
Det komplexa samarbetet mellan 
fritidshem och hem 

 

En studie om samarbetet samt dess påverkan på 

elevens sociala utveckling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Av: Maria Hedin och Sandra Sognevik Joo  
 

Handledare: Adrian Ratkic och Frans Hagerman 

Södertörns högskola | Lärarutbildningen 

Självständigt arbete 15 hp  

Fritidspedagogiskt område | Höstterminen 2019 

Grundlärarutbildningen med interkulturell profil, 

med inriktning mot fritidshem erfarenhetsbaserad 180 hp 

 

 

 

 

 



1 
 

Abstract 
 

Title: The complex cooperation between leisure home and home. - A study on collaboration 

and its impact on the student's social development. 

 

The purpose of this independent work is, firstly, to gain a greater understanding of the 

complex cooperation between educators in the after-school programme and guardians, and 

secondly, to see how the collaboration affects the social development of pupils. The study is 

based on two stories about our own professional experience from situations which are difficult 

to assess. The first story describes how the perspective of the educator and that of guardian 

contradict each other. The second story is about the educator´s duty to provide problem-

oriented information and to promote collaboration with guardians. The methods we have used 

are scientific essay writing and hermeneutical analysis. Theories and concepts of inter-

subjective interaction, human learning and social development have been central to our 

analysis. The study shows how the speech at home and at school affects the collaboration and 

how the relationship between the guardian and the educator affects the pupil´s connection to 

the educator and his/her ability to promote social development. The strong connection 

between the guardian and the child can be seen to help complement the child's perception of 

an incident at school. The study highlights the educator's obligations to take responsibility for 

constructive collaborative processes, his/her expanded opportunities for student support 

through the utilization of guardians' perspectives, and limitations in the form of resources. 

Continued and further researches can be focused on looking at how the conditions for 

relational work and relational competence can be systematically ensured at different levels - 

political, local, within work teams and for individual educators.  
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Sammanfattning  
 

Titel: Det komplexa samarbetet mellan fritidshem och hem. - En studie om samarbetet samt 

dess påverkan på elevens sociala utveckling. 

 

Syftet med detta självständiga arbete är, för det första, att få ökad förståelse för det komplexa 

samarbetet mellan pedagoger inom fritidshemmet och vårdnadshavare, och för det andra, se 

hur samarbetet påverkar elevernas sociala utveckling. Arbetet utgår från våra 

yrkeserfarenheter av två svårbedömda händelser inom fritidshemmet. Den ena berättelsen 

beskriver hur pedagogens och vårdnadshavarens perspektiv blir varandras kontraster. Den 

andra handlar om pedagogens uppdrag att både framföra problemorienterad information och 

främja samarbete med vårdnadshavare. De metoder vi har använt oss av är vetenskapligt 

essäskrivande och hermeneutisk analys. Teorier och begrepp som beskriver intersubjektiv 

interaktion, mänskligt lärande och social utveckling har varit centrala i vår analys. Studien 

visar hur talet i hemmet och i skolan påverkar samarbetet samt hur vårdnadshavarens relation 

med pedagogen påverkar elevens anknytning till pedagogen och dennes möjlighet att främja 

social utveckling. Vårdnadshavarens och barnets nära anknytning kan ses bidra till att barnets 

bild av en händelse på skolan kompletteras. I studien synliggörs dels pedagogens skyldigheter 

att ta ansvar för konstruktiva samarbetsprocesser, dels dennes utökade möjligheter till 

elevstöd genom tillvaratagande av vårdnadshavares perspektiv, samt begränsningar i form av 

bristande resurser. Fortsatt forskning kan se över hur förutsättningar för relationellt arbete och 

relationell kompetens kan säkerställas systematiskt på olika nivåer - politiskt, lokalt, inom 

arbetslag samt för enskild pedagog.   
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Berättelser 

 

Din version (Marias dilemma) 

Eftermiddagssolen gassar mot fönstret. De sista tappra istapparna förvandlas till droppar som 

rytmiskt faller ner mot fönsterblecket. Jag sitter i arbetsrummet för att få vara ostörd. Om en 

kvart är det dags att gå hem, men jag har redan sagt hejdå till mina fritidshemselever. Det blev 

lugnare på avdelningen, så min kollega Li lät mig gå ifrån för att ringa ett föräldrasamtal. Jag 

behöver ringa om en incident då Clara, Emelie och Tova oprovocerat sprang fram till Eddie, 

en två år yngre elev och knuffade ner honom i snöslasket. Framför mig på skrivbordet ligger 

mina knappt läsbara, stödanteckningar med de inblandades berättelser och mina, min kollegas 

samt andra elevers observationer. Snart ska jag ringa Claras mamma. Jag sväljer. Det gick ju 

bra i eftermiddags då jag pratade med Emelies och Tovas föräldrar. 

 

Det var strax efter mellanmålet som Tova blev hämtad av sin pappa och lite senare Emelie av 

sin mamma. I samband med hämtningarna pratade jag med flickorna och deras föräldrar. Det 

var två bra samtal, där jag upplevde god stämning och gott samförstånd. Vi pratade om vad 

som blivit fel och kom på lösningar för att gå vidare. Både Tova och Emelie sa självmant att 

de ville be Eddie om förlåtelse. Tovas pappa uttryckte sin tacksamhet över oss personal, vårt 

arbete och vår omsorg. Han sa att det kändes tryggt att ha mig på fritids. Det värmde. 

 

Jag kommer på mig själv att jag sitter och stirrar på telefonen. Varför känns händerna så 

svettiga och halsen så torr? Och varför har jag inte ringt än? Visst, jag har en erfarenhet att det 

är bäst att ta upp sådana här saker när man möter föräldrar ansikte mot ansikte, men ibland 

behöver man faktiskt ringa, som idag när Clara inte blir hämtad utan ska åka hem själv. Och 

dessutom har jag märkt att det främjar samarbetet med föräldrarna samt deras förtroende för 

personalen om vi vid sådana här händelser kontaktar dem så fort som möjligt samma dag. Nu 

i det stundande telefonsamtalet ska jag bara informera lite kort om händelsen och sedan se till 

att vi kan mötas för att prata mer om saken, vi tre, Clara, Claras mamma Claudia och jag.  

 

Claudia är mamma till Clara. Hon är gift med Aaron. De har tre barn varav Clara är deras 

yngsta. Aaron jobbar kvällar så det har blivit naturligt att vi som skola har mest kontakt med 

Claudia. Claras mellanbror Victor gick på min fritidshemsavdelning för några år sedan. Det 

var då jag först lärde känna Claudia. Hon var först väldigt positiv, engagerad och nöjd med 
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verksamheten. Men då jag gjorde henne uppmärksam på att Victor i smyg gjorde elaka saker 

mot kompisar, då fick jag se en annan sida av henne. Det räckte inte med vad jag hade sett. 

Hon ville ha bevis på att det var sant. När jag förklarade att flera elever också var ögonvittnen, 

började hon försvara sin son in absurdum och menade att han hade orsak att agera som han 

gjorde för att de andra barnen hade något emot honom. Li, min äldre kollega som har lång 

yrkeserfarenhet upplevde också svårigheter i samarbetet med Claudia runt Victor. Hon fick 

både sina intentioner, sin erfarenhet och sin kompetens ifrågasatt. Victor hade behövt arbeta 

med sina attityder och sin oförmåga att se sin egen del i konflikter. Tyvärr upplevde jag att 

mitt arbete med detta begränsades då jag inte nådde fram till Claudia. 

 

Ja ja, tänker jag där jag sitter i arbetsrummet. Det där gällde Victor. Samarbetet med Claudia 

när det gäller Clara har varit bra. Clara har fungerat bra i barngruppen och varit en god och 

omsorgsfull kamrat. De få konflikter som uppstått kring henne har ofta lösts på ett smidigt 

sätt. Samtidigt som jag slår numret känner jag en klump i magen, men säger snabbt till mig 

själv: Neej, Mia, du har inte tid att tänka på det nu. Signalen går fram och jag sväljer. 

 

“Claudia Eriksson.” 

”Ja, hej det är Mia, fritidshemslärare på Pärlan där Clara går”, börjar jag.  

”Nej, men hej Mia, va trevligt att du ringer!” Claudia skrattar till.  

Samtalet fortsätter i en ytlig stil ett tag, men jag tappar inte fokus utan tittar på mitt papper 

och harklar mig. Jag lyckas trevande komma in på mitt ärende.  

“Jo, det var en sak som hände på skolgården idag när Clara och hennes kompisar var ute på 

rast. Öh, jag skulle önska att vi kunde träffas och prata om det. Skulle ni kunna imorgon bitti i 

samband med att du lämnar? Det tar max tjugo minuter, tänker jag”.  

“Absolut!”, svarar Claudia glatt. “Du vet min dotter är som jag. Vi hjälper så gärna till om det 

är något som behövs. Blir tjugo i åtta bra?”  

“Det blir perfekt”, svarar jag, fast jag känner mig inte lättad. 

“Men, vad är det du vill att vi ska prata om?” undrar Claudia. 

Jag harklar mig, tittar på mina nu knöliga anteckningar och börjar sammanfatta dagens 

incident. Jag nämner inga namn förutom Clara, men jag förstår på Claudias hummanden att 

hon vet vilka det handlar om. Min berättelse varvas med Claudias intresserade frågor och 

mina förtydliganden. Va´ skönt det är när vi vuxna förstår och har förtroende för varandra, 

hinner jag precis tänka innan Claudia tar till orda. 
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“Jaha, ok, då har du berättat ”din version” av händelsen. Jag ska prata med Clara när hon 

kommer hem så får hon berätta sin…Vi ses i morgon bitti! Tack för att du ringde!”  

Hon lägger på och jag blir stående med en telefon i handen och en klump i magen.  

 

Innan jag går hem pratar jag med Li om samtalet. Samtalet påminner oss om hur samarbetet 

med Claudia var kring Victor. Li är förstående, men klumpen i magen blir kvar ändå. Väl 

hemma vill klumpen inte heller försvinna, den snarare växer. Jag står och steker pannkakor 

och lyckas bränna vid två. Det är förståeligt för mina tankar är inte med mig. De gör något 

helt annat – de processar samtalet med Claudia.  

 

“Din version”. Claudias ord ekar i mitt huvud. Vad menade hon egentligen? Och varför var 

orden så laddade? På sätt och vis hade hon ju rätt. Jag är inte allvetande utan kan bara delge 

en version av händelsen, den som är min och inte någon annans. Samtidigt hade jag faktiskt 

pratat med en kollega och tre äldre elever som sett händelsen samt så klart alla inblandade, 

inklusive hennes dotter. Så versionen var på det sättet inte bara min utan vår gemensamma. 

Den version som Claudia skulle få höra av Clara denna kväll, det var ju samma som jag hade 

hört tidigare eller var den inte det?  

 

Jag hoppar till när brandvarnaren tjuter. Jag slänger den tredje vidbrända pannkakan och 

börjar duka fram. Men inte heller nu är tankarna med mig. De processar incidenten. 

 

Clara, Tova och Emelie lekte som vanligt borta vid gymnastiksalen. Eddie som går i ettan 

skulle ha gymnastiklektion, men glömde sina inneskor, så han var tvungen att springa tillbaka 

till korridoren för att hämta dem. När han för tredje gången skyndade sig förbi tjejerna, bort 

till gymnastiken sprang de gemensamt fram till honom. Emelie ropade “stalker” varpå alla tre 

samtidigt knuffade ner honom i snöslasket. Till saken hör att Eddie är, eller i alla fall tidigare 

har varit väldigt förtjust i Clara och hon har upplevt honom som efterhängsen. Han har svårt 

att förstå sociala koder och integritet. Fritidshemsläraren som är kopplad till ettan har pratat 

mycket med sina elever om personliga gränser och integritet. Man har haft samtal med Eddie 

och hans föräldrar. Dessutom har vi pedagoger haft extra uppsikt över Eddie på rasterna. På 

senare tid har vi inte upplevt hans agerande som problematiskt. Clara har heller inte kommit 

och klagat som tidigare. Det framkom när jag pratade med tjejerna att de trodde att Eddie 

jagade Clara igen. Kompisarna blev irriterade och ville skydda Clara. Det blev ett miss-

förstånd som tyvärr ej reddes ut på plats och Eddie kände sig både ledsen och kränkt. 
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Det tar tid att somna på kvällen. Den gemensamma versionen kändes solklar innan samtalet. 

Men nu känns det som om jag missat något, något som Claudia kommer hitta. Det är svårt att 

hitta en bekväm sovställning när man har en klump i magen… 

 

Dagen därpå möter jag upp Claudia och Clara på fritids. Vi går in i det tomma arbetsrummet. 

 “Jag vill bara säga att det var en tuff kväll igår”, börjar Claudia. “Clara grät för det blev så 

jobbigt för henne när du beskyllde henne för saker hon inte gjort.” 

“Beskyllde?” Klumpen i min mage gör sig påmind när jag vänder mig mot Clara. “Ni 

berättade ju att ni knuffade Eddie för ni trodde att han jagade dig”, säger jag och söker 

ögonkontakt, men hon vägrar nu möta min blick utan tittar istället på sin mamma. 

”Det var hennes kompisar som uppfattade situationen så”, kontrar Claudia. “Hon berättade för 

mig igår kväll att hon inte vågade säga som det var. För hon tycker det är jobbigt när du blir 

så där arg!”, säger Claudia och spänner ögonen i mig.  

“Men oj! Visst, jag blev bestämd, men inte arg! Och flera personer kan intyga det för de var 

där... till skillnad från dig”. Jag biter mig i läppen. Aj då, det där sista skulle jag inte ha sagt!! 

Jag råkade säga något som bara skulle stannat i tanken. Jag ursäktar snabbt mitt ordval och 

försöker rätta till den jobbiga stämningen. “Det jag vill säga är att det framkom igår att 

tjejerna hade missförstått situationen, men att pojken som blev knuffad blev både rädd och 

kränkt när tre äldre elever och utan anledning behandlade honom så. Det jag påminde om igår 

och vill påminna om nu är skolans regel att alla elever ska bemöta varandra med respekt”. 

“MED RESPEKT!?”, Claudia höjer rösten. ”Pojken är så efterhängsen och jag tycker vi ska 

prata om hans bemötande och respekt för Clara. Är det respekt när han hela tiden inkräktar på 

och kränker hennes integritet?!  Här måste jag faktiskt stå upp och tala för min dotter, då 

hennes ”version” helt klart är annorlunda än din…” 

 

Marias reflektion 

Min gestaltning beskriver en situation där jag som pedagog kontaktade en mamma vars barn 

hade varit inblandad i en konflikt. Syftet var att samarbeta kring elevens sociala 

utveckling. Vårdnadshavaren ifrågasatte min bedömning och vägde min ”version” mot 

dotterns.  
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I situationen hamnade jag i ett dilemma mellan två delar av mitt mångfacetterade uppdrag. 

Den ena delen handlar om att genom grupporienterat arbetssätt främja social utveckling. 

Läroplanen (Lgr.11, s. 22) fastslår att lärandet på fritidshemmet ska utgå ifrån gruppen. 

Forskaren och författaren Pihlgren (2017, s. 18) menar att fritidshemsläraren specifikt har i 

uppdrag att använda sig av barngruppens samspel för att stödja elevens identitetsutveckling 

och socialisation. Den andra delen handlar om att främja föräldrasamarbetet som ska ligga till 

grund för elevens sociala utveckling. Läroplanen (Lgr.11, s. 7) poängterar att skolan har i 

uppdrag att genom samarbete med hemmen främja elevers personliga utveckling som 

individer och medborgare. 

 

När jag sätter uppdraget i relation till händelsen på skolgården behövde jag utifrån mitt 

perspektiv främja Claras sociala utveckling med fokus på hennes koppling till gruppen och 

hennes utveckling som medborgare. Hon behövde visa respekt mot Eddie. Men när jag gjorde 

detta val syntes det begränsa och stå i motsatsförhållande till Claudias perspektiv om Claras 

utveckling som individ, hennes integritet och rätt att säga ifrån. Mitt val att arbeta grupp-

orienterat kring utvecklingen och mammans val att utgå från sin dotters individuella behov 

kunde inte mötas. Därmed uteblev samarbetet som skulle främja dotterns utveckling.  Hade 

jag istället valt att utgå ifrån och dela Claudias perspektiv hade det underlättat för vårt 

samarbete, men då hade jag behövt göra avkall på den helhetsbild jag hade av situationen.  

 

Lejonmamman (Sandras dilemma) 

”15.45!” Jag ser på min armbandsklocka och inser att tiden närmar sig då Jonas vanligtvis blir 

hämtad. Nu måste jag ringa det där samtalet, nu kan jag inte vänta längre. Jag våndas. Å ena 

sidan vet jag att jag som pedagog förväntas samarbeta med vårdnadshavare genom att ge 

löpande elevinformation, å andra sidan är jag osäker på hur den information som jag behöver 

framföra i dag kommer landa. I de fall som information till vårdnadshavare är positiv är 

samarbetsuppdraget enkelt och lustfyllt, men i de fall då informationen är problemorienterad 

upplever både mina kollegor och jag det svårare. På de senaste personalmötena har vi 

diskuterat en policy för problemorienterade samtal: Akut information som allvarligare 

händelser eller incidenter vi inte kunnat reda ut i sin helhet under skol- och fritidshemstid 

behöver ges omgående. Kollegorna och jag preciserade specifikt att dessa samtal inte får tas i 

hallen vid hämtning, dels för att minska risken för att obehöriga tar del av dem, dels för att 
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öka möjligheterna för direkt information, följdfrågor och dialog. Information ska ges per 

telefon eller i enskilt möte av den personal som var med när händelsen skedde. 

  

Med samtalspolicyn och samarbetsuppdraget i åtanke går jag, om än motvilligt, till arbets-

rummet med fritidstelefonen i handen. Vem av Jonas vårdnadshavare ska jag ringa? Pappa 

Fredrik har jag bara hälsat på vid de fåtal tillfällen som han lämnat eller hämtat Jonas, och 

mamma Milla har jag i ärlighetens namn undvikit sedan den gången hon skällde ut mig för att 

Jonas overall kommit bort. Hennes heta temperament och korta stubin skrämmer mig.  

”Åh, vad jag saknar Ingrid!” 

 

Ingrid var min kollega fram till i julas då hon gick i pension. Med tanke på att hon då hade 

arbetat hela fyrtiofem år inom skolbarnsomsorgen, så tycker jag att det är otroligt att hon 

nästan bara uttalade sig positivt om sitt arbete. Hon brukade säga att arbetet inom 

fritidshemmet är det bästa man kan ha. Vid ett tillfälle i februari kom Ingrid på besök på 

fritidshemmet. Hon berättade då om hur långsamma dagarna där hemma var, men också om 

hur hon njöt av att få vila på eftermiddagarna eftersom hon nu mer tycktes behöva den 

återhämtningen.  

 

Här på arbetsplatsen är vardagen varken långsamt eller återhämtande för oss kollegor som är 

kvar. Sedan Ingrid gick i pension har vi gjort vårt bästa för att ta över hennes arbetsuppgifter, 

men det har inte varit lätt. Ingrid hade en unik förmåga att likt balsam få vilket trassel som 

helst att reda ut sig. Dessutom hade hon till skillnad från oss andra en etablerad och god 

kontakt med Jonas vårdnadshavare, framförallt med Milla. När jag tänker tillbaka till 

höstterminen och de tillfällen då jag observerade Ingrid i samtal med Milla förundras jag över 

den förtrolighet Milla visade henne. Vad var det med Ingrid som gjorde att människor visade 

sig samarbetsvilliga?  

 

Utifrån vad Ingrid tidigare berättat för mig så vet jag att hennes relation till Milla 

inledningsvis var knackig, men att den utvecklades med tiden. Jag är dock smärtsamt 

medveten om att det är mer än tid som åtskiljer våra relationer till Milla. Under Jonas ett och 

ett halvt år inom skol- och fritidshemsverksamheten har både Ingrid och jag arbetet med 

honom, men till skillnad från mig så har Ingrid kommit att ha både många och långa samtal 

med Milla. Till Ingrid har Milla öppnat upp och berättat om sin oro kring Jonas omognad och 

svårigheter i gruppsammanhang, samt om sin egen upplevelse av att bli missförstådd av lärare 
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och kamrater under skolgången. Mig har hon däremot bara tilltalat om hon ansett att jag borde 

göra något åt hennes son eller om det är något annat hon velat klaga över. 

 

Det har nu gått tre månader sedan Ingrid slutade och jag saknar fortfarande hennes stöd. Inte 

minst saknar jag egna strategier för att nå fram till Jonas föräldrar. I mitt huvud återkallar jag 

Ingrids röst. Jag hör henne säga det hon sagt så många gånger förut: ”Ta inte Millas rytande 

så allvarligt Sandra, hon är bara en lejonmamma som vill sitt barns bästa”.  

 

Jag funderar. Ska jag ring Milla? Nä, tänk om det blir som sist!? Senast jag ringde henne för 

att framföra att Jonas knuffat omkull en annan elev i matsalskön kritiserade hon mig för att 

inte ha lyckats förebygga händelsen. Jag ringer Fredrik i första hand, om han svarar så slipper 

jag tala med Milla. Han är nog mer förstående och samarbetsvillig. 

 

”Tuuut, tuut, tuut”, allt fler signalen går fram men jag väntar kvar.  

”Hallå, det är Fredrik!” 

”Hej, det är Sandra från fritids. Jag skulle behöva berätta om en incident som Jonas varit 

inblandad i. 

”Mmm, vad är det som har hänt?” 

”Det uppstod en konflikt där både Jonas och en annan elev ville ha samma leksak. Tack och 

lov är ingen skadad, men det var nära. Jonas kastade klossar emot eleven och mig i ilska över 

att han skulle behöva vänta. Som tur var så missade han. Efter händelsen har jag pratat med 

båda barnen och anser att vi rett ut det som skett, men jag vill i alla fall berätta för dig vad 

som hänt så du kan tala med Jonas igen när ni är hemma.” 

”Mmmm…” 

”Jo, i början av fritidsdagen valde Jonas och några andra elever att bygga med Duplo. Jonas 

brukar leka med den orangea traktorn men idag var han inte först med att låna den. Det blev 

dragkamp. Jag avbröt kampen och pratade med båda barnen om att dela med sig och turas om. 

När jag förklarade för Jonas att det var hans tur att vänta blev han jättearg och började kasta 

klossar. Alla elever i rummet blev rädda. Jag fick säga till Jonas på skarpen för att få honom 

att sluta. När jag sedan försökte lugna honom och de andra ville Jonas inte lyssna utan sprang 

iväg och gömde sig. Först senare när Jonas lugnat sig kunde jag prata med honom enskilt och 

därefter tillsammans med eleven som hade haft traktorn. Tillsammans kom vi överens om att 

de skulle använda vårt timglas, som visar tiden med rinnande sand och ha traktor i fem 

minuter var. Barnen kom igång med leken igen, och som sagt upplever jag att vi har rett ut 
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händelsen. Jag skulle dock uppskatta om ni talar med Jonas om vikten av att dela med sig och 

att turas om, så han får en repetition samt att det tydliggörs att vi stöttar honom tillsammans”. 

”Ja, då pratar jag med Jonas och Milla senare i kväll.” 

”Okej, tack för att du tog dig tid!” 

Lite paff avslutar jag samtalet och lägger på luren. Pappans reaktion var inte den jag förväntat 

mig. Jag förvånas över att han varken ställde följdfrågor eller ville höra mer. 

  

Nästa dag märker jag redan från tidig morgon att Jonas koncentration och ork inte är på topp. 

Han är hyperaktiv och trött på samma gång, samt gentemot mig är han både trotsig och 

nonchalant. I grunden har Jonas och jag en tät och god kontakt.  Vi ses dagligen, då jag brukar 

följa den barngrupp som Jonas ingår i. Med tiden har det inneburit att jag stöttat Jonas allt mer 

eftersom hans behov av extra vuxenstöd uppenbarat sig. Vanligtvis brukar Jonas uppskatta 

mitt stöd, men inte i dag. Trots det gör jag mitt bästa för att hjälpa honom igenom varje 

moment av skol- och fritidshemsdagen. Jag behöver trixa för att få kontakt och kämpa för att 

förmå honom att ta på sig sina kläder, gå ut på rast, gå in från rast, vänta på sin tur samt 

använda ord istället för knytnävar. Dagen känns tuff, men den rullar om än knaggligt framåt.  

 

Runt tretiden på eftermiddagen stannar jag upp vid ett fönster och ser hur solen strålar på de 

mars-kala träden utanför. För ett ögonblick tillåter jag mig stå kvar i ljuset och blunda, som 

för att ladda likt en solpanel. När jag åter öppnar ögonen ser jag Milla komma gående med 

bestämda steg över skolgården. Min puls höjs. Åh nej, inte Lejonmamman! 

 

”SANDRA!”, hör jag Milla ropa så fort hon kommit in i hallen. 

Oh nej! Piper en liten röst inom mig. Jag vänder mig om och vinkar.  

”Nämen heeej Milla!”, säger jag med tillgjort glad röst och smilar så att tandraderna blottas i 

ett stelt leende. 

”Hej! Jo, Fredrik berättade för mig att du ringde igår. Det känns inte alls bra för oss att Jonas 

ska få en sådan syndabockstämpel”. 

Milla talar fort och hennes röst är skarp. Jag ser mig om i den folkfyllda hallen, och ser min 

kollega Petra komma till min räddning. Hon har hört Milla höja rösten och skyndat sig till oss. 

Petra nickar mot mig i en tyst överenskommelse om att jag kan gå ifrån verksamheten och tala 

ut med Milla. 

“Kom Milla, vi kan gå till ett annat rum och tala mer ostört”. Jag visar vägen till ett ledigt 

arbetsrum och vi slår oss ner bredvid varandra. Milla tar snabbt till orda. 
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”Fredrik berättade att du hade ringt i går och anmärkt på vår son. Vi känner inte alls igen den 

Jonas som du beskriver. Han skulle inte oprovocerat ge sig på någon annan. Dessutom har 

Jonas en helt annan version av vad som hänt. Han berättade att du tog traktorn från honom, 

trots att han hade den först. Det som gjorde honom mest upprörd var att du skällde på honom 

utan anledning och vare sig lyssnade eller gav honom några alternativ på vad han skulle göra. 

Du borde veta, vid det här laget, att ovisshet gör honom orolig, därmed borde du ge honom 

stöd kring hans svårigheter. Inte krav. Hans upplevelse är du inte tycker om honom och att du 

med mening lät honom sitta ensam och gråta, i vad för honom kändes som en evighet”. 

 

Utan att jag tänker på det lägger jag mina armar i kors över bröstet, som för att skydda mig 

från hennes anklagelser. Det var inte alls så det gick till. Jag tar sats för att svara henne, 

samtidigt som jag flyttar mig längre fram på stolen och rätar upp min hållning i ett försök att 

framstå som mer säker och tydlig. 

”Nämen Milla, vilket missförstånd! Jag tycker så mycket om Jonas och alla mina elever. 

Varje dag gör jag mitt bästa för att stötta honom och hans kamrater i deras lärande och 

utveckling. Som mina kollegor och jag ser det så visade gårdagens händelse på att Jonas 

behöver träna sig i socialt samspel med andra. De regler vi söker upprätthålla här är till för 

elevernas bästa så alla ska trivas och känna sig trygga. Tillrättavisningar är hjälpande 

påminnelser, inte kritik. Det är viktigt att Jonas och hans kamrater får lära sig att successivt ta 

större ansvar. När jag kontaktar er föräldrar är det för att låta er veta vad som händer här. Vi 

behöver samarbeta och visa Jonas att vi stöttar honom tillsammans.” 

”Är det samarbete när du ringer och anmärker på min son? Hur har du tänkt att vi där hemma 

ska kunna lösa de problem som uppstår här på skolan? Än mindre känner jag mig trygg med 

att lämna min son hos er när ni uppenbarligen inte ser honom eller till hans behov”. Milla är 

högröd om halsen och hennes andning ligger högt upp i bröstkorgen. Plötsligt reser hon sig, 

går ut ur rummet och smäller igen dörren. Kvar sitter jag alldeles häpen.  

 

Ingrids metafor om Milla som lejonmamma gör sig åter gällande i mitt minne. I min fantasi 

ser jag en lejonmamma på savannen vars främsta uppgift är att skydda sin unge. Jag sitter 

kvar i arbetsrummet och grubblar. Vad var det Milla egentligen sa? Gav hon mig trots allt 

information om Jonas som jag tidigare inte uppmärksammat? 
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Sandras reflektion 

I min dilemmagestaltning utspelade sig flera sammanlänkade händelser. Två elever bråkade 

om samma leksak. Jag som pedagog försökte vända konflikten till ett lärotillfälle av tur-

tagning, men eleven Jonas reagerade istället med att kasta klossar. I den akuta fasen hejdade 

jag klosskastningen och senare under eftermiddagen talade jag med de inblandade eleverna, 

och redde tillsammans med dem ut konflikten. I alla fall var det så jag uppfattade det. 

 

I Läroplanen (Lgr.11, ss. 7, 14) står det att läraren ansvarar för att fortlöpande informera 

hemmen om elevens skolsituation och trivsel, samt genom samarbete främja elevers 

personliga utveckling både som individer och medborgare. Utifrån mina tolkningar av 

Läroplanen samt min arbetsplats interna policy om problemorienterade samtal, såg jag det 

som min uppgift att kontakta Jonas vårdnadshavare och informera om vad som hänt. Inför 

samtalet kände jag mig dock illa till mods på grund av både generella och specifika 

anledningar. De generella anledningarna var min olust att framföra problemorienterad 

information, och de specifika handlade om bristen på både etablerad och god föräldrakontakt. 

Jag påmindes om att jag knappt talat med Jonas pappa Fredrik samt att jag misslyckats i 

kontakten med Jonas mamma Milla flera gånger. På grund av min rädsla för Millas offensiva 

reaktioner, som jag tidigare stött på, valde jag att ringa Fredrik. Min förhoppning var att han 

skulle se samtalet som en inbjudan till utökat samarbete gällande Jonas. Fredriks respons blev 

dessvärre fåordig. Istället sökte Milla upp mig följande dag. Hon var mycket upprörd. Tyvärr 

utvecklades vårt möte till ett ”icke-möte” och vi skildes åt då Milla i affekt lämnade rummet. 

 

När jag nu i efterhand tänker tillbaka på händelserna i min gestaltning så skaver det 

fortfarande i mig eftersom jag än i dag har svårt att se hur jag skulle ha handlat annorlunda för 

att lyckas med det komplexa samarbetsuppdraget, främst gentemot vårdnadshavaren Milla. 

Dilemmat som gjorde sig gällande var det tudelade samarbetsuppdraget, å ena sidan framföra 

problemorienterad information, å andra sidan främja relationen och samarbetet med 

vårdnadshavarna. Jag undrar, vilka förutsättningar krävs för att jag både ska kunna framföra 

problemorienterad information och bygga upp ett gott samarbete?  

 

Gemensam reflektion 

Vi frågar oss hur det kommer sig att vi, Sandra och Maria, inte lyckats få till samarbete med 

vårdnadshavarna för att främja elevers sociala utveckling, trots att vi båda agerat i enlighet 
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med hur vi uppfattat samarbetsuppdraget i Läroplanen. I kontakten med Fredrik och Milla 

samt Claudia ledde våra kontakter istället till konkurrerande perspektiv, argumentation, 

bristande förtroende och minskat elevstöd. Varför? Stängdes möjligheterna till gott samarbete 

när vi delgav föräldrarna information? Vad var det i våra egna ageranden som ledde till att 

händelserna utvecklades som de gjorde? Vilka andra handlingsalternativ fanns som vi inte var 

medvetna om? Hur kan vi så här i efterhand bättre förstå vad som hände? 

 

Syfte och frågeställningar  
 

Syftet med denna studie är att vi som blivande fritidshemslärare ska få en fördjupad förståelse 

för det komplexa samarbetet mellan pedagoger inom fritidshemmet och elevernas 

vårdnadshavare, gällande elevers sociala utveckling som individer och samhällsmedborgare. 

 

De frågeställningar som vi vill utforska utifrån vårt syfte är följande: 

• Vad var det som gjorde att vi hade svårt att samarbeta med vårdnadshavarna och de 

med oss?  

• Hur kommer det sig att samarbetet är så komplext?  

• Hur påverkar samarbetet elevernas sociala utveckling? 

• Hur kan vi framföra laddad och känslig information om en elev och samtidigt främja 

relationen samt verka för samarbete med vårdnadshavaren? 

 

Metod 
 

Valda metoder för detta självständiga arbete är vetenskaplig essä och hermeneutiskt 

förhållningssätt. Anledningen till detta är att vi behövt ett undersökande instrument och 

angreppssätt som tillåter oss tolka de komplicerade händelseförlopp som utspelar sig i våra 

dilemmatexter utifrån olika perspektiv. 

 

En essä kännetecknas av att texten är undersökande utifrån en konkret utgångspunkt, i en av 

författaren egenupplevd händelse. En essä ringar in ett problemområde som består av en 

svårbedömd situation eller ett dilemma som analyseras öppet utifrån olika perspektiv. En 

“dialog mellan olika tänkare” förs genom essän, och därmed vidgas reflektionerna samt 

förståelsen för den svårbedömda händelsen. (Alsterdal 2014, ss. 53, 58 - 62) 
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Hermeneutiskt förhållningssätt är en metod som används för att undersöka mänsklig 

förståelse kring intersubjektiv förmedling samt möjliga innebörder av handlingar och texter 

Ordet hermeneutik kommer från antikens Grekland och bär på en filosofisk tradition av 

tydande och tolkande, med syfte att ge människor nya perspektiv och därmed kraft att 

förändra sin tillvaro. Hermeneutikens fokus ligger i önskan att förstå medmänniskan, 

omvärlden och den livspraxis som sammanhänger med mänsklig förståelse. Förståelsen liknas 

vid en cirkel runt varje person bestående av vad som för denne är greppbart utifrån individens 

historia och sammanhang, en så kallad förståelsehorisont. En person som håller fast vid sin 

egen förståelsehorisont utan att ta in andras stänger sin cirkel och möjlighet till vidgad 

förståelse. Däremot ses förståelse öka spiralformat om personen ifråga undersöker, lever sig 

in i och tolkar andras syn genom perspektivbyten. (Ödman 2005, ss. 7 - 8, 24, 36, 82 - 83) 

 

Både essäskrivande och hermeneutiskt undersökande tillåter kritiskt betraktande av det egna 

vetandet i ljuset av en ny och mer omfattande verklighetssyn. Jag-identiteten utvecklas genom 

en kritisk medvetenhet om sig själv i förhållande till andra. Genom relevant litteratur 

synliggörs andras ståndpunkter och genom växling mellan berättande och reflekterande kan 

fiktivt omprövande verkställas utifrån fler perspektiv utan konkreta konsekvenser. (Alsterdal 

2014, s. 53, 66, Ödman 2005, s. 37)  

 

Vi har under våra år som pedagoger inom fritidshemmet erfarit svårigheter i samarbetet med 

vårdnadshavare. Därför har vi i denna studie bildligt talat “bjudit in” forskare, författare, 

läkare och terapeuter, för att de tillsammans med oss ska belysa denna problematik samt 

reflektera kring våra frågeställningar. I vår analys har vi ett antal centrala tankar, begrepp och 

teorier. Juul och Jensens tankar om relationers påverkan på det pedagogiska uppdraget, 

Biestas begrepp om socialisation och subjektifiering samt Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska teori. Dessutom har vi använt oss av Bowlbys teori om, och Sterns 

perspektiv på, anknytning samt Nilsons och bröderna Dreyfus tankar om praktisk kunskap.  

 

Maria har arbetat med reflektionen under rubrikerna Föräldrasamarbetets påverkan på den 

sociala utvecklingen och Den sociala utvecklingens tudelade komplexitet medan Sandra har 

arbetat med texten under rubrikerna Informationsuppdraget kontra samarbetsuppdraget samt 

Föräldraperspektivet. I övrigt har vi gemensamt bidragit till allt textmaterial om ej rubrikerna 

anger annat. I vår text benämns personal inom fritidshemmet huvudsakligen som pedagog. 
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Föräldrar samt andra vårdtagare av barn likställs och benämns omväxlande vårdnadshavare 

och föräldrar i texten.  

 

Etiska överväganden  

Dahlin-Ivanoff (2017, s. 92) menar att en forskare har skyldighet att anonymisera sitt data så 

att man ej kan härleda materialet till någon enskild person. I samband med gestaltningen av 

våra berättelser och studien igenom har vi därför noga övervägt hur vi ska kunna återge 

kärnbudskapet utan att någon blir igenkänd, tar illa vid sig eller råka illa ut på grund av det vi 

skriver. För att undvika att något av detta sker har vi ändrat detaljer i historierna som till 

exempel kön, namn och sakuppgifter.  

 

 

Utvidgad reflektion  
 

Föräldrasamarbetets påverkan på den sociala utvecklingen 

I min berättelse var jag, Maria, som pedagog väl medveten om mitt uppdrag att samarbeta 

med mamman Claudia för att främja hennes dotters, Claras sociala utveckling. Min intention 

var att ge mamman en så välgrundad bild av händelsen som möjligt för att den skulle utgöra 

vår gemensamma utgångspunkt i samarbetet. Claudia motsa sig min bild och kallade det för 

”din version”. När jag tänker på mitt arbete på fritidshemmet, så ser jag att samarbetet med 

vårdnadshavarna ofta är en utmaning som tar mycket tid och kraft i anspråk. Jag slänger ur 

mig tanken – Kan vi främja utveckling utan ett direkt samarbete? Hwang och Nilsson (2003, 

s. 21) framhåller att en människas utveckling påverkas av både miljömässiga och biologiska 

faktorer. Jag är väl medveten och håller med om detta påstående, men kan ändå inte låta bli att 

tänka tanken. Jag behöver påminna mig - varför samarbete? 

 

Bronfenbrenner (1979, se Hwang & Nilsson 2007, s. 53) beskriver i utvecklingsekologiska 

perspektivet hur ett barns utveckling påverkas av den omgivande miljön. Jakobsson och 

Nilsson (2011, s. 29) förklarar hur utvecklingen främjas genom samspel mellan olika system i 

miljön varav mikro- och mesosystemet är systemen närmast barnet. Mikrosystemet är barnets 

närmiljö och relationerna däri, varav familjen och skolan är viktiga exempel. Mesosystemet är 

kopplingarna mellan olika mikrosystem och deras betydelse för barnets utveckling. 
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Detta perspektiv påminner mig om att både jag och mamma Claudia är viktiga för Claras 

utveckling, inte bara genom våra enskilda relationer med Clara i mikrosystemet utan även 

genom vår relation med varandra i mesosystemet. Vårt dåliga möte i mesosystemet hade 

tyvärr en negativ påverkan på Clara, vilket också påverkade min och Claras relation i 

mikrosystemet. Innan mitt samtal med Claudia kunde Clara med lätthet samtala med mig och 

möta min blick, men efter samtalet ville hon varken bemöta min fråga eller min blick. 

 

Hwang och Nilsson (2007, s. 53) menar att det utvecklingsekologiska perspektivet talar för att 

det som sker i hemmet påverkar skolan och vise versa. När jag tänker tillbaka på det laddade 

samtalet jag hade med Claudia och Clara där på morgonfritids föregicks det av händelser både 

i hemmet och i skolan. Hemma på kvällen hade Clara och Claudia pratat om händelsen på 

skolgården. Det samtalet vet jag inget om och kan inte heller utgå ifrån. Men det fanns också 

ett annat samtal - på skolan. Jag hade ett samtal med kollegan Li innan jag gick hem. I 

samtalet blickade vi tillbaka på den tid då vi arbetade med Claras bror Victor och hur 

samarbetet med Claudia var då. Bengtsson Carlström (2013) har studerat hur talet på det 

mångkulturella fritidshemmet påverkar relationer och samarbete. Hon hänvisar till Lorenz 

(2007, se Bengtsson Carlström 2013, s. 5) som menar att man behöver vara kritiskt till sitt sätt 

att använda språket så att det inte skapar dikotomierna “vi” och “dom” och på så sätt skapar 

barriärer mellan människor. Jag minnas att jag sökte upp Li för att jag ville att hon skulle 

förstå och ge stöd, men jag är osäker på om det var mig eller situationen som jag ville att hon 

skulle förstå. Vi skapade helt klart ett ”vi”, eftersom vi var överens om att situationen var 

komplicerad. Men skapade vi då automatiskt ett ”dom”? Jag vet inte, men jag vet att i 

samtalet med Claudia och Clara fanns en osynlig barriär mellan oss. Bengtsson Carlström 

hänvisar även till Hall (2005, se Bengtsson Carlström 2013, s. 17) som hävdar att 

medvetenheten behöver öka om hur ett “vi- och dom”-tänkande påverkar avståndet mellan 

grupper. Jag kan såhär i efterhand se att de tankar jag hade i samtalet på morgonfritids 

handlade just om “ett vi”, vi som var på skolgården vid händelsen och “ett dom”, Claudia, 

som inte var där. 

 

Orden ”din version” från samtalet med mamman Claudia fortsätter skava i mig. Innan 

samtalet samlade jag på mig massor med ”fakta” om konflikten för att kunna ge en så 

perspektivrik bild som möjligt. Det spelar ingen roll att jag har lång yrkeserfarenhet och snart 

är färdigutbildad fritidshemslärare. Jag kommer aldrig helt kunna sätta mig in någon annans 

perspektiv. Ödman (2005, s. 10) talar om människans oförmåga att ställa sig utanför sig själv 
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vid studerandet av den sociala verkligheten. Men vad kunde jag ha gjort för att bidra till att 

Claudia upplevde berättelsen mer perspektivrik? Alla som var på plats och som jag menade 

hade relevans att beskriva händelsen hade fått säga sitt. Andra elever, en kollega samt så klart 

alla inblandade, inklusive Clara. Metaforiskt var bilden av händelsen som ett pussel, där varje 

version var en pusselbit som bidrog till den färdiga bilden. Jag minns att jag blev irriterad 

över det uppenbara att Clara ändrade sin version, la över skulden på mig och försökte komma 

bort från sitt eget ansvar samt att Claudia inte såg det. Men såhär i efterhand funderar jag över 

om det verkligen var så. Tänk om Clara hade berättat samma version, men att jag missade 

delar av den? Claudia hade fått fram viktiga detaljer kring Claras integritet, inte jag. Claudia 

hade inte varit på plats vid själva händelsen, men kunde hon ändå bidra till den gemensamma 

bilden? Hon kunde i alla fall påverkade Claras “pusselbit”, så den plötsligt såg annorlunda ut.  

 

Jag kopplar åter det utvecklingsekologiska perspektivet till berättelsen. Claudias och mitt 

dåliga samarbete i mesosystemet påverkade min relation med Clara i mikrosystemet negativt. 

Varför påverkades inte samtidigt relationen i mikrosystemet mellan Claudia och Clara? 

Läkaren och psykoanalytikern Winnicott (1998, s. 193) menar att föräldrar besitter en 

kapacitet som har att göra med de biologiska band de har till sitt barn. Jag blir nyfiken. Vad är 

det för kapacitet och vad innebär dessa biologiska band? Bowlby (1973, 1994 se Hwang & 

Nilsson 2007, ss. 44, 133), en annan läkare och psykoanalytiker tar i sin teori om anknytning 

upp barns medfödda behov av närhet och anknytning till vuxna och hur det påverkar deras 

utveckling. Hwang och Nilsson (2007, s. 140) anser att de flesta barnen tidigt får en stark 

anknytning till minst en vårdnadshavare. 

 

Om jag utifrån detta perspektiv utgår från att Clara hade minst en stark anknytning, så kan jag 

förstå hennes starka koppling till sin mamma. Med detta som bakgrund var det inte konstigt 

att Claras version blev annorlunda beroende på vem hon pratade med. Gentemot sin mamma 

som hon hade knutit an till sedan födseln vågade hon anförtro sig och berätta mer om 

konflikten. Till mig som pedagog som hon bara hade känt i ett halvår och som hon dessutom 

hade upplevt som arg, berättade hon inte allt. Eller var det så att hon hade berättat samma 

berättelse till oss båda, bara det att vi hade uppfattat, tolkat den olika? Neufeld (se Steinberg 

& Sourander 2013, ss. 130 - 131) hävdar att anknytning är nödvändig för att ett barn ska 

kunna lita på en vuxen och kunna ta till sig information. Kan det vara så att min anknytning 

till Clara också påverkade hur jag kunde ta till mig information från henne? 
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Stern (2011, ss. 21, 128), psykiater och professor i utvecklingspsykologi, talar också om 

barnets medfödda förmåga att knyta an till sina föräldrar, men kopplar det till begreppet 

intersubjektivitet. Hwang och Nilsson (2007, ss. 139 - 142) menar att intersjubjektivitet 

handlar om att människans uppfattning om sig själv formas i relation till andra. I detta 

sammanhang beskrivs begreppet affektintoning som handlar om hur vårdnadshavaren lär sig 

att läsa av sitt barns känslor och svara an på ett sätt som gör att barnet känner sig förstått. 

Ögonkontakten är en viktig del av denna tidiga kommunikation. Stern (2011, s. 27) anser att 

föräldern utifrån sin kärlek till sitt barn vill dela dess känslor och genom inlevelseförmåga 

hittar man fram till en tolkning med stöd av barnets beteende. Hwang och Nilsson (2007, s. 

142) poängterar att kommunikationen mellan barn och förälder skapar ett starkt samspel och 

en närhet i relationen - man förstår varandra utan ord, långt innan barnets talade språk är 

utvecklat. 

 

Det som Stern beskriver finns mellan vårdnadshavare och barn handlar inte bara om en 

koppling i allmänhet utan en förmåga att förstå varandra i synnerhet. Om vårdnadshavarna 

sedan barnets födsel har övat upp sin förmåga att läsa av sitt barn, så är det inte konstigt att de 

kan tolka barnets beteende. När jag på skolgården pratade med Clara och hennes kompisar, så 

var deras berättelse det viktigaste för mig. Orden skulle kommas ihåg och skrivas ner. Jag 

fokuserade inte på min inlevelseförmåga att läsa av Clara, än mindre på att jag behövde få 

henne att känna sig förstådd. I samtalet på morgonfritids sa inte Clara ett ord, men jag ser nu 

att kommunikationen mellan henne och Claudia var intensiv genom kroppsspråk och blickar. 

Detta tal om vårdnadshavarnas kapacitet och styrkan i deras anknytning till sina barn börjar 

vidga min förståelsehorisont. Kopplar jag detta till min berättelse inser jag att Claudia fast hon 

inte varit på plats på skolgården hade en ytterst viktig roll när det gäller att få fram alla delar i 

Claras berättelse, något som jag inte till denna grad förstått tidigare. Kopplar jag detta till ett 

större perspektiv, det dagliga samarbetet på fritidshemmet, är det viktigt att vi pedagoger har 

en ödmjuk inställning till detta faktum att en förälder kan hjälpa sitt barn att föra dess talan 

och bidra till den samlade bilden av en händelse, inte på grund av sin närvaro vid händelsen 

utan på grund av sin anknytning till sitt barn.  

 

Neufeld och Maté (2009, ss. 23, 66) anser att vårdnadshavarens starka anknytning till sitt barn 

spelar en avgörande roll gällande barnets förmåga att knyta an till andra vuxna. När 

vårdnadshavaren har en vänskaplig kontakt med någon är det lättare för barnet att knyta an till 

och samarbeta med densamma. Är kontakten däremot inte vänskaplig får även barnet en 
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ovilja till samarbete (ibid. s. 108). När jag ser tillbaka på samtalet på morgonfritids för-

sämrades mina förutsättningar att knyta an till Clara då hon var med vid Claudias och mitt 

samtal som inte direkt var vänskapligt. Claras förtroende för mig försämrades av samtalet. 

I ljuset av anknytningsteorin bör jag å ena sidan arbeta med att knyta an till Clara, då det inte 

bara är eftersträvansvärt utan nödvändigt för att hon ska kunna lita på mig och jag ska kunna 

påverka hennes utveckling. Samtidigt spelar det ingen roll hur mycket jag än arbetar med 

anknytningen till Clara om jag inte arbetar på en god kontakt med Claudia. Bengtson 

Carlström (2013, s. 39) har intervjuat pedagoger som menar att det inte är någon idé att jobba 

med barn om man inte har vårdnadshavarna med sig. Bildligt talat bör jag gå via Claudia och 

hennes anknytning med Clara för att få Claras förtroende och kunna arbeta framgångsrikt.  

Juul och Jensen (2003, ss. 170, 187 - 188) menar att en konflikt mellan vuxna är något barnet 

känner av och mår dåligt av och att icke-samarbete är direkt destruktivt för barnets utveckling. 

De talar om de vuxnas ansvar då relationen med barn inte fungerar samt vikten av en väl 

fungerandet kontakt mellan pedagog och vårdnadshavare då lärare-elevrelationen blir 

disharmonisk. I enlighet med Juul och Jensen har jag och Claudia med andra ord ett 

gemensamt ansvar att inte hamna i konflikt, då det påverkar Claras välmående och utveckling 

negativt. Vi behöver dessutom hela tiden arbeta på en god kontakt med varandra. För då om 

Claras och min relation blir disharmonisk kan Claudia genom sin anknytning till Clara och sin 

goda relation till mig hjälpa oss att återknyta kontakten. 

  

I början av denna fördjupade reflektion lekte jag med tanken om att främja socialisation utan 

samarbete med vårdnadshavarna. Nu har istället min syn på samarbetets nödvändighet stärkts. 

Vårdnadshavarna är, genom sin anknytning till sitt barn, med när barnet bildligt talat startar 

sin resa mot social utveckling. Om jag som pedagog vill stötta dem i deras uppgift att främja 

denna resa, måste jag veta var de befinner sig, och utgå från den positionen. Vi måste 

tillsammans komma överens om vart vi är påväg. Jag tror inte att jag tidigare sett Claudias 

viktiga del i detta samarbete, än mindre har jag talat om för henne att jag faktiskt är i 

beroendeställning till henne, för att kunna arbeta med Clara. Juul och Jensen (2003, s. 188) 

poängterar att det för eleven är helt avgörande att de vuxna som eleven är beroende av 

erkänner för sig själva och varandra att de behöver varandras samarbete. 
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Den sociala utvecklingens tudelade komplexitet 

I berättelserna brydde sig både pedagoger och vårdnadshavare om barnen och ville verka för 

deras utveckling, så vad var problemet? Waller (1932, se Eriksson 2004, s. 203) hävdar att 

vårdnadshavare och pedagoger vill barnets bästa, men ofta på olika sätt. Kan uppdraget 

uppfattas på olika sätt?   

 

Läroplanen (2011, s. 7) definierar utbildningens uppdrag bland annat som elevens ”allsidiga 

personliga utveckling till… individer och medborgare”. Skolverket (2016, s. 9) tar i sitt 

kommentarmaterial till fritidshemmet upp att man ska ”främja individens och gruppens 

sociala utveckling”. Forskaren och författaren Pihlgren (2017, s. 18) talar om uppdraget att 

stödja elevens identitetsutveckling och socialisation. Kärt barn har många namn, men att 

uppdraget har två tyngdpunkter är en gemensam nämnare. Om man slår ihop dessa tre 

definitioner är den ena tyngdpunkten individens eller personens identitetsutveckling och den 

andra är medborgarens socialisation i gruppen. Men hur förhåller de sig till varandra?  

Biesta (2011, ss. 78 - 95) använder sig av begreppen socialisation och subjektifiering för att 

beskriva den sociala utvecklingens individuella och grupporienterade komplexitet. Till-

sammans med begreppet kvalificering utgör de den goda utbildningens syfte. Det är viktigt att 

göra en distinktion mellan dessa tre begrepp, men samtidigt ska man inte se dem separata utan 

som sammanflätade och i viss mån motstridiga dimensioner (ibid. s. 34). Biesta hänvisar till 

Kant (1784, se Biesta ss. 81, 89, 92) som gör en distinktion mellan lydnad och med-

bestämmande. I samband med detta möjliggörs en särskiljning mellan socialisation och 

subjektifiering. Lydnad innebär att inrätta sig i en gemensam socialisation. Medbestämmande 

hör ihop med individens frihet, autonomi och subjektifiering. Subjektifiering är en vinst- och 

förlustprocess där man i mötet med olikheter och pluralitet ibland vinner och ibland förlorar 

en del av det individuella. 

 

Utifrån Biestas beskrivning utgör främjandet av den sociala utvecklingen ett komplext 

dilemma. När jag vill att Clara och hennes vänner ska respektera Eddie och inte knuffa honom 

är syftet att de ska utveckla förmågan att inrätta sig i en gemensam socialisation. När Claudia 

menar att Clara har rätt att säga ifrån främjas Claras frihet att bestämma själv vilket hör till 

hennes subjektifiering. Båda dessa delar ingår i social utveckling, men har svårt att främjas 

samtidigt. När man väljer det ena väljer man oftast bort det andra. Claras subjektifiering 

främjas då hon får säga ifrån och hävda sina individuella behov i mötet med andra. Samtidigt 
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kan inte alla andra enbart anpassa sig efter Clara, för då främjas inte deras subjektifiering och 

Clara utvecklar inte heller sin socialisationsförmåga att kunna anpassa sig efter andra.  

I både Sandras och Marias texter fokuserar vårdnadshavarna på barnens subjektifiering, 

medan pedagogerna fokuserar på elevernas socialisation och perspektiven konkurrerar med 

varandra. Vi ser att detta tyvärr är en vanlig utgångspunkt i det allmänna samarbetet mellan 

pedagoger och vårdnadshavare. Parsons (1959, se Eriksson 2004, s. 230) talar om pedagogens 

universella respektive förälderns partikulära intressen. Eriksson (2004, ss. 201, 230) tar upp 

isärhållandets princip som menar att skolans och hemmets olika perspektiv inte ska försöka 

överbryggas utan ska ses som en viktig ingrediens i samarbetet, då de fyller en funktion för 

barnets utveckling som individ och blivande samhällsmedlem. Waller (1932, se Eriksson 

2004, s. 204) menar att vårdnadshavare och pedagoger relaterar till barnet på olika sätt och att 

dessa relationella olikheter gagnar barnets utveckling. När barnet får ingå i “grupperna” 

hemmet och skolan, hjälper det dem att växa in i samhället.  

 

Kopplar man isärhållandets princip till berättelsen utgör våra, Claudias och mina, olika 

perspektiv ingen motsättning utan en förutsättning för vårt samarbete. Utifrån mitt universella 

pedagogperspektiv med fokus på Claras socialisering och Claudias partikulära föräldraintresse 

med fokus på Claras subjektifiering kvalificerar vi oss båda för detta samarbete. Men då kan 

man ju ifrågasätta om samarbetet med Emelies respektive Tovas vårdnadshavare var så bra 

som jag först tyckte? Samtidigt ifrågasätts också denna princip av min tidigare metafor om 

barnets sociala utveckling som en resa. Hur kan man nå ett gemensamt mål om man inte först 

överbryggat olika perspektiv och kommit överens om vad målet är? Kan det vara så att vårt 

samarbete syftar till att vi ska vaka över att inget perspektiv av den sociala utvecklingen 

åsidosätts? Om en av oss saknas påverkas iallafall Claras utveckling negativt. Och jag som 

först tänkte tvärtom, att Claras utveckling skulle påverkas positivt utan Claudias inblandning! 

Waller påtalade vikten av vårdnadshavares och pedagogers relationella olikheter till barnet. 

Anknytningsteorin som beskrevs tidigare talar om vårdnadshavarens starka anknytning till sitt 

barn samt pedagogers eftersträvan efter detsamma som grund för elevens utveckling. Adderar 

jag dessa perspektiv, talar de för att pedagogens relationella anknytning till eleven är viktig 

för dess utveckling, men endast i begränsat mått då den ej bör komma i närheten av och 

konkurrera med den starka relation som vårdnadshavaren har till barnet. Utifrån Erikssons 

text kan jag se att vi vuxna behöver träna oss i att värdesätta varandras olikheter då det är just 

dessa som gynnar elevens utveckling. Utifrån Biestas text om subjektifiering som en vinst - 

och en förlustprocess, kan jag se två viktiga saker. För det första ska de vuxna i samarbetet 
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inte identifiera sig med sina perspektiv, för då ser de sig antingen som vinnare eller förlorare 

beroende på vilket perspektiv som “vinner”. För det andra behöver de vuxna oberoende av 

perspektiv, hjälpa barnet i mötet med olikheter och pluralitet, så att det individuella och det 

grupporienterade perspektivet turas om att “vinna”. Detta sätt att tänka tror jag gynnar 

huvudpersonen för vårt samarbete - eleven, barnet samt gör oss alla i samarbetet till vinnare.  

 

Informationsuppdraget kontra samarbetsuppdraget 

Jag, Sandra, frågar mig hur det kommer sig att mina kontakter med Jonas vårdnadshavare 

varken lett till ökat förtroende, ökad samsyn eller samarbetsvilja? Varför har kontakterna 

snarare lett till det motsatta?  

 

Vetenskapliga studier av kontakten mellan föräldrar och skola har bland annat sammanställts 

av Ulea, Živodera & du Bois-Reymondb (2014, s. 329 - 348) i artikeln Simply the best for my 

children’: patterns of parental involvement in education. Studien omfattar undersökningar 

från åtta europeiska länder gällande föräldrars engagemang i sina barns skolgång. Mängden 

empiri pekar på stor friktion och en anmärkningsvärt problematisk relation i kontakten mellan 

skola och vårdnadshavare. Resultaten antyder att lärare å sin sida har bestämda idéer och 

förväntningar på hur föräldrar ska stödja sina barns skolgång genom engagemang i 

verksamheten utifrån skolans premisser. Å vårdnadshavarnas sida uppfattas lärarnas syn på 

kommunikation och samarbetsformer som trångsynta och begränsande. Vidare visar studien 

att vårdnadshavare av i dag har ett stort engagemang i sina barns framtidsplaner och 

värdesätter utbildning högt, samt att de därmed ställer större krav på möjligheter att påverka 

och kommunicera. Skolans och vårdnadshavarnas bristande förståelse för varandra 

reproducerar asymmetriska relationer snarare än öppet och sympatiskt samarbete. 

 

Kan det vara så att jag, i likhet med lärarna som nämns i studien ovan, hade allt för bestämda 

och trångsynta idéer om hur vårdnadshavarna skulle samarbeta och agera gentemot mig? Jag 

ringde Fredrik i första hand eftersom min föreställning av ”den samarbetande” föräldern inte 

stämde överens med det jag tidigare erfarit i kontakten med Milla. Min förhoppning var att 

han skulle motsvara förväntningarna bättre. Jag hoppades dels att han skulle anamma 

informationen jag gav och se Jonas utifrån fritidshemsverksamhetens förutsättningar dels att 

han gentemot Milla och Jonas skulle visa sin tilltro till mig och förstärka mina möjligheter att 

nå fram till dem. När jag tänker efter igen så inser jag att jag haft relativt fasta föreställningar 
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om hur god kontakt och gott samarbete bör se ut. Jag kan också se att mina föreställningar i 

hög grad baserats på hur jag sett att vårdnadshavare ska kunna stödja mitt arbete med 

barngruppen, men att föreställningarna tagit lite hänsyn till hur de sett på samarbetet med mig. 

Kan det vara så att krocken i mötena med Milla skedde i och med mitt bemötande av henne? 

Hade våra möten kunnat mynna ut i en mer fungerande kommunikation om jag hade visat 

större förståelse för hennes förutsättningar? Var det min oförmåga att se Millas önskan om att 

få engagera sig och påverka som producerade den asymmetriska relationen?  

 

Patfoort (2015, ss. 153-183), fil.dr i humanbiologi, förklarar en modell som synliggör 

destruktiv och konstruktiv konflikthantering. Destruktiv konflikthantering påvisas bero på 

maktobalans mellan över- och underläge i kommunikationen, där parterna försöker hävda 

sina egna argument över den andres. Följden därav blir att en eller flera känner sig nedtryckta. 

Känslan av att bli nedtryckt triggar en nedärvd självbevarelsedrift. Denna drift är en 

aggressivitetsskapande överlevnadsinstinkt som syftar till att rusta människor att försvara sig. 

Patfoort menar dock att destruktiv konflikthantering och argumentation kan omvandlas till 

konstruktiva processer genom jämnvärdig dialog och gemensamt framtagande av skräddar-

sydda kompromisser. Enligt Patfoort är det möjligt för parterna att sluta motarbeta varandra 

och istället börja samarbeta om de genom likvärdig dialog kan undersöka och synliggöra, 

samt tillvarata, varandras underliggande tankar, så kallade fundament. Själva synliggörandet 

av fundamenten visar sig vara betydelsefullt på grund av flera anledningar som att parterna 

förstår varandra bättre, var och en känner sig bekräftad och samarbetsvilja ökar. Patfoort 

menar att den som tar ansvar för samtalsprocessen kan skapa ett likvärdigt samtal genom att 

använda ett inbjudande kroppsspråk, utgå från sig själv i kommunikationen, lyssna med 

respekt, bekräfta positivt och ge tid för synliggörandet av underliggande fundament.  

 

I en tillbakablick på mitt agerande gentemot Fredrik och Milla ser jag hur omedveten jag 

varit, dels om mitt uttryck dels om dess inverkan på andra. Därtill ser jag min omedvetenhet 

om mitt ansvar att leda samtalsprocesserna i en positiv riktning. Jag inser att jag varit alltför 

övertygad om mina egna argument, alltför pressad för att våga öppna upp för deras fundament 

och alltför snabb att se samarbetsmöjligheterna som förbi. Nya insikter når mig. Jag hade 

kunnat ta ansvar och skapat förutsättningar för likvärdig dialog om jag använt mig av 

inbjudande och bekräftande bemötande. Jag inser nu att jag svarat Milla med ett kroppsspråk 

som signalerade överläge, då jag under mötet korslagt mina armar och sträckt på mig för att 

hävda mig. Med nyvunnen förståelse för självbevarelsedriftens funktion kan jag se hur hennes 
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upprördhet var ett symptom på mitt agerande, konflikten blev ett faktum. Om jag förmått mig 

att vänta med mina svar till Milla och istället fortsatt att undersöka hennes tankar så förstår 

jag nu att jag troligen hade fått reda på mer om både Jonas och henne, samt kunnat påbörja ett 

samtal om möjliga kompromisser.  

 

Författarna och familjeterapeuterna Juul och Jensen (2003 ss. 185 - 186) identifierar 

relationskompetens som förmågan att leda och underlätta fruktbara samtal, vilket de menar är 

en förutsättning för gott pedagogiskt arbete. Vidare belyser de att problemorienterade samtal 

är en viktig del i samarbetet mellan hem och skola, men bekräftar samtidigt att samtalen 

upplevs svåra av både pedagoger och vårdnadshavare på grund av att alla parter upplever sig 

personligt utsatta och sårbara (ibid. ss. 114, 198). När jag åter blickar tillbaka på mina samtal 

med Fredrik och Milla kan jag nu uppmärksamma att jag varken lett eller underlättat 

samtalen, vilket tyder på att jag brustit i relationskompetens i dessa situationer. Var det min 

ovana att möta tystlåtna personer som Fredrik och högljudda personer som Milla som gjorde 

att dialog uteblev? Eller var det mitt sätt att tala som gjorde Fredrik fåordig och Milla 

offensiv? Utifrån Juuls och Jensens förklaring om att samtliga parter upplever sig personligt 

utsatta och sårbara får jag en större förståelse för vad som skett under samtalen med Jonas 

vårdnadshavare. Nu kan jag förstå att Fredrik och Milla upplevt sig minst lika pressade som 

jag gjort och att denna sinnesstämning bidrog till att vi uppfattade varandras ord och signaler 

som kritik, istället för samarbetsvilja. 

 

Juul och Jensen (2003, ss. 183-185) skriver precis som Patfoort (2015, ss. 168 - 179) om 

konkreta handlingar av accepterande och främjande signaler som verktyg för att skapa 

förutsättningar för goda samtal. Juul och Jensen (2003, ss. 189, 194, 198) utvecklar 

resonemanget genom att peka på att det i mötet mellan pedagog och förälder är den 

professionelles ansvar att säkra alla parter i de situationer som uppstår och se till att ta hjälp 

om så behövs. Vidare menar de att pedagoger behöver förebygga ”icke-möten” (det vill säga 

att möten sker utan att parterna når fram till varandra) genom användande av öppet och 

likvärdigt förhållningssätt. Visserligen påpekas ilska tillhöra mänsklig natur, men 

vårdnadshavarens och pedagogens olika roller i samtalen poängteras ytterligare. Pedagogen, i 

egenskap av professionell, menas kunna ge plats för viss disharmoni utan att tappa greppet om 

processen och förstå vårdnadshavarens känslor som ett tecken på dennes djupa engagemang. I 

praktiken handlar det enligt dem om ett aktivt arbete från pedagogens sida för att inkludera 

förälderns och barnets dimensioner i samtalen (ibid.). Utifrån kroppsspråkets betydelse och 
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ansvarsfördelningen som poängterats så inser jag att jag borde gjort mer i kontakterna med 

Jonas vårdnadshavare för att bygga goda relationer och leda samtalsprocesserna i en positiv 

riktning. Om jag tidigare förstått vidden av mitt ansvar och konsekvenserna av mitt 

kroppsspråk, tonläge och val av ord hade jag troligen kunnat motverka att kontakten med dem 

var så perifer och att samtalen utvecklades som de gjorde. Denna lärdom tar jag med mig och 

jag kommer fortsättningsvis både vara mer medveten om mitt eget uttryck och värdesätta samt 

prioritera föräldrakontakten högre. 

 

Det är inte bara möjligheter i samarbetet mellan skola och hem som Juul och Jensen (2003, ss. 

170 - 172, 184) belyser, utan också stora utmaningar. Vissa utmaningar ser de växa i och med 

paradigmskiftet från modern till postmodern tid och den fortsatta samhällsutvecklingen. De 

pekar på att pedagogens uppdrag hamnar i kläm mellan begränsade historiska, ekonomiska 

och politiska förutsättningar och nya utökade förväntningar. Den moderna pedagogen 

förväntas inte bara svara upp till högre relationella krav med fler elever och vårdnadshavare, 

utan förväntas även vara en modern reflekterande expert som är förmögen att tillgodose de 

moderna föräldrarnas önskan att få påverka sitt barns skolgång. Pedagogers bristande 

tidsmöjligheter till bland annat förberedande relationellt arbete med vårdnadshavare är ett 

exempel som tas upp för att påvisa hur förutsättningar och behov går i otakt (ibid.). Juul och 

Jensen ger mig en kritisk blick med vilken jag kan se utmaningar och begränsningar av 

pedagogers möjligheter till förberedande arbete i form av att bland annat etablera goda 

relationer till vårdnadshavare. Min förståelse för varför pedagoger, som jag, upplever sig 

otillräckliga i kontakten med vårdnadshavare ökar när jag tänker på antalet kontakter och de 

krav på tillgänglighet samt flexibilitet som arbetet i den postmoderna skolan innebär.  

 

Nu frågar jag mig: Har jag valt att utbilda mig inom ett yrke som jag kanske inte kommer 

orka med under hela mitt arbetsliv? Hur gjorde min före detta kollega Ingrid för att orka och 

för att räcka till? Vad var det hon gjorde som fick det mesta att framstå som om allt redde ut 

sig av sig självt? När jag tänker på Ingrid tänker jag på hennes lugna, varma och mottagande 

sätt. Kan det vara hennes sätt som ger mig svar? Var det Ingrids sätt att agera och lyssna som 

fick Milla att känna sig accepterad och sedd? Och var det därför hon kände tillit till att också 

Jonas skulle bli sedd? Betyder det att jag kan effektivisera mitt arbete genom att lägga mer 

fokus på att lyssna än att informera? Var det lyssnandet som fick Ingrid att fungera som 

balsam!  
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Det slår mig att jag arbetat runt ordet samarbete utan att reflektera djupare över dess innebörd. 

Genom att dela upp ordet begrundar jag nu dess innehåll, sam och arbete. Den första delen av 

ordet är sam, som i samman eller tillsammans. Betyder det att den första delen i samarbete 

består i att sammanställa vad vi är sams om, och att arbetet kommer först därefter! Mina nya 

insikter och identifierade strategier gör mig förhoppningsfull inför att jag ska kunna agera i 

enlighet med dem framöver. 

 

Nilsson (2009, ss. 39 - 51) talar om fronesis och beskriver det som praktisk kunskap, omdöme 

och klokt handlande. Fronesis lär ha namngetts av Aristoteles under antiken som en av fem 

kunskapsformer och identifierats som kunskapen att handla för det goda och kloka i livet. 

Fronesis ses existera i avvägande, beslutsfattande och handlande för vad som bör vara riktigt i 

relation till en konkret situation. I min dilemmagestaltning ser jag hur jag sökt handla för det 

goda, men att jag haft svårt att avväga mitt handlande i förhållande till den konkreta 

situationen. I mina möten med Jonas vårdnadshavare saknade jag förmåga att se hur jag skulle 

kunna undersöka och tillvarata deras perspektiv. När jag jämför mitt agerande med hur jag 

tidigare sett min kollega Ingrid göra så ser jag att hon i högre grad litat till sin egen förmåga 

och därmed skapat arbetsmetoder som tillvaratagit situationers unikhet. Ingrid berättade för 

mig att hon inledningsvis hade haft en knackig start i kommunikationen med Milla, men att 

relationen stärkts med tiden. Jag behöver dock synliggöra vad mer än tid som utgjort de 

uppenbara skillnaderna i Ingrids och mina kontakter med Milla. Under mitt möte i 

arbetsrummet med Milla var jag osäker och rädd för Millas reaktioner. Var det min 

anspänning som gjorde mig oförmögen att vara ansvarstagande, inkännande och tillåtande 

gentemot henne? Om jag likt Ingrid hade insett att Millas ilska egentligen inte var riktad mot 

mig utan var ett symtom på hennes frustration över sitt barns situation, då hade jag troligen 

kunnat bemöta henne med större tålamod. Det hade i sin tur kanske kunnat vända 

argumentationen till dialog och kommande samarbete. Utifrån detta resonemang kan jag nu 

identifiera den kloka pedagogen inom fritidshemmet i den som visar både handlingsetik och 

praktiskt yrkeskunnande. 

 

Dreyfus och Dreyfus (2013, ss. 303 - 351) skriver om behovet av att förvärva och förfina 

yrkesfärdigheter. Genom att studera vuxnas lärande inom vissa yrkesgrupper har de 

identifierat en utvecklingsprocess som följer ett mönster i fem stadier från nybörjare till 

expert. De beskriver nybörjaren (ibid. s. 311) som den som har lärt sig känna igen kontextfria 

fakta och regler via undervisning, men som saknar erfarenhet och övergripande känsla för 
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arbetet. Vidare förklarar de att skiftet från nybörjare till en mer avancerad nybörjare (ibid. ss. 

311 - 312) sker i och med förskaffandet av egna erfarenheter i verkliga situationer, som ger 

övning att tillämpa mer sofistikerade regler. Det femte stadiet kallas för experten (ibid. s. 

327). Experten kännetecknas av att denne automatiserat sitt kunnande såväl teoretiskt som 

praktiskt. Denne förmår urskilja övergripande, kritiskt granska och anpassa sitt handlande.  

 

Beskrivningarna ovan, av nybörjaren och den mer avancerade nybörjaren, påminner om mitt 

handlande i mötena med Jonas vårdnadshavare. Jag tolkade samarbetsuppdraget utifrån 

läroplanen och skolans policy samt utifrån tidigare lyckade samtal jag haft med andra 

vårdnadshavare, därur kom jag fram till slutsatsen att jag främst behöver vara den som ger 

information. Detta ledde till att jag ringde Fredrik och informerade om incidenten utan att ta 

hänsyn till min känsla av dålig kontakt och timing. I samtalet med honom frågade jag varken 

efter hans tankar eller om han kunde hjälpa mig förstå Jonas bättre. I mötet med Milla 

följande dag anpassade jag förvisso mig efter situationen som uppstod då jag ordnade med en 

enskild plats för vårt möte, trots att jag inte var förberedd, men dessvärre lyckades jag inte 

föra samtalet i en konstruktiv riktning. Likt en nybörjare kände jag mig pressad och agerade 

defensivt. Expertens förmågor kan jag däremot känna igen hos min före detta kollega Ingrid, 

vars tålmodiga relationella agerande jag observerat under den tid vi arbetat som kollegor. Nu 

förstår jag att hon kunde urskilja Millas underliggande intentioner och anpassa sitt handlande 

efter hur hon instinktivt och erfarenhetsmässigt förstod att kontakten bäst skulle genomföras. I 

min resa från nybörjare till expert inom yrket som fritidshemslärare kan jag nu ta lärdom av 

Ingrid. Hon har för mig visat att pedagogiskt arbete inte endast kan genomföras utifrån 

teoretiska eller fasta kunskaper utan behöver balanseras med en överblick kring praktiska, 

relationella samt situationsunika aspekter. 

 

Föräldraperspektivet  

Tillberg (2016, ss. 283 – 318) undersöker föräldraperspektivet i sin självbiologiska 

autoetnografi. Hon beskriver erfarenheter av samarbete, kommunikation och relationer med 

pedagoger hon mött inom förskoleverksamheten i samband med sina barns förskoletid. 

Studien visar att ett fungerande samarbete inte nödvändigtvis behöver innebära att 

vårdnadshavare och pedagoger är överens men att tillit är essentiellt (ibid. s. 314 - 318). En 

tilltro till varandras kunnande och erfarenheter samt en vilja att lyssna till och pröva den 

andres argument visar sig vara viktigt. Därutöver visar sig vårdnadshavares upplevelse av 
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trygghet vara avgörande för fungerande samarbete. I första hand vill de känna sig trygga med 

att pedagogerna skapar en trygg miljö för barnen. För det andra vill de veta att pedagogerna 

ger information om något bra eller dåligt händer. För det tredje vill de vara säkra på att 

pedagogerna tar ansvar för att tillsammans med dem hantera varje situation som uppstår. 

Studien identifierar även att dysfunktionellt samarbete uppstår i stunder då samtal uteblir och 

kritik uppfattas som icke konstruktiva bidrag. 

 

I likhet med Tillbergs beskrivning av dysfunktionellt samarbete känner jag igen hur mötena 

med Milla varit stunder av utebliven dialog och upplevd kritik. Kritiken kunde varken hon 

eller jag tillvarata som konstruktiva bidrag utan istället ökade argumentationen och 

aggressionen. I Tillbergs studie lyfts tillit, lyssnande och trygghet upp som förutsättningar för 

fungerande samarbete. Det slår mig att jag varken visade tillit eller vilja att lyssna till Milla. 

Inte heller ingav jag trygghet eftersom jag själv kände mig osäker i mötena med henne. Flera 

konsekvenser av mitt handlande har kommit att klarna. Tillexempel ser jag nu att det 

uteblivna telefonsamtalet till Milla, då jag valde att ringa Fredrik istället, ledde till att jag inte 

kunde framföra informationen direkt och att hon därmed hindrades från att berätta om sina 

tankar eller ställa följdfrågor. Jag ser även hur jag gick miste om hennes perspektiv, det vill 

säga om jag förmått mig motta hennes tankar och eventuell kritik som konstruktiva bidrag.  

 

I min dilemmagestaltning utgick jag ifrån vad som för mig var greppbart när händelserna 

utspelade sig, därefter har jag genom detta självständiga arbete undersökt nya perspektiv. 

Perspektivbytena har ökat min förståelse för olika aspekter vilka hjälpt mig se på mitt 

dilemma med nya ögon. Hittills har jag dock inte arbetat med att förstå händelsen utifrån 

Millas perspektiv. Därför frågar jag mig nu hur jag kan förstå hennes perspektiv bättre? 

Vad vet jag om Milla? Jo, jag vet att hon berättade för Ingrid att hon kände sig missförstådd 

av lärare och kamrater under sin skoltid. Kan det vara så att hon på grund av sina erfarenheter 

hade svårt att lita på och knyta an till pedagoger? När jag lever mig in i Millas position kan 

jag förstå att hennes oro troligen ökade då Ingrid gick i pension. Troligen var Ingrid den enda 

pedagog som hon hade byggt upp en god relation till och litade på. I ljuset av Millas 

perspektiv ser jag även mitt agerande med nya ögon. Jag förstår nu att mitt ömsom 

informerande och ömsom undvikande sätt gjort henne frustrerad. Millas ilska kan jag tolka 

som ett uttryck för både oro och frustration över att jag inte gav henne möjlighet att bidra till 

samarbetet kring Jonas. Jag inser att Milla troligen kände sig provocerad redan innan mötet i 

arbetsrummet och gick därför in i mötet med redan triggad självbevarelsedrift. När jag tänker 
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efter en gång till så ser jag att detsamma gällde mig. Utifrån Millas perspektiv kan jag se att 

mitt bemötande kan ha försvårat för likvärdig dialog och samarbete. 

 

När jag åter funderar över vad Milla egentligen kan ha menat under vårt möte i arbetsrummet 

slår det mig att hon i egenskap av förälder gett mig viktig information om hur Jonas uppfattat 

situationen. Milla lät mig trots allt få veta att Jonas varken förstått varför han inte fick ha 

traktorn eller vad han skulle göra i väntan på sin tur. Därutöver fick jag via Milla vetskapen 

om att Jonas, trots vad jag tidigare trott, fortfarande tvivlar på vår relation och efterfrågar mer 

bekräftelse. Om jag hade lyssnat aktivt på Milla i mötesrummet hade jag troligen uppfattat det 

hon sa mycket tidigare och dessutom fått henne att känna sig hörd. Jag kan nu mer föreställa 

mig att Milla var minst lika besviken som jag var efter mötet. Tanken når mig, att 

samarbetsmöjligheterna troligen inte var stängda utan det som egentligen krävdes var att jag 

som pedagog skulle föra processen i en mer konstruktiv riktning. Nu kan jag föreställa mig att 

Milla eventuellt hoppades på att jag skulle kontaktat henne igen för att föra samtalsprocessen i 

en positiv riktning. Troligen önskade hon att jag skulle återkomma med en vilja att se och 

tillvarata hennes tankar samt bjuda in henne i samtal kring skräddarsydda kompromisser. 

 

Enligt Ödman (2005, s. 9) är dialog på lika villkor en hermeneutisk grundförutsättning för att 

människan ska kunna göra sig medveten om sin egen och andras förförståelse. Genom mina 

hermeneutiska reflektioner har jag rekonstruerat Millas och mitt möte samt låtit våra båda 

perspektiv synas under mer jämlika förhållanden. I denna rekonstruktion ser jag hur Milla och 

jag tidigare talade förbi varandra i stället för att lyssna in varandra. Min förståelse för Milla 

har ökat och därmed har min tidigare rädsla inför hennes heta temperament minskat. Om jag 

idag skulle möta Lejonmamman skulle jag ha större inlevelse, lugn och mer förståelse för 

hennes förutsättningar samt ha större tillit till min egen kapacitet. Jag har tillgodogjort mig en 

utökad förståelse för vad samarbete innebär, som att arbetet sker från flera håll mot ett 

gemensamt mål. Den utökade förståelsen är för mig ett verktyg som underlättar mitt fortsatta 

arbete med vårdnadshavare för att utarbeta skräddarsydda och elevfrämjande 

överenskommelser. 

 

Nu mer ser jag att möjligheterna till dialog med Jonas vårdnadshavare före incidenten var fler 

än jag tillvaratagit. Min förståelse för min beroendesituation gentemot vårdnadshavarna fanns 

tidigare inte vilket ledde till att jag inte tog ansvar för att bygga goda relationer med dem. Nu 

inser jag dock betydelsen av att etablera goda kontakter med vårdnadshavare för att kunna 
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samarbeta för elevernas bästa. Om jag hade kunnat dra tillbaka tiden så hade jag redan under 

inskolningstiden sökt kontakt med alla vårdnadshavare och förberett dem på de problem-

orienterade samtalens vikt och syfte. Jag skulle även lagt mer av min tid på att skapa en dialog 

med vårdnadshavarna kring våra olika förutsättningar samt försökt hitta kompromisser för 

kontinuerlig kommunikation. Efter mötena med Milla borde jag ha talat med mina kollegor 

samt återkopplat till Milla för att boka in ett nytt möte. 

  

Sammanfattningsvis har föräldraperspektivet och tolkandet av Millas perspektiv synliggjort 

mina egna brister och alternativa handlingssätt, vilka rustar mig för mitt fortsatta arbete inom 

skolbarnsomsorgen. Jag ser nu att min tidigare förståelse av samarbetsuppdraget som ett 

informationsuppdrag varit alltför bristfällig och att samarbete behöver baseras på 

informationsutväxling där alla parter blir hörda och tillgodosedda i det gemensamma arbetet.  

 

Lärdomar  
 

Mias lärdomar 

Hwang och Nilssons text (2007) skriver om det utvecklingsekologiska perspektivet. Utifrån 

deras förklaringar förstår jag att samarbetet mellan pedagog och vårdnadshavare inte enbart 

påverkas av den direkta relationen utan också av händelser i hemmet och i skolan. Detta 

kopplat med Bengtson Carlströms (2013) tankar om hur talet om och av samarbetets parter 

påverkar samarbetet har gett mig en dyrbar lärdom. Jag har sett den svåra balansgången i att 

söka hjälp av kollegor. I berättelsen ville jag ha stöttning av Li, men där hade jag och Li 

behövt påminna varandra om vikten av vårt tal, att det inte fick skapa distans till Claudia. 

Samarbetet tror jag kan påverkas i positiv riktning om man kontinuerligt, för både kollegor 

och vårdnadshavare, poängterar vikten av hur vi talar om varandra i samarbetet. Bara själva 

vetskapen om makten i våra ord tror jag hjälper oss att skapa mer konstruktiva samtal som 

också påverkar samarbetet i positiv riktning. 

 

Bowlbys perspektiv (1973, se Hwang och Nilsson, 2007) om anknytning och Sterns tankar 

(2011) om affektintoning har gett nya insikter. I berättelsen hade jag som närvarande pedagog 

ett ansvar för att reda ut incidenten. Claudia var ej närvarande när det hände, men hade som 

mamma en större förmåga än vad jag hade att tolka Clara genom affektintoning. Genom deras 

anknytning fick Claudia Claras förtroende och Clara vågade då berätta mer. Om jag innan 
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händelsen varit mer medveten om mitt beroende av Claudia för att kunna få del av Claras 

berättelse, hade jag varit mer ödmjuk när jag återgav incidenten för Claudia och framställt 

bilden som mindre ”färdig”. Jag hade även poängterat mitt beroende av henne och hennes 

förmåga att nå fram till Clara. Detta tror jag i sin tur hade ökat Claudias förtroende för mig 

och hade lett till en bättre anknytning mellan mig och Clara. Clara hade då troligtvis också 

vågat anförtro sig mer åt mig. Dessa insikter tar jag med mig i mitt fortsatta arbete. 

De tankar som Neufelt och Maté (2009) samt Steinberg och Sourander (2013) har om 

relationen mellan pedagog och vårdnadshavare och dess påverkan på pedagogens kontakt med 

eleven, har varit rentav omtumlande. Kopplar jag det till händelsen och mina tidigaste 

reflektioner kring den, såg jag då inte vikten av denna relation utan försökte så långt som 

möjligt undvika Claudia. Jag hade behövt arbeta förebyggande för en god kontakt med 

Claudia, då hade min kontakt med Clara varit helt annorlunda. Det behövs en större 

medvetenhet om detta bland samarbetsparterna, men även högre upp inom skolans 

organisation. Vid schemaläggning och tillsättning av tjänster behöver man till exempel 

prioritera att pedagoger ska få arbeta med samma barngrupp under en längre tid, för att 

relationsbyggande arbete ska hinna främjas med såväl elever som vårdnadshavare. 

 

Utifrån Biestas (2011) beskrivning av begreppen subjektifiering och socialisation, ser jag att 

varken jag eller Claudia förstod betydelsen av att vi hade olika perspektiv kring Claras sociala 

utveckling. Vi hade behövt prata om och förstå att hennes individfokuserade perspektiv kring 

Claras subjektifiering och mitt grupporienterade perspektiv kring Claras socialisation till-

sammans kunde främja Claras sociala utveckling. Vi hade även behövt prata om Juul och 

Jensens tankar (2003) gällande konflikter mellan vuxna. Att en konflikt mellan oss skulle 

varit destruktiv, inte först och främst för oss, utan för Clara och hennes utveckling. Det hade 

säkert hjälpt oss båda att vara mer ödmjuka inför varandra i samarbetet. Slutligen hade vi 

behövt prata om vikten av att våra olika perspektiv behövde turas om med att ”vinna”.  På så 

sätt kunde vi tillsammans arbeta för att främja både Claras subjektifiering och socialisation. 

Vårt samarbete hade då främjat Claras hela sociala utveckling och gjort henne till en vinnare. 

Arbetet med denna studie har gett mig en ökad förståelse för att det finns olika syn på hur 

pedagogens relation till eleven och vårdnadshavaren ska vara samt hur man ska se på de olika 

perspektiven kring elevens, barnets sociala utveckling. Å ena sidan i enlighet med Neufelt (se 

Steinberg & Sourander 2013) skulle jag som pedagog arbetat förebyggande med min relation 

och anknytning till Clara för att främja hennes utveckling. Dessutom skulle jag på olika sätt 

arbetat med att överbrygga Claudias och mina olika perspektiv för att främja vår relation, så 
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att vår relation i sin tur kunde påverka min relation med Clara. Å andra sidan i enlighet med 

Erikssons (2004) tankar om isärhållandets princip skulle jag ha hållit fast vid och än mer lyft 

fram skillnaden mellan Claudias och min relation med Clara samt våra olika perspektiv på 

händelsen, då detta skulle främjat Claras utveckling.  Dessa olika perspektiv kvarstår och 

kommer i framtiden fortsättningsvis bidra till liknande dilemman inom samarbetet. Pedagogen 

och vårdnadshavaren kommer alltid ha olika relation och närhet till eleven, barnet, därför 

kommer också deras perspektiv på den social utveckling se olika ut. Det är därför av största 

vikt att vi, både pedagoger och vårdnadshavare får träna oss i förmågan till perspektivbyte. Då 

kan vi bättre förstå varandras perspektiv och se att olikheterna är förutsättningar för elevens 

utveckling och att perspektiven inte konkurrerar utan kompletterar varandra. 

 

Sandras lärdomar 

Ödman (2005, ss. 188 - 198) skriver att hermeneutisk analys eftersträvar tolkningar och 

tolkningssystem som ger nya utgångspunkter där förståelse och förklaring samspelar, det vill 

säga att helheten bekräftar delarna samt delarna helheten i en växelverkan mellan olika 

abstraktionsnivåer. Genom essäskrivande och perspektivbyten har jag i min analys i enlighet 

med hermeneutisk tradition både gjort djupdykningar och undersökt övergripande tankar, 

modeller och teorier från relevant litteratur. Teorierna jag undersökt kring relations-

kompetens, praktiskt kunnande och etiskt handlande samt likvärdighet som konstruktiv 

konflikthantering har resulterat i att nya förklaringar uppenbarat sig som jag kunnat väga mot 

varandra för att se dess olika värde.  

 

I min analys av samarbete, mellan pedagoger och vårdnadshavare, finner jag att många 

faktorer behöver balanseras i förhållande till varandra men att detta sällan sker friktionsfritt. 

Ulea, Živoder och du Bois-Reymondb (2015) visar i sin forskning att kontakten mellan skola 

och hem generellt är problematisk på grund av bristande flexibilitet, resurser och oförståelse 

för varandras förutsättningar. När jag blickar tillbaka till mitt dilemma och 

föräldrakontakterna däri kan jag utifrån det forskningsrapporten pekar på, se att 

problematiken som uppstått delvis berott på mina trångsynta föreställningar och min bristande 

förståelse för vårdnadshavarnas förutsättningar. Min insikt kring samarbetets komplexitet har 

fördjupats och jag är mer ödmjuk inför faktumet att samarbete sker i intersubjektiv interaktion 

där parterna närmar sig varandra. Jag kan nu se flera tänkbara scenarion utifrån min 

dilemmagestaltning. Tänk om jag hade ringt Milla direkt och samlat hennes eventuella kritik 



34 
 

till ett uppföljande möte. Eller om jag i samtalet med Fredrik hade bett honom återkoppla till 

mig för att ge mig en mer komplett bild av händelsen efter att han talat med Jonas och Milla. 

Lärdomen om att jag behöver förhålla mig kritiskt till mina egna föreställningar och mitt eget 

agerande är något jag fortsättningsvis tar med mig. Jag tar även med mig lärdomen om att jag 

genom lyhördhet och flexibilitet kan tillvarata vårdnadshavares tankar och engagemang i en 

konstruktiv process. 

 

I min utvidgade reflektion belyses pedagogens skyldigheter och möjligheter för att skapa 

samarbete och dialog. Patfoort (2015) skriver om att samtalsprocesser kan vändas från 

destruktiva konflikter till konstruktiva processer. Juul och Jensen (2003) poängterar 

pedagogens ansvar och förtydligar vikten av relationskompetens och likvärdigt 

förhållningssätt. Dreyfus och Dreyfus (2015), samt Nilsson (2009) visar på hur 

yrkeskunnande, professionalism, yrkesetisk förmåga, förmåga att överblicka en situation och 

kunna anpassa sitt handlande därefter påverkar förutsättningarna för samarbete och dialog. 

När jag analyserar min dilemmagestaltning med fokus på pedagogens självmedvetenhet, 

professionalism, yrkeskunnande och yrkesetiska förmåga synliggörs brister i mitt agerande i 

mötena med Fredrik och Milla. Jag ser att mitt teoretiska kunnande och mina tidigare 

erfarenheter inte räckte till för att jag skulle kunna anpassa mitt beteende efter situationen i 

praktiken, vilket påverkade utvecklingen destruktivt. Däremot kan jag nu bättre förstå att 

Ingrid visat prov på yrkesetiskt kunnande när hon kontinuerligt och tålmodigt visat att hon 

värdesätter kontakten med vårdnadshavare. Insikten når mig att Ingrids öppenhet och intresse 

för Milla var det som lade grunden för hennes tillit. På sätt och vis är jag tacksam för att jag 

erfarit ickefungerande samarbete eftersom jag nu i och med detta arbete fått möjligheten att 

reflektera och utvidga min förståelse för vad som hänt. Mina erfarenheter, reflektioner och 

lärdomar rustar mig för att förebygga destruktiv argumentation och istället kunna främja 

föräldrasamarbete, vilket i sin tur påverkar förutsättningarna för elevstöd och elevens 

utveckling positivt. 

 

Hur laddad och känslig information ska kunna framföras utan att påverka relationen till 

vårdnadshavaren eller eleven negativt har framkommit under den utvidgade reflektionen. Juul 

och Jensen (2003) pekar på att problemorienterade samtal mellan personal och vårdnads-

havare är viktiga för elevfrämjande samarbete, men att dessa samtal är beroende av 

pedagogens självmedvetenhet, ansvarstagande och relationskompetens. De menar att 

förebyggande relationellt arbete genom aktivt kontaktsökande och likvärdigt förhållningssätt 
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gentemot vårdnadshavare är nödvändigt (ibid.). När jag jämför ovan sagda med min 

oetablerade kontakt med Fredrik och Milla, så ser jag att min tidigare okunskap om mitt 

relationella ansvar och otillräckliga självmedvetenhet inneburit att jag brustit i min yrkesroll. 

Det hade kunnat se annorlunda ut om jag tidigare gjort som Ingrid och aktivt etablerat kontakt 

med Fredrik och Milla. Tack vare mina nyvunna insikter kommer jag fortsättningsvis söka 

regelbunden kontakt med vårdnadshavare och höra mig för om deras tankar kring samarbete 

och inte minst ta större ansvara för att samtalsprocesserna förs i en konstruktiv riktning. 

 

Via gjorda reflektioner får jag syn på att samarbetet mellan pedagoger och vårdnadshavare 

påverkar elevens utveckling. Juul och Jensens (2003), Patfoort (2015) samt Tillberg (2016) 

skriver alla om vikten av att tillvarata kompletterande perspektiv för att var och ens 

helhetsbild ska kunna vidgas och möjligheter för samarbete skapas. Under mitt utforskande av 

samarbetsuppdraget har jag kommit att förstå att jämlika samtal med vårdnadshavare inte bara 

gynnar pedagogens och vårdnadshavarens möjligheter att hjälpa eleven utan också stärker 

elevens relation till pedagogen. Denna förståelse har hjälpt mig se att jag är beroende av 

vårdnadshavaren för att jag ska kunna stötta eleven på bästa sätt och för att elevens och min 

relation ska fungera optimalt. Jag inser att jag tidigare varit allt för fokuserad på att förmedla 

min egen bild av Jonas och låtit mina känslor av obehag hindra mig från att vara öppen för 

föräldrarnas tankar, varvid jag gått miste om en mer komplett bild av Jonas. Så här i efterhand 

har jag också kommit att förstå Millas handlande bättre eftersom jag nu mer kan se hennes 

engagemang i sin son istället för den ilska som tidigare skrämt mig. Detta självständiga arbete 

har inte bara hjälpt mig förstå Milla utan också mig själv i rollen som pedagog i förhållande 

tillvårdnadshavare överlag. Jag har fått syn på delar av mitt arbete som tidigare varit otydliga 

för mig samt funnit nya strategier. I dag har jag en större förståelse för hur jag genom att 

lyssna och tillvarata andras perspektiv kan generera samarbetsvilja samt skapa positiva och 

elevfrämjande processer i kontakten med vårdnadshavare.  

  

Tillberg (2016) omnämner tillit som en ingrediens i goda relationer. Det förbluffar både Maria 

och mig i vilken hög grad vårdnadshavarens tillit till pedagogen visar sig påverka relationen 

mellan pedagog och elev, i både positiv och negativ riktning beroende på vuxenkontaktens 

kvalité. Vikten av goda relationer har för oss förstärkts. Nu ser jag på samarbetsuppdraget i ett 

nytt ljus, där eleven belyses ytterligare och vårdnadshavarnas roll som en brygga till eleven 

synliggörs. Min utökade förståelse för föräldraperspektivet hjälper mig nu mer att se 
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konstruktiva handlingsalternativ vilket får mig att känna mig tryggare i kontakten med 

vårdnadshavare. 

 

I förhållande till vad Juul och Jensen (2003) skriver om begränsningar av pedagogers 

möjligheter till relationellt förebyggande arbete så synliggörs ytterligare komplikationer för 

samarbete. Jag inser dels att Millas förväntningar på mig var höga dels att mina 

förutsättningar att leva upp till dem var begränsade. Litteraturen jag undersökt pekar på flera 

begränsningar som försvårar relationsbygge och samarbete mellan vårdnadshavare och 

personal, så som strukturella begränsningar av historisk, ekonomisk och politisk karaktär. 

Därutöver belyses andra eventuella begränsningar så som pedagogens erfarenheter och 

mentala förmågor. Jag ser hur förutsättningar för gott pedagogiskt arbete begränsas av 

faktorer både inom och utom pedagogens makt att förändra, varpå jag önskar se hur 

förutsättningar för pedagogers relationella arbete kan säkerställas och undersökas i framtida 

forskning. 

 

Jag frågade mig tidigare om det var i informationsöverföringen som möjligheterna till gott 

samarbete stängdes samt hur jag hade kunnat undvika att situationen utvecklades som de 

gjorde. Via min analys har jag kommit att se att jag tidigare varit omedveten om viktiga delar 

i min yrkesroll, så som mitt relationella ansvar och konsekvenserna av bristande relationellt 

arbete. Nu ser jag att samarbetsmöjligheterna i min gestaltning inte stängts utan fanns där om 

jag agerat för att föra processen vidare. Vad gäller informationsuppdraget i förhållande till 

samarbetsuppdraget samt föräldrars perspektiv på samarbete har jag kommit att utöka min 

förståelse för det som varit samt det jag kommer möta i min fortsatta yrkespraktik. Jag, 

Sandra, har till exempel fått en mer övergripande förståelse för den relationella aspekten av 

samarbete och en mer specifik insikt om att jag i kontakten med Milla och Fredrik borde gjort 

mer. I ljuset från litteraturen har jag bland annat kommit att se hur ansvaret över 

samarbetsprocesser med vårdnadshavare kring elever ligger hos mig som pedagog och att jag 

genom mitt agerande kan skapa likvärdiga möten samt konstruktiva processer. Jag har även 

kommit att se att jag som pedagog behöver arbeta för att förutsättningarna för relationellt 

arbete ska säkerställas samt att jag bör ta hjälp om det behövs för att jag ska lyckas fullfölja 

mitt ansvar för samarbetsuppdraget. 
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Genom både min och Marias analys har jag kommit att finna värdet av samarbete med 

vårdnadshavare och deras kompletterande perspektiv, i förhållande till gott elevstöd och 

elevens sociala utveckling.  

 

Avslutande tankar 
 

I denna avslutande sammanfattning ämnar vi klargöra vad detta självständiga arbete inneburit 

för oss. Processen startade i att vi skrev var sin berättelse där vi återgav egenupplevda och 

svårbedömda händelser. I våra möten med vårdnadshavarna Fredrik, Milla respektive Claudia 

uppstod konkurrerande perspektiv och argumentation vilket ledde till bristande förtroende 

mellan oss och minskat elevstöd. Utifrån denna problematik definierade vi ett för oss 

betydande undersökningsområde, nämligen det komplexa samarbetsuppdraget mellan 

fritidshem och hem i syfte att främja enskilda elevers sociala utveckling. Forskningsfrågorna 

som vi arbetat fram har vi vidare använt oss av genom essäskrivande, hermeneutiskt 

undersökande av relevant litteratur, egna reflektioner, många samtal med varandra, våra 

handledare samt kurskamrater. Våra analyser har både ökat vår förståelse för våra 

ursprungliga dilemman samt för fritidshemslärarens möjligheter och begränsningar generellt i 

föräldrasamarbetet. 

 

Genom denna studie har vi som blivande fritidshemslärare fått ett vidgat perspektiv på 

samarbetsuppdragets komplexitet samt förstått att relationellt arbete är en förutsättning. Vi har 

också fått en fördjupad förståelse för elevens sociala utveckling, både som individ och 

medborgare. Det har i sin tur gett oss insikt om att pedagogers och vårdnadshavares olika 

perspektiv kompletterar varandra och ska ses som tillgångar i elevens sociala utveckling. 

Vårdnadshavarnas viktiga del i samarbetet har synliggjorts och vi har blivit mer ödmjuka 

inför det faktum att vi är beroende av dem och deras anknytning till sina barn för att kunna 

genomföra vårt uppdrag. Genom denna studie har vi undersökt våra egna erfarenheter av 

samarbete, upptäckt möjliga handlingsalternativ och fått möjlighet att sätta ord på vår 

praktiska kunskap, vilket gjort oss tryggare i vår yrkesroll. Med detta sagt anser vi att denna 

studie har uppnått sitt syfte.  

 

Studiens allmängiltighet ligger i de teorier och den litteratur vi har använt oss av. Då våra 

erfarenheter har tolkats i ljuset av dessa teorier har de på så sätt också fått del i denna allmän-
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giltighet. Vi kan se att en svaghet i denna studie är att vi inte kunnat stämma av våra 

tolkningar med vare sig föräldrar eller elever. Samtidigt har vi arbetat med att sätta oss in i 

deras perspektiv med hjälp av litteratur, egen reflektion och vår fantasi. 
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