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Sammanfattning 

Syftet med studien är att skapa kunskap om hur fritidshemmen kan arbeta för att ge 

eleverna inblick i närsamhällets föreningsliv. De forskningsfrågor studien utgått från är: 

Hur beskriver fritidslärare fritidshemmens arbete med att ge eleverna inblick i 

närsamhällets föreningsliv? Vad anser fritidslärare kännetecknar en bra samverkan 

mellan fritidshem och föreningsliv? Vilka skillnader och likheter ser vi i hur 

fritidshemmen arbetar med elevernas inblick i närsamhällets föreningsliv?  

 

I studien har vi utgått från ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Vi har använt oss av 

en kvalitativ metod där vi har intervjuat fritidslärare. Resultatet pekar på att en bra 

samverkan kräver ett ömsesidigt engagemang från fritidslärare, föreningsledare och 

elever. Det krävs resurser i form av personal, pengar och tid för att möjliggöra 

samverkan, samt att fritidslärarna har tydliga mål för varför samverkan sker och vad 

eleverna ska få ut av det.  
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I läroplanens mål står det att elever ska ha inblick i närsamhället och dess arbets-, 

förenings- och kulturliv (Skolverket, 2011). Under våra verksamhetsförlagda 

utbildningar (VFU) har vi uppmärksammat att arbetet med att erbjuda eleverna inblick i 

föreningslivet skiljer sig mellan olika fritidshem och i vissa fall är det begränsat. Detta 

trots att läroplanen har som mål för eleverna och riktlinjer för de som arbetar i skolan att 

”alla som arbetar i skolan ska verka för att utveckla kontakter med kultur och arbetsliv, 

föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande 

miljö” (Skolverket, 2011, s. 17). 

 

Utifrån egen erfarenhet vet vi att genom föreningsliv skapas goda kontakter och 

relationer med andra människor samt träning i det sociala samspelet. Föreningslivet är en 

mötesplats för att skapa sociala relationer. I dessa sociala relationer tränas individen i att 

samarbeta och att ge och ta förtroende i medmänskliga relationer (Vogel, Amnå, Munk & 

Häll, 2003). De kunskaper som Vogel et al., (2003) beskriver att föreningslivet ger, kan 

liknas med några av de övergripande mål som fritidshemmet arbetar mot. Fritidshemmets 

mål går att läsa i kapitel ett och två i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011).  Utbildningen ska bygga på respekt för de 

mänskliga rättigheterna och de demokratiska värderingar som samhället bygger på samt 

att fritidshemmet ska arbeta med elevers sociala utveckling och lärande (Skolverket, 

2014). För eleverna i fritidshemsverksamheten kan en samverkan med föreningslivet vara 

ett arbetssätt som ger dem möjlighet att utvecklas för att uppnå fritidshemmets mål. Detta 

för att föreningslivet kan ha andra sätt att lära, än vad fritidshemmet har som passar vissa 

elever bättre. Det är viktigt för eleverna att få inblick och kännedom om föreningslivet 

för att locka dem att delta i det och för att skapa en förståelse för andras deltagande.  

 

Då vi har uppmärksammat att samverkan med föreningslivet är något som fritidslärarna 

på tidigare VFU:er upplever är svårt att arbeta med är ambitionen att studien ska bidra 

med kunskap för hur fritidshem kan samverka med föreningslivet.  

1. Inledning 
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Syftet med studien är att skapa kunskap om hur fritidslärare kan arbeta på fritidshem för 

att ge eleverna inblick i närsamhällets föreningsliv. 

 Hur beskriver fritidslärare fritidshemmens arbete med att ge eleverna inblick i 

närsamhällets föreningsliv? 

 Vad anser fritidslärare kännetecknar en bra samverkan mellan fritidshem och 

föreningsliv? 

 Vilka skillnader och likheter ser vi i hur fritidshemmen arbetar med elevernas 

inblick i närsamhällets föreningsliv?  

2. Syfte och forskningsfrågor 
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Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Det sociokulturella 

perspektivet har sin utgångspunkt i Vygotskijs tankar om människan som en biologisk, 

social, kulturell och historisk varelse (Säljö, 2015). I det sociokulturella perspektivet ses 

lärande som inbyggt i samhället och dess strukturer. Individerna i ett samhälle kan inte 

undgå att lära och deltagande i olika verksamheter och föreningar ger människor 

erfarenheter som de tar med sig i livet (Säljö, 2010). 

 

Nilsson (2016) beskriver det sociokulturella perspektivet som att eleverna lär i samspel 

med andra elever och vuxna. I föreningslivet kan vi se att detta lärande sker. Kontakten 

med jämnåriga kompisar är vanlig, samtidigt som det i föreningslivet ofta är vuxna ledare 

som barnen samspelar och socialiserar med. Genom detta samspel sker en social och 

personlig utveckling för barnen. Säljö (2015) förklarar att den kommunikation som sker 

genom ögonkontakt, beröring, skratt, tal och annat innebär att barnet blir en del av en 

social gemenskap med normer, regler, kunskaper och föreställningar om världen. 

 

Skolan har i uppdrag att främja lärande så eleverna stimuleras till att utveckla kunskaper 

(Skolverket, 2011). I det sociokulturella perspektivet är lärande kopplat till olika 

aktiviteter och inte bara begränsat till det som sker i skolan (Säljö, 2015). Människan 

formas genom samtalen i de situerade sociala praktiker som han eller hon vistas i och att 

det är där vi lär oss de färdigheterna vi behöver för att samspela i framtiden (Säljö, 2010). 

Föreningslivets sociala praktik blir en plats som utvecklar barns sociala och 

kommunikativa förmågor vilka är viktiga i deras framtida samspel med andra. Träningen 

i dessa sociala praktiker ger individen möjlighet till inhämtande av kunskaper som gör att 

de kan medverka i komplexa sammanhang (Säljö, 2010). 

 

Några centrala begrepp som används inom det sociokulturella perspektivet är mediering, 

proximala utvecklingszonen och appropriering. Säljö (2015) beskriver fysiska och 

intellektuella redskap för mediering. Fysiska redskap innebär redskap som hjälper 

människan att utföra en handling till exempel hammare och grävmaskin. Intellektuella 

redskap är begrepp som hjälper människan att tänka och kommunicera sin omvärld. Inom 

3. Teoretiska utgångspunkter 
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olika yrken används yrkesspråk som medierande redskap för att förstå och tolka den 

situationen de befinner sig i. I föreningslivet ser vi språket som ett medierande verktyg 

för att förstå den sociala kontexten föreningen verkar i.  

 

Den proximala utvecklingszonen innebär att människan har en viss kunskap men att 

denna kunskap går att utveckla med hjälp från någon som besitter mer kunskap inom det 

specifika området. Människan är ständigt under utveckling och genom att förstå vart 

eleverna befinner sig kunskapsmässigt kan läraren stötta utvecklingen med hjälp av 

instruktioner utifrån vad eleven kan. Detta möjliggör en kunskapsutveckling för eleverna 

(Säljö, 2015). I samverkan med föreningslivet träffar eleverna föreningsledare som har 

kompetens för att utveckla elevens kunskaper. Både föreningsledare, fritidslärarna och 

kompisarna kan vara personer som möjliggör kunskapsutveckling i den proximala 

utvecklingszonen. Vygotskij (1978) definierade den proximala utvecklingszonen som 

avståndet mellan vad en individ kan prestera utan stöd, medan den potentiella 

utvecklingen är vad en individ kan prestera med hjälp av stöd i form av vuxen vägledning 

eller i samarbete med mer kompetenta kamrater. 

 

Appropriering kan liknas med att individen tillägnar sig kunskaper från någon annan och 

gör till sina egna. Barn approprierar kunskaper, färdigheter och sätt att bete sig på i olika 

sociala sammanhang (Säljö, 2015). Ett sådant socialt sammanhang skulle kunna vara en 

föreningsaktivitet. Säljö (2015) menar att individerna kan appropriera kunskaper genom 

deltagande i samspel med andra, utan att situationen behöver vara organiserad för 

lärande. 
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Under bakgrund presenteras en kort historik om föreningslivet i Sverige, vad 

styrdokumenten säger om samverkan med föreningslivet och vad det kan ge eleverna att 

vara delaktiga i föreningslivet. Tidigare forskning kring föreningsliv och samverkan 

kommer att tas upp. 

4.1 Benämningar 

I studien används samlingsnamnet föreningar. De föreningar som innefattas i den 

benämningen är Vogel et al., (2003) fem kategorier av föreningar, politiska föreningar, 

intresseföreningar, solidaritetsföreningar, religiösa föreningar och livsstilsföreningar. 

 

I studien används ordet fritidslärare. Med den benämningen menar vi utbildade 

fritidspedagoger, lärare med inriktning fritidshem eller grundlärare med inriktning mot 

arbete i fritidshem. 

4.2 Föreningsliv 

Föreningslivet i Sverige har haft en hög anslutningsgrad och stark demokratisk 

organisering. Detta är något som skiljer svenskt föreningsliv mot föreningsliv i andra 

länder (Vogel et al., 2003). Redan på 1800 - talet när Sverige var i en utvecklingsfas 

började bönder flytta in till städerna för att försörja sig genom att arbeta i fabriker. I 

landet startades sociala rörelser, som kan jämföras med dagens fackföreningar. Dessa 

rörelser arbetade med de orättvisor som samhällsordningen skapade (Lundåsen, 2010). 

Något som föreningar har gemensamt är att de bygger på frivilligt medlemskap, frivilligt 

arbete, medlemsinflytande samt inflytande vid beslutsfattning. Individerna utvecklar 

sociala och demokratiska kompetenser genom aktivt deltagande i en förening (Vogel et 

al., 2003). Det aktiva deltagandet i en förening skapar också ett större 

samhällsengagemang (Lundåsen, 2010). 

4.3 Styrdokument 

I Skollagen går det att läsa om fritidshemmets syfte, det förklaras på följande sätt: 

 

4. Bakgrund 
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Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, 

specialskolan, sameskolan och särskilda utbildningsformer som skolplikt kan fullgöras i. 

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en 

meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och 

elevens behov. (Skollagen 2010:800. kap.14. 2 §) 

 

Det är viktigt att elevernas ansvar och inflytande ökar med stigande ålder och mognad på 

fritidshemmet och att personalen förbereder eleverna inför att de slutar i fritidshemmet. 

Det kan vara genom att hjälpa eleverna med att kontakta föreningslivet i närsamhället 

eller hjälpa eleverna med en övergång till öppen fritidsverksamhet (Skolverket, 2014). 

Enligt Skolverket (2011) ska undervisningen i skolan bedrivas i demokratiska 

arbetsformer, vilket ska förbereda eleverna för att delta aktivt i samhällslivet. 

 

En stor andel av alla elever i förskoleklassen och årskurserna 1–3 är idag inskrivna i 

fritidshemmet. Det ger fritidshemmet goda möjligheter att komplettera förskoleklassen 

och skolan genom att erbjuda eleverna en meningsfull fritid samt att stimulera deras 

utveckling och lärande. (Skolverket, 2014, s. 13) 

4.4 Vad individen får ut av föreningssamverkan 

Svonni och Sölgén (2011) förklarar i sin studie att den kontinuerliga samverkan mellan 

skola och föreningar är bristfällig och endast sker sporadiskt. Lärarna i studien ser 

positiva effekter av samverkan med föreningar. Elever kan skapa intresse för aktiviteter 

som de annars inte hade kommit i kontakt med, och hittar då en aktivitet som de kan 

utföra på sin fritid. Motivationen att delta i föreningslivet kan höjas hos eleverna då en 

utomstående ledare håller i undervisningen. Lärarna tycker dock att undervisningen hos 

föreningarna behöver vara uppbyggd på ett pedagogiskt sätt för att det ska vara 

förmånligt för eleverna. 

 

Det finns olika typer av föreningar. En av dem är idrottsföreningar. Den ingår i kategorin 

livsstilsföreningar som är en kategori av olika fritidsintressen där kultur, idrott, friluftsliv 

hobby och sociala relationer är huvudinriktningen (Vogel et al., 2003). 

Riksidrottsförbundet (2014) som är en organisation som stödjer idrottsföreningar lyfter 

fram skolan som en naturlig samarbetspartner i sin satsning Idrottslyftet. Samarbetet sker 

genom skolsamverkan vilket Riksidrottsförbundet anser viktigt. Föreningslivet ger på 
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individnivå ett ökat självförtroende. Det ökade självförtroendet bidrar till att individerna 

vågar ta ställning i frågor som berör och påverkar deras liv (Statens folkhälsoinstitut, 

2011). Riksidrottsförbundet (2008) menar att skolan och idrottsrörelsen ska arbeta så att 

barn känner till de rättigheter och skyldigheter som demokrati är uppbyggd på. Att 

synliggöra idrottsrörelsens demokratiska uppbyggnad genom föreningskunskap för barn, 

skapar ett motiv för barn att engagera sig. Riksidrottsförbundet (2008) menar att 

demokrati handlar om delaktighet och inflytande. Därför är det viktigt att ge barnen 

kunskaper och erfarenhet om föreningslivet. Detta skapar en vilja hos dem att engagera 

sig och att påverka föreningslivet som de är aktiva i (a.a.). 

 

Genom att delta i en förening lärs de demokratiska procedurerna för att fatta beslut 

(Lundåsen, 2010). I Sverige har föreningslivet haft en stor betydelse för demokratin. 

Föreningslivet är tillsammans med skolan den mest betydelsefulla platsen för en 

demokratisk fostran (Dahlstedt & Hertzberg, 2014). 
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Anledningarna till att människor väljer att engagera sig i ideella föreningar och 

organisationer är olika. Vad de väljer att engagerar sig i beror på vilka intressen eller 

behov de har. För skolan har föreningar som samverkanspartner blivit allt viktigare i 

uppdraget att fostra morgondagens medborgare (Dahlstedt & Hertzberg, 2014). Enligt 

Fletcher, Nickerson och Wrights (2003) studie om sambandet mellan strukturerade 

fritidsaktiviteter och välmående uppvisar barn som inte har någon specifik 

fritidssysselsättning eller är aktiva i någon förening högre nivåer av depressiva symptom. 

Studien genomfördes genom intervjuer och enkäter med 147 elever och deras 

vårdnadshavare. Lundåsens (2010) har sammanställt forskning av doktorsavhandlingar, 

böcker och vetenskapliga artiklar om föreningslivets betydelse för individerna i 

samhället. Sammanställningen av forskningen visar att de medborgare som är engagerade 

i föreningslivet känner en större samhörighet till varandra och säger sig må bättre än de 

som inte är föreningsaktiva (Lundåsen, 2010). Forskningen skildrades genom samspelet 

mellan individen, föreningarna och staten. 

 

Lärande som sker, sker ofta på ens arbete, i en förening eller i andra kollektiva 

sammanhang och är inte alltid lokaliserat till ett strukturerat formellt lärande (Säljö, 

2015). I dessa lärandemiljöer är lärandet kopplat till samspelet med andra. När elever 

samspelar sker en utveckling där de lär sig att anpassa sig efter varandra. De lär sig 

sociala regler och beteenden som lämpar sig i olika situationer (Nilsson, 2016). Hansen 

Orwehag och Mårdsjö Olsson (2011) har analyserat intervjuer om fritidslärares 

förhållningssätt och sätt att uppfatta sitt läraruppdrag. I analysen har de sett att, i 

fritidshemmet går det se ett liknande informellt lärande som i föreningar. På 

fritidshemmet är det informella lärandet kopplat till vardagssituationer och barns egna 

intressen och initiativ (Hansen Orwehag & Mårdsjö Olsson, 2011). Informellt lärande 

kan ses som alla lärandesituationer som inte förknippas med skolundervisningen. Det 

handlar om tillfälligheter att individer lär sig snarare än att det är planerat (Jensen, 2011). 

Känslan av tillhörighet till något socialt sammanhang är en viktig del i livet. Att få vara 

5. Tidigare forskning 
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med och ha en plats i olika sociala sammanhang hjälper individen med sin 

identitetsutveckling. I dessa sociala sammanhang får individen bekräftelse vilket skapar 

en känsla av uppskattning (Nilsson, 2016). 

 

Blomdahl, Elofsson, Åkesson och Lenheden (2014) har analyserat studier kring elevers 

deltagande i föreningslivet samt deras livssituation. Analysen pekar på att barn och 

ungdomar som tillhör en högre socioekonomisk grupp i större utsträckning än de som 

tillhör en lägre socioekonomisk grupp visar upp ett högre föreningsdeltagande. Motivet 

till det är att föräldrarna tillhörande den högre socioekonomiska gruppen själva varit mer 

delaktiga och anser det viktigt att delta i både föreningsliv och kulturskola (a.a.). En 

annan orsak till att grupper med hög socioekonomisk status är överrepresenterade inom 

framförallt idrottsföreningar menar Blomdahl et al., (2014) beror på de kostnader som 

krävs för deltagande, till exempel medlemsavgift, träningsavgift, tävlingsavgifter och 

avgifter för träningsläger. Även Fletcher, Nickerson och Wright (2003) förklarar att barn 

till föräldrar med finansiella resurser för föreningsutövande och möjligheten att köra 

barnen till aktiviteterna, i större utsträckning deltar i föreningslivet. 

 

Föreningsdeltagandet har krupit ner i åldrarna, vilket har medfört att de som är 

föreningsaktiva slutar i ett tidigare skede i livet. Även om de aktiva åren är ungefär 

detsamma, slutar många att vara aktiva i föreningslivet i tonåren när behovet av att känna 

en social tillhörighet är som störst (Blomdahl et al., 2014). Idén om att tidigt sätta sina 

barn i en förening, för att de ska vara fortsatt aktiva hela livet har inte alls fått den 

förväntade utgången. Istället blir barn mätta på föreningslivet och slutar redan som unga 

tonåringar. Det barnen går miste om i ung ålder i form av fri tid från aktiviteter styrda 

eller organiserade av vuxna, tar de igen i tonåren. Åren barn är aktiva i föreningslivet är 

densamma som tidigare, men när barnen börjar tidigare slutar de också tidigare (a.a.).  

 

Dahl och Ackesjös (2011) studie om varför vissa barn väljer att sluta på fritidshemmet 

och varför vissa väljer att stanna utgår från barns perspektiv. De använde sig av metoden 

gruppintervju, där respondenterna hade slutat på fritidshemmet inom de två senaste åren. 

I studien framkommer att vissa elever som slutat på fritidshemmet tyckte det var tråkigt 

för att kompisarna hade slutat. Det var även viktigt att hitta aktiviteter som var 

meningsfyllda, åldersanpassade och roliga för att eleverna skulle stanna kvar på 

fritidshemmet.  
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Petersson (2009) har analyserat Handslagsprojektet genom ett femtiotal intervjuer för att 

se om projektet och dess genomförandemål har uppnåtts. I analysen beskriver Petersson 

(2009) föreningslivets samverkan med skolan som bra, förutsatt att den sker utanför 

skoltid. Utspelar den sig under skoltid anser han att den tar tid från skolan, och då 

föreningsledarna inte är insatta i skolans uppdrag kan detta bli ett problem för 

uppfyllandet av skolans mål. Vidare problematiserar Petersson att föreningslivet skulle 

vara en verksamhet som de föreningsinaktiva eleverna redan valt att ej vara delaktiga i 

och samverkan för de eleverna blir meningslös.  
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Metodavsnittet kommer att presentera vilken metod vi har valt, vilket urval vi har haft, 

vilken form av intervju vi använt, hur genomförandet gick till, hur vi gjorde analysen, hur 

vi har förhållit oss etiskt och hur vi ser på trovärdigheten i studien. 

 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod för att ta reda på hur en samverkan 

mellan fritidshemmet och föreningslivet skapas. Kvalitativ metod innebär att insamling 

av information sker för att få en djupare förståelse kring problematiken som studeras. För 

att skapa en djupare förståelse kring det undersökta området är det viktigt att se 

situationen ur den undersökta personens perspektiv (Holme & Solvang, 1997). Vikt läggs 

vid ord istället för mängden data som samlas in för att få förståelse för hur individen 

tolkar och uppfattar den sociala verkligheten (Bryman, 2011). Ahrne och Svensson 

(2015) pekar på att relationen mellan forskningsfråga, behovet av information och vilka 

metoder som används är viktigt. 

6.1 Urval 

Det är viktigt att hitta en metod som är anpassad för att besvara de forskningsfrågor som 

studien är uppbyggd kring på bästa sätt. För att få fram den informationen som krävs för 

att besvara forskningsfrågorna är det viktigt att fundera på vem eller vilka som kan ha 

den kunskapen (Ahrne & Svensson, 2015). Urvalet vi valt att intervjua är 

fritidspedagoger, lärare med inriktning fritidshem och grundlärare med inriktning mot 

arbete i fritidshem. Då vi i våra forskningsfrågor vill hitta skillnader och likheter i hur 

fritidshemmen arbetar med elevernas inblick i närsamhällets föreningsliv, har vi gjort ett 

målinriktat urval. Detta genom att hitta fritidshem där fritidslärarna upplever att de har en 

fungerande samverkan och fritidshem där samverkan med föreningslivet enligt 

fritidslärarna kunde varit bättre. Målinriktade eller målstyrda urval görs för att kunna 

svara på de forskningsfrågorna som studien fokuserar på (Bryman, 2011). Totalt har vi 

intervjuat nio personer fördelade på fyra olika fritidshem, en gruppintervju och tre 

parintervjuer.  

 

6. Metod 
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Fritidshemmen har valts efter att vi fått inblick i deras samverkan med föreningslivet 

under våra VFU-perioder. På två av fritidshemmen vet vi att samverkan med 

föreningslivet har varit kontinuerlig. De har haft bestämda dagar och samverkat med en 

och samma förening under flera veckor i rad. På de två andra har det varit sporadiskt och 

fungerat som punktinsatser. Urvalet av undersökningspersonerna är en central del av 

undersökningen och om fel personer används i undersökningen kan studien bli 

oanvändbar i relation till vad den är menad att undersöka (Holme & Solvang, 1997). 

Bryman (2011) förklarar att forskaren vid ett målinriktat urval väljer vissa personer och 

organisationer för att det är relevant för förståelsen av den sociala företeelsen. 

 

För att få en förståelse för vilka möjligheter och utmaningar fritidshemmen står för har vi 

valt att kort beskriva deras möjligheter till föreningskontakter i närområdet. 

Fritidshemmen som medverkar i studien har fått varsitt nummer för att urskilja dessa i 

resultatdelen. 

 

Fritidshem ett - Landsbygdsskola med få föreningar i närområdet. 

Fritidshem två - Skola i stad, med stort utbud av föreningar i närområdet. 

Fritidshem tre - Skola i utkanten av stad, med få föreningar i närområdet, men närhet till 

stad med stort utbud av föreningar. 

Fritidshem fyra - Skola i samhälle med närhet till stad, med stort utbud av föreningar i 

närområdet. 

6.2 Kvalitativ intervju 

Vi har i studien använt oss av två intervjumetoder, gruppintervju och parintervju. Dessa 

två intervjumetoder liknar varandra då båda skapar diskussioner kring de ställda 

frågorna. Respondenterna kan diskutera frågorna med varandra vilket gör att svaren blir 

mer djupgående. Gruppintervjun bygger på att respondenterna diskuterar ett antal 

frågeställningar som intervjuaren vill ha svar på (Bryman, 2011). Vidare förklarar 

Bryman (2011) att gruppintervjun används i grunden för att spara tid genom att flera 

personer intervjuas samtidigt. Valet av gruppintervju och parintervju istället för att 

intervjua respondenterna enskilt var för att de då kunde komplettera varandras svar och 

åsikter i de ställda frågorna. 
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Kvalitativa intervjuers styrka är att de påminner om undersökningssituationer som liknar 

vardagliga situationer eller samtal (Holme & Solvang, 1997). I intervjuerna har vi försökt 

att påverka respondenterna så lite som möjligt genom att ställa öppna frågor och följa 

upp deras svar med följdfrågor. Det är viktigt som intervjuledare att inte styra intervjun 

för mycket. Intervjupersonen bör vara den som styr innehållet i samtalet utan att frångå 

de frågor som intervjupersonen vill belysa (Holme & Solvang, 1997). Den form av 

intervju som vi har använt oss av är en semistrukturerad intervju. I en semistrukturerad 

intervju har intervjuaren olika teman som ska beröras. Dessa finns uppskrivna i en 

intervjuguide (se bilaga 1) som används under intervjun. Intervjuguiden är en lista med 

frågor som intervjuaren vill behandla och som kommer att ställas under intervjun 

(Bryman, 2011). I en semistrukturerad intervju behöver inte ordningen i intervjuguiden 

följas och möjlighet till att ställa frågor som dyker upp under den pågående intervjun 

finns (a.a.). 

6.3 Genomförande 

För att få svar på syftet och forskningsfrågorna skrevs en intervjuguide. Efter det 

kontaktades olika fritidshem. Vi skickade ut mail till fritidshemmen med en kortfattad 

beskrivning av vad studien handlar om och frågade dem om de kunde tänka sig att ställa 

upp på en intervju. Alla fritidshem som kontaktades var positiva till att ställa upp. Efter 

att ha fått svar från de olika fritidshemmen bokades en tid som passade båda för att 

genomföra intervjun. För att underlätta för de olika fritidshemmen skickades en 

intervjuguide ut, som de kunde reflektera kring innan intervjun för att lättare ge oss svar 

när intervjun genomfördes. 

 

När intervjuerna genomfördes informerade vi respondenterna om de fyra etiska 

forskningsprinciperna och hur vi förhöll oss till dem. Vi informerade respondenterna om 

att de fick avbryta precis när de ville. Vi berättade vad studien handlar om och varför vi 

gör den. Under intervjuerna fick vi tillsammans med respondenterna tillgång till ett eget 

rum. Detta underlättade då vi inte blev avbrutna under intervjuerna samt att det 

möjliggjorde bättre inspelningsmaterial. Under intervjuerna ansvarade en av oss för 

intervjun medan den andre antecknade, ansvarade för inspelningen av intervjun och 

hjälpte till med följdfrågor. Samma tillvägagagångssätt användes både vid 

parintervjuerna och vid gruppintervjun. Anteckningarna användes som ett komplement 

och en säkerhet ifall något skulle bli otydligt under inspelningen. 
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6.4 Tillvägagångssätt vid analys 

I arbetet med att analysera materialet från intervjuerna började vi med att lyssna igenom 

intervjuerna i sin helhet för att sedan transkribera dem. Transkribering är en skriftlig 

dokumentering av det som har spelats in och sagts under intervjun. Det görs för att 

underlätta analysen av vad respondenterna sagt och ger möjlighet till att gå tillbaka och 

läsa igenom det flertalet gånger (Bryman, 2011). Med hjälp av anteckningarna från 

intervjuerna och texten som transkriberades har vi letat efter mönster för att kategorisera 

och strukturera materialet. Vi gjorde färgöverstrykningar i textmaterialet för att sortera 

tankar och åsikter som berörde likheter och skillnader. Dessa klipptes ut för att lättare 

överblicka det insamlade materialet. Vi förde här en diskussion kring materialet och de 

mönster som var och en hade sett för att kunna kategorisera det. I kategoriseringen 

analyserades vilka delar av respondenternas svar som kunde kopplas till de olika 

forskningsfrågorna. Detta gjordes genom att lyfta en forskningsfråga i taget och föra in 

de svar vi fått under rätt forskningsfråga. Forskningsfråga tre grundar sig i vår tolkning 

av de svar respondenterna gett oss, och är inte något de svarat på. Redan i analysen av 

intervjuerna kunde skillnader och likheter urskiljas i hur de arbetade. 

 

När vi skapat kategorierna och placerat in intervjuerna i dessa läste vi transkriberingarna 

och intervjuanteckningarna flera gånger, för att säkerställa att vi inte missat något 

adekvat. 

6.5 Etik 

Bryman (2011) beskriver intervjuarens etiska medvetenhet. Intervjupersonen ska ha fått 

reda på vad det är för undersökning och att intervjun kommer behandlas konfidentiellt. 

Namnen vi har valt att använda oss av i studien är fiktiva. Vi har använt oss av fyra 

forskningsprinciper: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. 

 

Informationskravet innebär att forskaren informerar de berörda personerna vad syftet 

med studien är. De ska få reda på att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta 

om de inte vill delta mer (Bryman, 2011).  

 

Samtyckeskravet handlar om att deltagarna själva har rätt till att bestämma om sin 

medverkan. (Bryman, 2011).  
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Konfidentialitetskravet innebär att vi ska behandla alla de uppgifter som vi har fått in 

med största möjliga konfidentialitet. Personuppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan komma åt det (Bryman, 2011).  

 

Nyttjandekravet handlar om att de uppgifter som samlas in om deltagarna endast får 

användas till forskningsändamålet (Bryman, 2011). 

 

Vid tiden för intervjuerna informerade vi fritidslärarna om de fyra etiska 

forskningsprinciperna. Vi berättade att de själva fick avbryta intervjun när de ville och att 

deltagandet var frivilligt. Vi informerade om att intervjuerna skulle spelas in och lagras 

på en kodskyddad enhet samt att de uppgifter som samlades in om deltagarna endast 

skulle användas till forskningsändamålet. Detta fick respondenterna muntlig godkänna 

innan intervjun började.  

6.6 Trovärdighet 

I kvalitativa metoder är det viktigt att utföra studien i enlighet med de regler som finns 

för att öka trovärdigheten (Bryman, 2011). Kvalitativa metoder är en metod där forskaren 

försöker sätta sig in i de undersöktas situation och se världen ur deras perspektiv (Holme 

& Solvang, 1997). För att få deras perspektiv på det undersökta, ställdes öppna frågor där 

respondenterna fick berätta om hur deras verksamhet arbetar och resonera kring deras 

samverkan med föreningslivet. Trovärdigheten i kvalitativa mätningar är svår att mäta då 

tolkningen och beskrivningen av den undersöktes perspektiv kan vara olika beroende på 

vem som gör den (Holme & Solvang, 1997). I studien har vi analyserat det 

respondenterna sagt. Hade någon annan analyserat materialet hade resultatet kunnat se 

annorlunda ut. Ett begrepp som används vid trovärdighetsmätningar är validitet. Validitet 

handlar om att metoden undersöker det den påstås undersöka (Kvale & Steinar, 2009). 

Intervjuguiden skrevs med utgång i forskningsfrågorna för att säkerställa att intervjuerna 

skulle ge oss svar på dessa. För att öka trovärdigheten transkriberade vi intervjuerna. 

Detta möjliggjorde att i resultatet använda oss av excerpt för att styrka analysen av det 

sagda ordet. Ahrne och Svensson (2015) problematiserar över att den som läser en 

forskningsrapport eller en uppsats inte med säkerhet kan veta att studien är sann och att 

den är genomförd på det sätt som beskrivs. Med de metoder vi använt oss av för att samla 

in material, hur vi analyserat och hur vi presenterat våra resultat anser vi att studien är 
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trovärdig och att den avser mäta det den är ämnad att mäta. Men i slutändan är det ändå 

läsaren som ska tro på det som skrivs. ”Om man lyckas övertyga sin läsare om att 

resultaten är trovärdiga har man i någon mening lyckats med sitt projekt” (Ahrne & 

Svensson, 2015, s. 25).  
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I resultatet kommer vi att genom våra forskningsfrågor presentera de kategorier vi har 

skapat. I excerpten har vi klargjort vilken fritidslärare som säger vad och på vilket 

fritidshem den fritidsläraren arbetar. Fh står för fritidshem och Fl står för fritidslärare (Fh 

ett, Fl ett). En parentes med tre punkter i sig används för att göra namn och platser fiktiva 

(…). 

7.1 Hur beskriver fritidslärare fritidshemmens arbete med att ge 

eleverna inblick i närsamhällets föreningsliv? 

7.1.1 Kontakten 

Kontakten med föreningslivet sker på olika sätt. Fritidslärarna på fritidshem två påpekade 

att det i princip alltid var de som tog kontakt med föreningarna de samverkade med. 

Föreningssamverkan byggde då på vilka föreningar som fritidslärarna kontaktade och 

deras vilja att samverka. Detta fritidshem byggde sin samverkan kring elevernas intresse 

och redan delaktighet i föreningar. Föreningarna som de valde att kontakta byggde ofta 

på elevernas önskan om aktiviteter. Istället för att själva ordna vissa aktiviteter valde 

fritidshemmen att visa upp aktiviteterna i dess rätta miljö för att få eleverna 

intresserade.   

 

Det har väl egentligen varit för att få ungarna att upptäcka något annat, utanför då. Som 

kanske aldrig kommer till en boxningslokal. Utan får testa på någonting och sen helt 

plötsligt blir man sugen på att fortsätta (Fh två, Fl ett). 

 

De andra fritidshemmen fick sin kontakt med föreningslivet genom att själva ta kontakt 

med föreningar och att de blev kontaktade. Vårdnadshavarna som var aktiva i någon 

förening erbjöd sig själva att komma och presentera föreningen likväl som att 

fritidshemmet kunde fråga de vårdnadshavare som de visste var aktiva i någon förening 

om de ville samverka. 

 

Vi har haft föräldrar här från (…) handboll samt att vi har haft föräldrar från 

thaiboxningsklubben som hållit i thaiboxning (Fh fyra, Fl ett). 

7. Resultat 



 

18 

 

Är detta något som de själva har erbjudit eller är det någon som ni har tagit kontakt med? 

(intervjuaren) 

Det har varit en kombination faktiskt. Vi har fått erbjudande från föräldrar, men även att 

vi har tagit kontakt med föräldrar som vi vet är aktiva i någon förening (Fh fyra, Fl två). 

 

Ett annat fritidshem beskrev det såhär. 

 

Föräldrar betyder ju rätt mycket, där får du en gratis kontakt ju. Det är ju likadant om  

vi går på ett vanligt studiebesök i fabrik eller någonting. Det är ju inte så lätt att komma 

åt heller, men har du någon förälder så blir det ju lättare (Fh, två, Fl ett). 

 

7.1.2 Punktinsatser 

Från intervjuerna kan vi se att fritidshemmen arbetar på olika sätt med 

föreningssamverkan. Ett sätt att arbeta på är genom punktinsatser. Fritidshemmet arbetar 

då med att testa på aktiviteter med olika föreningar. I detta sätt att arbeta visas en bredd 

av föreningar upp för att hitta någon organisation eller förening som kan intressera varje 

elev.  

 

Vi testar ju väldigt många olika grejer. Jujutsu kör vi just nu och boxning har vi haft 

ganska nyligen. Vi har också haft samarbete med frisbeeklubben och frisksportarna (Fh 

två, Fl två). 

 

Under intervjun framkom att samverkan skett med flertalet andra föreningar, bland annat 

golfklubben, scouterna, handbollsföreningen, fotbollsföreningen, skytteföreningen och 

tennisklubben. En annan fritidslärare berättade om deras samverkan såhär. 

 

Ne det var någon satsning här där de bedrev verksamhet tillsammans med fritids. 

Förutom den våren så har det nog varit mera punktinsatser (Fh tre, Fl två). 

 

7.1.3 Kontinuitet 

Ett annat sätt att arbeta med föreningssamverkan är som en kontinuerlig process. Som ett 

återkommande inslag i fritidshemsverksamheten där eleverna flera gånger får testa på 

samma föreningsaktivitet. På detta vis kan föreningen arbeta progressivt och utveckla 
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elevernas kunskaper mer än om eleverna bara fick testa på aktiviteten vid enstaka 

tillfällen.  

 

Vi har ett samarbete tre veckor i rad nu med (…) tennisklubb som startade förra veckan. 

Förra veckan var vi uppe med 33 barn från (…) så spelade vi. Då var det frivilligt. Eller 

ne, då var alla tvungna att va med, igår va vi uppe med 16 stycken, då var det frivilligt. 

Sen är vi där en gång om året med (Fh fyra, Fl ett). 

 

Ett fritidshem hade ett samverkansprojekt på fyra veckor där orienteringsklubben kom 

och tränade eleverna i orientering.  

 

Ja, de var här en gång i veckan under fyra veckor i höstas och tränade eleverna i att 

orientera. Eleverna fick gå runt på skolgården och testa på att läsa kartor för att sista 

veckan testa på orientering i skogen (Fh ett, Fl två). 

 

7.2 Vad anser fritidslärare kännetecknar en bra samverkan mellan 

fritidshem och föreningsliv? 

7.2.1 Mål med föreningssamverkan 

Något som har präglat de delar av samverkan med föreningslivet som fritidslärarna har 

beskrivit som bra, är när det funnits tydlig koppling till läroplanen och en tanke på varför 

fritidshemmen gör som de gör. 

 

Vi från fritids har tagit kontakt med olika föreningar runt omkring för att vi vill kunna 

göra någon form av utflykt de dagarna eleverna slutar tidigt. Lite för att barnen ska lära 

känna bygden och få testa på olika saker. Detta går lite i hand med att vi ska erbjuda 

eleverna en meningsfull fritid (Fh fyra, Fl två). 

 

En bra samverkan skapar också ett fortsatt intresse för eleverna att besöka föreningen. 

Alla fritidshem hade som mål att samverkan med föreningslivet skulle ge ett ökat intresse 

bland eleverna att delta i någon form av föreningsliv. Detta var något som fritidslärarna 

hade lyckats med och då kände de att samverkan gav mer än bara möjligheten att få testa 

på något nytt. 
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På sportlovet frågade (...) basket om de fick komma hit och visa våra elever lite, och det 

fick de ju gärna. Då var det gamla elever som instruerade våra nuvarande elever. Jag 

pratade med dem då (…) blev intresserad av basket i 6-7 års åldern när vi hade det här 

projektet och (...) basket var här och introducerade det, så det var lite kul (Fh tre, Fl två). 

 

7.2.2 Tiden 

Loven och studiedagarna ser fritidslärarna som ett tillfälle för att samverka med 

föreningar. Under dessa tillfällen finns tid och det är lättare att anordna längre utflykter 

och aktiviteter. Under loven är det ofta lite färre barn också och då lättare att genomföra. 

 

På loven är det ju ofta någon extra aktivitet med föreningar. Nu på lovet var det ju (...) 

basket, men någon gång var det cirkusskola där barnen fick prova på olika saker och sen 

förra året var vi på (…) med alla barn (Fh tre, Fl ett). 

 

Tiden är en stor utmaning. Tiden att ta sig någon annanstans för att utföra en aktivitet 

saknades under de vanliga skolveckorna. Under eftermiddagarna ska så mycket annat 

hinnas med. Mellanmål ska ätas, några är iväg och spelar instrument, några har läxhjälp 

och andra har hemspråksundervisning. Alla dessa saker ska ske samtidigt som 

fritidslärarna ska bedriva verksamheten. Detta gör det svårt att lämna skolområdet någon 

längre stund.  

 

Sen är det ju väldigt tidspressat, och till och med tvåorna slutar klockan två så det är inte 

mycket tid kvar. Sen är det hemspråk och mellanmål. Ja, sen börjar barnen trilla hem vid 

tre tiden (Fh tre, Fl två).  

 

För att samverkan ska ske behövs en bra planering för när det ska ske och hur det ska 

ske. Tiden att ta sig dit eller att ta emot någon måste prioriteras.  

 

Fritidshemmen såg problem i att tiden för de ideella krafter som behövdes för en bra 

samverkan ofta inte fanns, men vissa föreningar lyckades lösa det ändå.  

 

Nu för någon månad sedan var orienteringsklubben här på fritids bara. De verkar ha lite 

annorlunda jobb de där orienterarna, eller att de har större möjlighet. Det är väl ofta det 

som är problemet (Fh ett, Fl två). 
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Fritidshem ett hade på grund av svårigheterna med att få dit ideella ledare under 

fritidshemmets tid etablerat kontakt med en förening där medlemmarna inte längre 

arbetade. Detta var även ett sätt att visa på andra föreningar i samhället som eleverna 

kanske inte hade haft kontakt med. Denna samverkan var med PRO (Pensionärernas 

riksorganisation). 

 

Vi har haft lite med, aa jag vet inte om man kan säga föreningar men pensionärerna 

kommer hit och berättar lite om gamla tider, hur det var förr i tiden och så (Fh ett, Fl ett). 

 

7.2.3 Resurser 

Utbudet ser olika ut beroende på var skolan ligger. Två fritidshem upplevde att 

föreningar som hade möjlighet till samverkan saknades i deras närområde. Detta gjorde 

fritidshemmet begränsat till vilka föreningar de kunde presentera eller samverka med. I 

fritidshem ett fanns önskan om att kunna vidga sitt samverkansområde. För att ta sig till 

de samhällen där andra föreningar fanns, behövde man hyra buss vilket skulle bli en stor 

kostnad. 

 

Det som kunde bli bättre är väl att man skulle kunna få ihop inte bara närområdet utan att 

man får med lite större. Det finns ju till exempel en del barn som är intresserade av 

boxning vilket vi inte har här i närområdet. Man skulle vilja vidga ut området lite. Vi blir 

lite begränsade här där det inte finns så många föreningar (Fh ett, Fl ett). 

 

Om samverkan sker på andra ställen än på skolområdet finns det ofta problem i att ta sig 

dit. Fritidshem tre nämnde bussåkandet som svårighet för barnen. Det krävde dels 

mycket personal för att kunna ta sig dit då det på detta fritidshem gick barn i årskurs f-2. 

På fritidshem två hade de, för att kunna ta sig till föreningar löst det med att ibland cykla 

till aktiviteten.  

 

Många gånger om man ska då till en förening och man har anmält intresse är det ju inte 

sällan att de kommer och säger att, “aa jag har glömt cykeln”. Man tar upp anmälningar 

och de ska med. Men de är duktiga på att glömma ibland (Fh två, Fl ett). 

 

Bussåkandet som var ett problem för att det krävde mycket personal och kostade även 

pengar vilket försvårade för fritidshemmen.  
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Fritidshem två hade i deras samverkan stött på andra ekonomiska problem. Föreningen 

hade efter ett längre kontinuerligt samarbete börjat ta betalt för aktiviteten och 

fritidshemmet kunde då inte längre samverka med föreningen då ekonomin inte tillät det. 

Detta problem hade de stött på hos flera föreningar som de tidigare samverkat med.  

 

Grejen var den att de tog mycket betalt, för vi var tvungna att anlita en ledare som vi fick 

anlita då. Det slutade sedan med att de tog betalt per barn som vi hade med oss. Inte 

jättemycket men det blev ju ändå väldigt mycket pengar. Först i början då så gav man ju 

bort ett presentkort på (…) till exempel. Det gjorde vi ju för att vara schyssta.  Men sen 

blev det ju att de skulle börja ha betalt per barn som var där och då blev det rätt mycket 

pengar (Fh två, Fl två). 

 

På fritidshem fyra berättar en av respondenterna att de ser föreningsledarna som en resurs 

till att ge eleverna kunskaper inom områden som andra behärskar bättre än de själva. En 

form av expertis, där de dessutom sparar tid genom att någon annan planerar aktiviteten. 

 

Jag tycker det är bra att det är någon som, att det inte är vi som håller i det. Att det 

kommer någon utomstående som verkligen brinner för det och kan visa, i och med att 

man inte alltid hinner läsa in och plugga på allting. Att det kommer någon som verkligen 

kan området. Annars blir det ibland lite ihopkastat av oss. Här kommer det någon som 

vet vad den säger och hur man gör (Fh fyra, Fl ett). 

 

Samma fritidshem hade utöver de fysiska samverkansträffarna där föreningslivet 

antingen kom till dem eller de besökte någon förening, även ett samarbete i form av att 

föreningarna hade möjlighet att presentera sin verksamhet på en informationstavla. Detta 

använde föreningarna till att sätta upp information om när deras aktiviteter var och vem 

de skulle kontakta om de var intresserad av att delta. Att denna möjlighet till 

informationsspridning fanns hade de skickat ut till de föreningar de kände till i 

närområdet. 

 

Sen har ju alla föreningar möjlighet att komma hit och sätta upp information om deras 

verksamhet. En del föreningar har varit och bidragit med material med. (…) 

fotbollsklubb var här och lämnade fotbollar för att alla elever skulle få testa på under 

skolan (Fh fyra, Fl ett). 



 

23 

 

 

Resurser i form av tid och pengar till att utföra vissa aktiviteter upplevde flera fritidshem 

var en utmaning i föreningssamverkan. Fritidshem fyra valde att se på föreningarna som 

resurser till att utföra något de saknade kunskap om. De hade också möjliggjort för 

föreningarna alternativa sätt att samverka för att föreningslivet skulle få möjlighet till att 

sprida information om sin förening och sin verksamhet via en informationstavla. 

Dessutom gav detta möjligheten för eleverna att ta emot information från föreningarna. 

För en bra samverkan behöver fritidshemmen hitta sätt att klara av utmaningarna i att få 

resurserna att räcka till. Fritidshem två hade gjort försök i att cykla vilket inte alltid 

lyckades.  

 

7.2.4 Engagemang och intresse 

Något alla fritidshemmen tryckte på som en viktig del av föreningssamverkan var att 

ledarna som föreningarna bistod med var engagerade och duktiga på att entusiasmera 

eleverna. Att de brann för det de gjorde och ville ha dit eleverna. Viljan att samverka 

behövde finnas hos fritidslärarna och föreningsledarna. 

 

Ömsesidigt intresse, man vill att de ska vara intresserade. Att man får komma och att de 

känner, vad kul, klart ni får komma! Istället för att känna vad bökigt (Fh två, Fl ett). 

 

För att få med sig eleverna till att delta i föreningslivet är det viktigt att de är 

intresserade. En fritidslärare berättar att de har märkt att intresset för att följa med på 

aktiviteter har försämrats. Nu väljer eleverna att stanna på fritids och göra något där. 

Fritidslärarna tycker detta är synd då möjligheten till att väcka intresse för en aktivitet 

eller ett föreningsengagemang försvinner. 

 

Det ligger ju i barnens intresse, nämen att, jag vill inte följa med på någon aktivitet då. 

Fast skulle man hänga med kanske det där barnet skulle tycka att, vad kul det här var. 

Nej men ibland så är de ju sådana att nej, men jag ska stanna kvar och spela pingis här. 

Vi har märkt ett dalande intresse här när vi har planerat någonting och så får man kanske 

fem sex personer som skriver upp sig och då är det inte lönt för föreningen (Fh två, Fl 

ett). Vi kan inte fixa sådana här grejer varje vecka och föreningen fixar ledare och så vet 

man inte riktigt hur det blir (Fh två, Fl tre).  
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På fritidshem tre hade föreningsledarna haft strategier för att fånga elevernas intresse, så 

att de skulle vilja komma dit igen.  

 

Första gången vi var där hade de avslappning. Jag som ledare trodde inte att 

fritidsgruppen skulle klara av att ligga under en filt och slappna av. Hade det varit första 

gången för mig på (…) hade jag nog inte åkt dit igen heller. Men då sa ledarna att nästa 

gång så ska vi köra box, så gången efter var det helt okej att åka dit igen. Det var tur de 

sa att det var box nästa gång annars hade jag nog aldrig fått med mig de igen. 

 

Att få barnen engagerade och intresserade i att delta var viktigt för att kunna bjuda in föreningar. 

Elevernas intresse till att delta, enligt fritidslärarna, påverkades både av föreningsledarna och 

fritidslärarna. För att eleverna inte skulle tröttna på de aktiviteter som föreningarna erbjöd tyckte 

fritidslärarna från fritidshem två att samverkan med föreningslivet inte skulle ske varje vecka, 

såvida det inte rörde sig om en kontinuerlig samverkan.  

 

7.3 Vilka skillnader och likheter ser vi i hur fritidshemmen arbetar 

med elevernas inblick i närsamhällets föreningsliv? 

En likhet i alla fritidshemmens arbete är att de använder sig av vårdnadshavare i 

kontakten med föreningslivet. Detta ses som en chans till att komma i kontakt med 

föreningar. Användandet av vårdnadshavare för att etablera kontakt med föreningar görs 

för att det är ett enkelt och naturligt sätt. Vårdnadshavarna träffar fritidslärarna nästan 

varje dag vid hämtning och lämning av eleverna och då finns möjlighet till att på ett 

spontant sätt lyfta frågan om de skulle ha intresse för att samverka. De har inte bara en 

kontakt med föreningen utan även ett intresse för sitt barn och de andra eleverna som går 

på fritidshemmet.  

 

Fritidshemmen arbetar på olika sätt vad gäller föreningssamverkan. Som vi ser på det, 

finns det två sätt i hur föreningssamverkan ser ut. Ena sättet handlade om punktinsatser. 

Fritidshemmen arbetade med att testa på aktiviteter för att presentera så många olika 

föreningar som möjligt. Detta för att hitta någonting för alla. Det andra sättet var 

kontinuerlig samverkan. Den kunde se ut på olika sätt. Ibland handlade det om möjlighet 

till informationsspridning, ibland var det längre samarbeten med samma förening för att 

få en helhetsbild av vad de gjorde i den föreningen. De fritidshem som upplevdes ha en 

bra samverkan arbetade med både punktinsatser och kontinuitet. Detta visade upp ett 
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bredare utbud av föreningslivet men också hur föreningslivet kan se ut om eleverna är 

aktiva en längre tid.   

 

Vi ser likheter och skillnader i hur fritidshemmens resurser påverkar 

föreningssamverkan. Det har i alla fritidshemmen uppmärksammats utmaningar kring 

tiden, kostnaden och personalstyrkan vad gäller föreningssamverkan. Likheten ser vi i att 

resurserna upplevs som ett problem för alla fritidshemmen vi intervjuat, medan 

skillnaderna ligger i hur dessa utmaningar ser ut. Vilka utmaningar fritidshemmen ställs 

för beror till största del på hur fritidshemmen ligger geografiskt, hur föreningslivet ser ut 

där och föreningarnas vilja till att samverka. Det beror även på om föreningarna väljer att 

ta betalt, om det kostar att ta sig till föreningen eller om fritidshemmen har tillräckligt 

med personal för att kunna genomföra aktiviteten. 

 

Utbudet av föreningar att samverka med skiljer sig för de olika fritidshemmen. Detta gör 

fritidshemmen begränsade i att presentera flera olika föreningar för eleverna. På skolorna 

som låg i mindre samhällen upplevde vi att fritidslärarna värnade mer om kontakten med 

de föreningar fritidshemmet hade, då utbudet av föreningar var väldigt litet.   
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I diskussionen kommer vi lyfta tidigare forskning och bakgrund till studien i relation till 

vårt resultat i en resultatdiskussion. I metoddiskussionen reflekterar vi över de metoder 

och tillvägagångssätt som använts i studien.  

8.1 Resultatdiskussion 

Då tidigare studier på vad som kännetecknar en samverkan mellan fritidshem och 

föreningsliv saknas har det varit svårt att hitta tidigare forskning att jämföra studien med. 

Bakgrunden har således blivit inriktad på vad föreningslivet ger, vad styrdokumenten 

säger om samverkan med föreningslivet och det faktum att föreningslivet enligt 

forskningen främst nås av de med hög socioekonomisk status.  

 

I studien har vi utgått från ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Föreningslivet kan 

ses som en social praktik och i den sociala praktiken sker ett visst lärande i samspel med 

de andra. Genom samtalen i de situerade praktikerna lär vi oss de färdigheter vi behöver 

för att samspela i framtiden (Säljö, 2010). När eleverna presenteras för nya föreningar 

innebär det nya sociala platser för lärande där eleverna approprierar nya kunskaper och 

erfarenheter. Både föreningskontakten på fritidshemmet och det eventuellt fortsatta 

föreningsdeltagandet blir en social träning och ett socialt lärande. De fritidshemmen som 

arbetade med punktinsatser och att visa upp flera olika föreningar, visade upp olika 

situerade praktiker där eleverna får med sig nya kunskaper, färdigheter och erfarenheter.  

 

För en bra samverkan krävs engagemang från olika instanser. Det kräver engagerade 

ledare som har möjlighet att ta sig tid att visa upp sin verksamhet. Det kräver fritidslärare 

som lägger ner tid på kontakten med föreningar och försöker ordna sätt att samverka. 

Elevernas intresse är viktigt för att samverkan ska lyckas. Den kanske svåraste 

utmaningen ligger i att få dessa delar att lyckas samtidigt, med hänsyn till mellanmål, 

kulturskoleaktiviteter, hemspråksundervisning, ledarnas egna arbeten och tiden eleverna 

hämtas från fritidshemmet.  

 

Svonni och Sölgéns studie (2011) visar att den kontinuerliga samverkan mellan skola och 

föreningar skulle vara bristfällig och att det endast sker sporadiskt. Från resultatet kan vi 

8. Diskussion 
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se att samverkan med föreningslivet inte alls är bristfällig. I vårt målinriktade urval, som 

grundade sig i hur vi uppfattat fritidshemmens samverkan med föreningslivet under 

tidigare VFU- perioder, har vi sett att alla fritidshemmen samverkar med föreningslivet. 

Samverkanssituationerna ser dock väldigt olika ut. Två skolor arbetar mestadels med att 

testa på aktiviteter, men hade tidigare haft längre kontinuerliga samarbeten. Två 

fritidshem arbetade både kontinuerligt med föreningssamverkan samtidigt som de 

försökte erbjuda eleverna att testa på aktiviteter. Vid en kontinuerlig samverkan finns 

möjlighet att se eleverna flera gånger och utveckla elevernas kunskaper. Då kan eleverna 

lättare få hjälp, och vidga den proximala utvecklingszonen. Ett av fritidshemmen hade 

dessutom andra sätt för föreningssamverkan i form av en anslagstavla för information 

och att föreningarna bistod med material. Detta gjorde att alla föreningar hade möjlighet 

att presentera sin verksamhet för att locka medlemmar. För den presentationen krävdes 

inte att föreningsledare behövde ta ledigt från jobbet eller lägga tid under de timmarna 

fritidshemmen hade sin verksamhet.  

 

 Svonni och Sölgén (2011) nämner att elever kan skapa intresse för nya aktiviteter genom 

föreningssamverkan och att motivationen kan höjas när någon utomstående håller i det. 

Detta exempel fick vi tydligt från fritidshem tre där en tjej hade kommit i kontakt med 

basket genom samverkan mellan fritidshem och föreningsliv och nu själv kom och 

instruerade från föreningen. Fritidshem fyra uppgav dessutom fördelen med att 

instruktörerna eller ledarna verkligen kunde sin verksamhet och det de skulle göra. Att ta 

in experthjälp är viktig för att få en bra och rättvis bild av föreningen. Att någon annan 

ska presentera en verksamhet de inte är insatt i blir inte representativt för föreningen. 

Vygotskij (2014) menar att utefter de kunskaper eleverna har finns möjlighet att med 

hjälp av stöd i form av vuxen vägledning appropriera nya kunskaper. Ledare med 

kunskaper inom föreningen och vad föreningen arbetar med skapar förutsättningar för 

lärande för eleverna utifrån Vygotskijs tankar kring den proximala utvecklingszonen.  

 

Petersson (2009) ser positivt på föreningssamverkan förutsatt att den sker utanför skoltid, 

men problematiserar samtidigt över att föreningslivet redan är en verksamhet som de 

föreningsinaktiva valt bort. I intervjuerna berättar fritidslärare från alla fritidshem att 

samverkan med föreningslivet på fritidshemmen har genererat fortsatt intresse hos flera 

elever. Även om många har gjort ett medvetet val i att inte engagera sig i just den 

föreningen behöver inte alla ha gjort det.  
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Alla fritidshemmen var överens om att föreningssamverkan var något som gjordes för 

elevernas skull. För att eleverna skulle erbjudas en meningsfull fritid, för att eleverna 

skulle hitta intressen som de annars kanske aldrig skulle bli presenterade för. För att 

eleverna skulle få se hur föreningslivet kan fungera. Detta går helt i linje med 

Skolverkets allmänna råd för fritidshem.  

 

I samband med att eleverna slutar i fritidshemmet är det värdefullt att personalen 

förbereder eleverna inför detta. Det kan bland annat innebära att stödja elevernas 

kontakter med det omgivande föreningslivet samt, i förekommande fall, förbereda 

eleverna inför en övergång till öppen fritidsverksamhet. (Skolverket, 2014, s.36)  

 

Dahl och Ackesjö (2011) uttrycker vikten av att aktiviteterna som fritidshemmet 

anordnade behövde vara meningsfyllda, åldersanpassade och roliga för att eleverna skulle 

stanna kvar på fritidshemmet. En fritidslärare problematiserade att elever inte ville hänga 

med på aktiviteter som de anordnade och att möjligheten till att väcka intresse för 

föreningsengagemang försvinner. Ur ett samhälleligt perspektiv gör det kanske inte så 

mycket då den sociala kontakten ändå finns på fritidshemmet. Men när eleverna slutar 

fritidshemmet kan de eventuellt stå utan en social tillhörighet. Genom att eleverna är 

aktiva i föreningslivet tillhör de en social grupp även utanför skolan där de approprierar 

nya sociala kunskaper. Lundåsen (2010) menar att eleverna i föreningslivet känner sig 

behövda även på fritiden. Att någon frågar efter dem och undrar vart de är om de är 

borta. Fritidshemmet tror vi kan innebära samma sociala trygghet. När eleverna slutar i 

fritidshemmet är det kanske inte längre någon som håller koll och bryr sig om vad de gör 

på sin fritid. Föreningslivet kan då vara den tryggheten de behöver för att må bra och 

känna sig behövda även utanför skolan. Enligt Säljö (2010) behöver eleverna för deras 

fortsatta sociala utveckling lära sig att behärska intellektuella och fysiska medierande 

redskap genom att utsättas för fysiska och kommunikativa möten. Dahl och Ackesjö 

(2011) nämner i sin studie att eleverna tyckte det var tråkigt att kompisarna slutade 

fritidshemmet och att de då också slutade. Den sociala kontakten med kompisarna på 

fritidshemmet upphörde och då var fritidshemmet inte lika roligt längre. Samma sociala 

kontakt som de tidigare haft i fritidshemmet tror vi kan kompletteras genom aktivt 

deltagande i föreningslivet.  
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Att få eleverna att engagera sig i någonting utanför skolan och fritidshemmet känns 

särskilt viktigt med tanke på vad både Fletcher, Nickerson och Wright (2003), och 

Lundåsen (2010) nämner om välbefinnande hos de som är föreningsaktiva gentemot de 

som är föreningsinaktiva. Forskningen visar på att de människor som är aktiva i 

föreningslivet mår bättre än de som inte är aktiva i någon förening. Om välmående till 

viss del kopplas ihop med att vara föreningsaktiv, eller att tillhöra en social grupp utanför 

skolan blir det ett problem för de elever som aldrig presenteras för föreningslivet. Ur ett 

samhälleligt perspektiv skulle det kunna innebära att fler personer i Sverige drabbas av 

ohälsa.  

 

Mycket av det barnen gör idag introduceras av deras vårdnadshavare. Har eleverna 

vårdnadshavare som inte själva engagerar sig i föreningslivet blir de kanske aldrig 

presenterade för en sådan verksamhet. Skolans eller fritidshemmens samverkan kan bli 

en öppning in i föreningslivet. Att testa någonting eleven aldrig testat innan. Detta 

motiverar sättet att arbeta med att testa på många olika aktiviteter. 

 

8.2 Metoddiskussion 

Den intervjumetod vi valt att använda, har hjälpt oss besvara forskningsfrågorna. I de 

parintervjuer som gjordes kunde respondenterna komplettera varandra och fylla i 

varandras svar. Svaren vi fick på de intervjufrågor vi hade blev således mer utförliga än 

om vi hade intervjuat fritidslärarna var för sig. I den gruppintervju vi hade upplevde vi att 

de ibland avbröt varandra och på så vis blev intervjun inte riktigt fullständig. Hade vi haft 

mer erfarenhet av att genomföra gruppintervjuer kunde vi lyft upp de tankar och åsikter 

som blev avbrutna för att inte missa någon väsentlig information. För att hålla fokus på 

intervjun och på att få svar på de forskningsfrågor som studien bygger på, skötte en av 

oss intervjun. Den andre skötte inspelningen av intervjun, förde anteckningar och hjälpte 

till att ställa följdfrågor.  

 

Innan varje intervjutillfälle skickade vi ut en intervjuguide. Detta gjordes för att 

fritidslärarna skulle kunna förbereda sig på vad intervjun handlade om och reflektera 

över hur deras fritidshem samverkade med föreningslivet. På avdelningarna arbetar fler 

personer än de som var delaktiga i intervjun och de hade då chansen till att lyfta frågorna 

med dem. Respondenterna uppskattade att de fått frågorna innan så att de hann reflektera 
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och se tillbaka på sina planeringar. Detta gjorde att intervjuerna flöt på utan längre 

avbrott för reflektionen kring den ställda frågan. 

 

Urvalet gjordes för att se skillnader och likheter mellan de fritidshemmen där 

fritidslärarna upplevde att samverkan fungerar bra och fritidshemmen där fritidslärarna 

upplevde att samverkan fungerade mindre bra. I resultatet märktes att de fritidshem som 

upplevde deras samverkan som bra hade en utbredd och välfungerande samverkan med 

föreningslivet. Även de fritidshemmen som upplevde att deras samverkan kunde bli 

bättre hade samverkan med föreningslivet, där delar av den var bra. De mål de hade med 

föreningssamverkan hade uppfyllts i form av till exempel fortsatt engagemang. Alla 

fritidshemmen samverkade med föreningslivet på något sätt. Därför valde vi att fokusera 

på de bra delarna i deras samverkan och lägga mindre fokus på skillnader och likheter. 

Mindre fokus lades på att jämföra fritidshemmen med varandra för att hitta vad de med 

en fungerande föreningssamverkan gör gentemot de med en mindre bra 

föreningssamverkan. När fokus istället blev att studera vad som kännetecknar en bra 

samverkan, kunde urvalet varit något större för studiens trovärdighet. 

 

Intervjuanteckningarna gav oss möjlighet till att överblicka intervjuerna. Genom 

transkriberingen kunde vi gå in och i detalj granska det som sagts. Med hjälp av 

färgöverstrykningarna kan vi se att inget intervjumaterial missats och genom att läsa 

transkriberingarna flera gånger har vi fått en bra helhetsbild. 

8.3 Sammanfattning 

Huvuddragen i bakgrunden är att föreningslivet är en verksamhet som inte nås av alla i 

dagens samhälle. De vuxna med tidigare engagemang i föreningslivet tenderar att 

överföra detta på sina barn. Även den sociokulturella statusen spelar roll för hur aktiv 

individen är i föreningslivet. Vikten av samverkan med föreningslivet bygger på de 

sociala och demokratiska kunskaper som föreningslivet ger. Forskningen visar även att 

de som är föreningsaktiva mår bättre än de som är föreningsinaktiva. Fritidshemmens 

samverkan med föreningslivet blir genom detta viktig, och studiens syfte med att skapa 

kunskap om hur fritidshemmen kan arbeta med elevernas inblick i närsamhällets 

föreningsliv likaså.  
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Intervjufrågor 

 

- Finns det en samverkan mellan ert fritidshem/skola och föreningsliv? 

- Hur arbetar ni med samverkan med föreningslivet? 

- Vilka föreningar samverkar ni med?  

- Vad är bra med er samverkan/vad kan bli bättre?  

- Hur startade samverkan mellan er och föreningslivet? (Vem tog 

initiativet?) 

- Har ni sett någon fortsättning på ert arbete? (ex elever som sedan har 

engagerat sig i en förening). 

Bilaga 


