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Sammanfattning 
Den här rapporten undersöker hur samverkan mellan fritidshemmet och vårdnadshavare 
till barn med diagnos inom autismspektrumtillstånd upplevs. Kvalitativa intervjuer har 
använts som empiriinsamling för att belysa upplevelser av både fritidslärare och även 
vårdnadshavare. Tidigare och nuvarande forskning belyses. Empirin presenteras i 
resultatkapitlet där den visar vad informanterna har uttryckt. Empirin visar att 
vårdnadshavarna önskar en mer omfattande samverkan och fritidslärarna redogör för att 
bra relationer skapar en god samverkan.  
 
Nyckelord: Fritidshem, Samverkan, Vårdnadshavare, Autismspektrumtillstånd, Autism 
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Inledning 
Ungefär 1% av dagens skolbarn har en diagnos inom autismspektrumtillstånd (Nordin-
Olsson, 2010). Steffenburg (1999) fastslår att med den omfattningen behövs det god 
kunskap rörande autismspektrumtillståndet i samhället, speciellt när det gäller 
verksamheter som arbetar med barn. För barn inom autismspektrumtillstånd innebär det 
väldigt mycket svårigheter inom det sociala, vilket leder till att skolan och fritidshemmet 
blir mer krävande för dessa barn (Jakobsson & Nilsson, 2011). Barn med diagnos inom 
autismspektrumtillstånd behöver mer struktur och tydlighet än andra barn, även begränsat 
med intryck vilket leder till att fritidshemmet måste anpassa sin verksamhet för att stötta 
dem (Nordin-Olsson, 2010). Då kan det uppstå svårigheter för att anpassa och strukturera 
verksamheten så att den ska vara en trygg och utvecklande miljö. Wing (2012) redogör för 
att barn med diagnos inom autismspektrumtillstånd behöver kontinuerliga rutiner över 
hela dagen, och har svårigheter med oväntade förändringar. 
 
Med en god samverkan med vårdnadshavare kan fritidslärare och vårdnadshavare, arbeta 
tillsammans för att skapa en kontinuitet över hela dagen. Det blir ännu mer vitalt med en 
omfattande och god samverkan, när det gäller barn som behöver en stark kontinuitet 
(Jakobsson & Nilsson, 2011). Hellström (2003) beskriver vikten av samverkan med 
vårdnadshavare när det gäller barn med diagnos inom autismspektrumtillstånd för ett 
samarbete för barnets utveckling. Skolverket (2017) fastställer att de olika 
skolorganisationer har ett ansvar att samarbete med hemmet för att stötta och utveckla 
barnet. ”Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och 
utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmet” (Skolverket, 2017:9).  
 
Under mina VFU-perioder och vikariat på olika fritidshem har jag sett vikten av 
samverkan med vårdnadshavare, speciellt när det rör barn som behöver extra stöd. Jag har 
uppfattat att genom god samverkan skapas bra relationer, vilket leder till att arbetet mot 
barnet blir mer kontinuerligt och utvecklande. Jag har även en bror som har en diagnos 
inom autismspektrumtillstånd där jag har sett hur viktigt struktur och kontinuitet är.  
 
”Föräldrar är i de allra flesta fall barnets största styrka” (Hejlskov Elvén, Veje & Beier 
2012:202). Vårdnadshavaren kan vara den största hjälpen för att skapa en lärorik och 
givande fritidshemsverksamhet, med tanke på all deras kunskap om sitt barn (Hedevåg, 
2016). De flesta fritidslärare kommer någon gång under sin arbetslivserfarenhet att arbeta 
med barn som har en diagnos inom autismspektrumtillstånd, därför är det så essentiellt att 
det finns kunskap om det. Inom arbetet på fritidshemmet ingår samverkan med 
vårdnadshavare, det handlar om att båda sidorna vill stötta och utveckla möjligheterna för 
barnet. Därför anser jag det som betydelsefullt att undersöka hur vårdnadshavares och 
fritidslärares erfarenheter rörande samverkan.  
 
I den här rapporten kommer barn med diagnos inom autismspektrumtillstånd benämnas 
för barn med autism.  
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Syfte 
Syftet med den här studien är att öka kunskapen om hur vårdnadshavare och fritidslärare 
samverkar, när det gäller barn med autism.  

Frågeställning 

• Hur upplever vårdnadshavare till barn med autism att samverkan mellan 
fritidshemmet och hemmet fungerar?  

• Hur vill vårdnadshavarna till barn med autism att samverkan ska utföras? 
• Hur resonerar fritidslärare när det gäller samverkan med vårdnadshavare till barn 

med autism? 
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Bakgrund 
I det här kapitlet kommer autismspektrumtillstånd att presenteras, historik gällande 
diagnosen, svårigheter inom diagnosen och diagnoskriterier. Därefter presenteras 
samverkan, fokuserat på när det gäller barn med diagnos inom autismspektrumtillstånd, 
och slutligen teorier om samverkan där centrala begrepp belyses. 
 
Autismspektrumtillstånd 
Historik 
Søren Kristiansen (2000) redogör i sin bok Att förklara autism autismens historia, han 
beskriver att början till dagens kunskap och forskning kommer från en man som hette Leo 
Kanner. 1943 skrev Kanner en avhandling om elva pojkar som han under lång tid 
observerat, pojkarna led enligt avhandlingen av allvarliga psykiska störningar. Det finns 
forskare som tidigare beskrivit barn som mest troligt skulle få diagnosen autism men 
Kanners forskning är det som brukas kallas början på autismforskning. Kanner gick inte in 
på förklaringar om uppkomsten av autism, men han gjorde kliniska beskrivningar som 
liknar forskningen idag (Kristiansen, 2000). Pojkarna i studien visade starka tecken på en 
vilja att isolera sig själv, att de trivdes bäst själv. De hade enda sen småbarnsålder visat 
likgiltighet till andra människor och en avsaknad av behov för närhet som de flesta andra 
små barn visar. Tre av de elva pojkarna beskrev som stumma, men de övriga pojkarna 
började alla att prata dock några med en viss försening. En del av utvecklingen som 
skiljde dessa pojkar mot andra barn i samma ålder var att de använde ekolali som innebär 
att de upprepar vad någon annan sagt utan att förstå betydelsen av det. Pojkarna använde 
både direkt ekolali eller försenad ekolalin som betyder att upprepa en mening exakt som 
den hörts fast inte direkt. De elva pojkarna som Kanner studerade led alla av en 
ångestladdad relation till förändring. Det innefattade ett motstånd mot ändringar i de 
dagliga rutinerna, men även små förändringar i den fysiska miljön. Alla pojkarna hade 
repetitiva intressen och beteende. Kanner testade barnens förmåga till att lära sig lärostoff 
utantill och där visade pojkarna starka kunskaper, ett barn kunde återge en hel sida från ett 
lexikon enbart från minnet (Kristiansen, 2000).  
 
Kristiansen (2000) fortsätter med att förklara en annan forskares avhandling som hade 
undersökt fyra pojkar, som hade liknande karaktärsdrag som de barn som Kanner 
undersökt. Han hette Hans Asperger som publicerade sin avhandling ungefär ett år efter 
Kanners. Aspergers forskning innehöll ”kliniska beskrivningar av fyra mycket speciella, 
psykiskt störda barn” (Kristiansen, 2000:39). Asperger kommenterade i efterhand Kanners 
studie, att hans syndrom skiljde sig från Kanner men att det fanns några likheter (Wing, 
2012). De fyra barn som Asperger studerade hade uppvisat dessa speciella 
beteendemönster:  

• Begränsade sociala relationer  
• Dålig blickkontakt  
• Störd språklig utveckling 
• Isolerade särintressen 
• Motorisk klumpighet 
• Stört förhållande till saker (Kristiansen, 2000:41,42). 
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Asperger uttryckte inte enbart svårigheterna för dessa barn utan även deras styrkor, han 
hade sagt på en föreläsning för föräldrar till barn med autism, styrkan i: ”den höga 
intelligensnivån och den unika förmågan till logiskt och abstrakt tänkande” (Kristiansen, 
2000:43).  
Trots att Aspergers studie gjorde för över 70 år sedan är det mycket av det som stämmer 
in med forskningen idag. Även fast aspergers syndrom har tagit namn av Hans Asperger 
så kan vi se att de barn han har studerat skulle idag diagnostiserats med autism. Asperger 
benämnde barnen med autistisk psykopati (Kristiansen, 2000).  

 
Redan från andra levnadsåret finner vi de typiska dragen, som sedan håller sig livet 
igenom. Visserligen utvecklas intelligensen och personligheten, liksom enskilda 
drag kan förstärkas eller försvagas efter hand som barnet utvecklas, och problem 
kan uppvisa olika mönster. Men trots detta förblir det väsentliga oförändrat. De 
svårigheter som barnet har i den tidiga barndomen med att lära sig enkla praktiska 
färdigheter och att anpassa sig socialt, bottnar i samma störning som i skolåldern 
ger inlärnings- och beteendesvårigheter, i tonåren prestationsproblem och 
sysselsättningsproblem – och till sist i vuxen ålder sociala och äktenskapliga 
konflikter (Kristiansen, 2000:44).  

 
Diagnosen 
Hos många av de som diagnostiserats inom autismspektrumtillstånd har det visat sig 
genom samtal med vårdnadshavare att det funnits karaktärsdrag redan från spädbarnsålder 
(Wing, 2012). Det har inte funnits ett intresse för social interaktion långt för talet 
utvecklats. Wing (2012) redogör för att studier har visats att det finns ett medfött intresse 
för andra människor, speciellt ens närmaste vårdare men när det gäller vissa barn med 
autism så har det intresset inte funnits. Senare i utveckling runt 12-24 månader börjar barn 
att utveckla fantasi, en social färdighet som används genom hela livet (Wing, 2012). 
Andra skillnader som kan märkas under spädbarnsåldern är känslighet mot beröring, de 
kan uppvisa starkt obehag vid blöjbyte eller på- och avklädning. Spädbarn börjar efter ett 
tag att peka på saker de finner intressant och försöker få sina närstående att titta på det, 
medans barn med autism sällan gör det. Vissa börjar inte peka förrän ett tag efter 
spädbarnsåldern (Wing, 2012).  
Wing (2012) beskriver ett begrepp som heter Symptomtriaden, som beskriver de största 
svårigheter som innefattas i diagnosen, det är nedsättningar i den sociala 
interaktionsförmågan, nedsättningar i kommunikationsförmågan, nedsättningar i förmågan 
att fantisera och repetitiva stereotypa aktiviteter. 
 
Nedsättningar i den sociala interaktionen  
De svårigheter som barn med autism upplever i sociala interaktioner kan vara svårigheter 
med ögonkontakt, ansiktsuttryck, kroppshållning och andra uttryck som används i sociala 
interaktioner, det kan även vara brist på socialt och emotionellt samspel (Jakobsson & 
Nilsson, 2011). Vissa barn kan verka helt likgiltiga till andra människor och ignorera alla 
runt omkring en, de kan vara väldigt inne i sin egna värld. Sedan finns det även barn med 
autism som är väldigt framåt och tar mycket social kontakt, men det kan uppstå 
svårigheter då de inte ser de sociala gränserna som andra jämnåriga kan. Vissa barn med 
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autism kan använda sig av ögonkontakt i interaktioner men har ofta svårt att veta hur länge 
de ska kolla någon i ögonen (Wing, 2012). 
 
Nedsättningar i kommunikationsförmågan 
Jakobsson & Nilsson (2011) beskriver nedsättningar i kommunikationsförmågan med att 
många barn med autism födds med en språkstörning, det kan även vara en sen 
talutveckling. Det finns barn med autism som inte har en diagnostiserad språkstörning och 
börjar tala i normal tid, men där kan svårigheter inom kommunikationsförmågan visa sig 
genom problematik att initiera samtal och upprätthålla dem (Jakobsson & Nilsson, 2011). 
Wing (2012) säger att det vanligtvis när det gäller barn med autism börjar de efter ett tag 
att tala men det sker senare än vanligt, och de stannar ofta längre i delen av talutveckling 
som innefattar att upprepa vad någon annan sagt (Wing, 2012). Barn med autism kan 
under en lång period enbart tala genom att upprepa ord eller meningar som de hört av 
någon annan, det kan ske direkt efter de hört det eller flera dagar senare. De kan även ha 
svårt att förstå hur vissa meningar eller fraser fungerar i vissa sammanhang och inte 
fungerar i andra. Det kan skilja sig markant hur talutveckling fortlöper för barn med 
autism och vilket sätt de kan kommunicera på i vuxen ålder, vissa gör det felfritt medans 
vissa har svårigheter med det hela livet. Det finns dock ofta svårigheter med att förstå 
talspråk, ironi och icke verbal kommunikation (Wing, 2012).  
 
Repetitiva stereotypa aktiviteter 
En annan svårighet inom autism är begränsad beteenderepertoar, vilket innebär att 
personer har svårt för förändring och gärna vill ha kontinuerliga rutiner. En begränsad 
beteenderepertoar visar ofta sig i omfattande fixering i begränsade intressen, rutiner eller 
ritualer (Jakobsson & Nilsson, 2011). Eftersom personer med autism ofta har en begränsad 
förmåga till fantasi, flexibilitet och koherens, gör det att nya aktiviteter och upplevelser 
blir väldigt ansträngande därför tycker många med autism om att upprepa tidigare gjorda 
aktiviteter (Wing, 2012).  
 

Diagnoskriterier 
Idag används benämningen för diagnosen som diagnos inom autismspektrum, tidigare 
utgavs autism och aspergersyndrom som två olika diagnoser dock så sågs 
aspergersyndrom som en del av autism, men en mer högfungerande variant (Wing, 2012). 
Nu har det tagits bort och det används enbart diagnos inom autismspektrum för att visa på 
behovet oavsett vilken del av spektret personen ligger på. Det finns två olika 
diagnoskriterier som används i en utredning om en diagnos inom autismspektrum, som 
används både i Sverige och internationellt. De diagnoskriterierna heter DSM-5 och ICD-
10, och det är Världshälsoorganisationen som ger ut dem (Autism & Asperger förbundet, 
u.å). 
Autism och Asperger förbundet (u.å) presenterar DSM- 5, i att de innefattar två 
huvudområden inom de kriterier som finns: 

• Begränsning i social kommunikation och socialt samspel 
• Begränsade repetitiva beteenden, intressen och aktiviteter 

Autism och Asperger förbundet (u.å) redogör för att en diagnos ska utföras behöver både 
dessa kriterier uppfyllas. Begräsning i social kommunikation och socialt samspel omfattar 
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svårigheter inom socioemotionell ömsesidighet, ickeverbal kommunikation och 
begränsningar i personliga relationer. Begränsade repetitiva beteenden, intressen och 
aktiviteter består av upprepningar i tal och motorik, överdrivet behov av rutiner och 
beteendemönster, även begränsade och intensiva intressen. Det har uppkommit ett nytt 
kriterium inom det andra huvudområdet som beskriver över- eller underkänslighet för 
sinnesintryck (Ibid).  
Det finns tre kriterier utanför de nämnda huvudområdena, det är att symtomen ska ha 
förekommit sedan tidig barndom, att symtomen som barnet uppvisar leder till svårigheter i 
det sociala livet och att symtomen inte kan förklaras av en annan funktionsnedsättning 
(Autism & Asperger förbundet, u.å).  
Ett annat diagnoskriterium är ICD-10 som innefattar: 

 
Kvalitativ nedsättning av ömsesidig social interaktion, manifesterat på minst av två 
följande sätt: 

1. Misslyckas med att använda blickkontakt, ansiktsuttryck, kroppshållning och gester på 
ett adekvat och avpassat sätt i social interaktion 

2. Misslyckas med att utveckla relationer med jämnåriga som innefattar ett ömsesidigt 
delande av intressen, aktiviteter och känslor 

3. Söker sällan tröst och deltagande hos andra människor vid stress eller vånda, och/eller 
erbjuder sällan tröst och deltagande till andra människor när de visar tecken på vånda 
eller sorg 

4. Brist på spontan vilja att dela glädje, intressen eller gemensamma mål med andra 
människor 

5. Brist på socio-emotionell ömsesidighet, visad genom nedsatt eller avvikande gensvar 
på andra människors känslor, eller bristande anpassning av beteendet till rådande 
socialt sammanhang, eller en dålig integration av sociala, emotionella och 
kommunikativa beteenden (Gilbert & Peeters, 2002:38) 

Kvalitativ nedsättning av kommunikation, manifesterat på minst ett av följande sätt 
1. Försening, eller total avsaknad, av utveckling av talat språk som inte åtföljs av försök 

att kompensera genom bruk av gestik och mimik som ett alternativt sätt att 
kommunicera (ofta föregånget av en avsaknad av kommunikativt ”babblande”) 

2. Avsaknad av varierade låtsaslekar eller (i lägre ålder) socialt härmande lek 
3. Relativt bristande förmåga att inleda och upprätthålla konversationer 
4. Stereotypt och repetitivt språkbruk eller idiosynkratisk användning av ord eller 

meningar (Gilbert & Peeters, 2002:38) 

Begränsade, repetitiva och stereotypa beteendemönster, intressen och aktiviteter, 
manifesterat på minst ett av följande sätt 

1. Överdriven upptagenhet av stereotypa och begränsade intressen 
2. Till synes tvångsmässigt fasthållande vid specifika, icke-funktionella rutiner eller 

ritualer 
3. Stereotypa och repetitiva motoriska manér 
4. Upptagenhet av delar av föremål eller icke-funktionella delar av lekmaterial (Gilbert 

& Peeters, 2002:39) 
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Samverkan 
 

Personalen i fritidshemmet ansvarar för att ta initiativ till och vara drivande i arbetet 
med att få till stånd ett förtroendefullt, öppet och respektfullt samarbete med 
elevernas vårdnadshavare. Ett gott samarbete mellan hemmen och fritidshemmet 
ger eleverna en möjlighet att uppleva kontinuitet i tillvaron (Skolverket, 2014a:40). 

 
Det ingår i uppdraget som lärare på fritidshemmet att ha en fungerande samverkan med 
vårdnadshavare, de har rätt till inflytande och att få information om verksamheten 
(Skolverket, 2014a). Samverkan kan ske genom utvecklingssamtal, bokade möten eller 
gemensamma träffar som föräldramöten eller öppet hus. Den vanligaste kontakten med 
vårdnadshavare är dock den vardagliga kontakten vid hämtning och lämning (Skolverket, 
2014a).  Skolverket (2014a) beskriver samverkan som ett hjälpmedel för att kunna 
utforma verksamheten från barnets förutsättningar, önskemål och behov.  
Samverkan blir mer essentiell när det gäller barn i behov av särskilt stöd, då de behöver en 
starkare kontinuitet över hela dagen (Jakobsson & Nilsson, 2011). Det krävs generellt sätt 
en tätare kontakt med vårdnadshavare och flera möten, där bland annat individuella 
utvecklingsplaner och åtgärdsprogram kan diskuteras (Nilhom, 2012). Fritidshemmet 
fungerar som ett stöd till familjer med barn i svårigheter, den ska stödja barnets inlärning 
och utveckling samt vara ett stöd för vårdnadshavare (Hellström, 2003).  
 
Vårdnadshavare till barn i svårigheter behöver generellt sett mer stöd och rådgivning än 
andra vårdnadshavare, även mer kontinuerlig kontakt. Personalen på fritidshemmet måste 
visa förståelse till dessa vårdnadshavare och ge dem tid och engagemang (Hellström, 
2003). Hellström (2003) beskriver än att den bästa hjälp som vårdnadshavare behöver från 
fritidslärare är att erbjuda barnen en trygg tillvaro och omsorg.  
Samarbetet med verksam personal innefattar att vårdnadshavare ska kunna se hur 
personalen arbetar med barnet och ha tilltro till att personal vill barnets bästa (Céwe, 
2003). Det kan uppstå problematik i samverkan med vårdnadshavare till barn i svårigheter 
på grund av oro för barnet, vårdnadshavare kan känna att personalen inte förstår eller har 
kunskap nog. Personal kan känna att vårdnadshavare inte litar på dem eller misstror dem 
(Céwe, 2003). Vårdnadshavare som känner sig besvikna eller arga kan ta ut detta över 
personal på fritidshemmet (Céwe, 2003).   
 

Samverkan för barn med autism  
Samverkan med vårdnadshavare kan vara svår och krävande, men är ett måste för att ge 
barnet så bra möjligheter att utvecklas som möjligt (Hejlskov Elvén m.fl., 2012). Det 
skapas frustration och konflikter när samarbetet inte fungerar mellan vårdnadshavare och 
personal, det är båda parternas vilja och ansvar att få samarbetet att fungera men det 
övergripande ansvaret ligger ändå på de professionella (Hejlskov Elvén m.fl., 2012).  

 
Det handlar dels om att vi får betalat för det, dels om ansvarsprincipen; om vi själva 
vill ha känsla av sammanhang i vårt arbete måste vi ta ansvar. Och det ansvaret tar 
vi bäst genom att göra allt vi kan för att få insikt i föräldrarnas utmaningar, 
uppgifter och resurser (Hejlskov Elvén m.fl., 2012:196). 
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Hejlskov Elvén m.fl. (2012) beskriver att vårdnadshavare till barn med autism ofta går 
genom olika sorgeprocesser under barnets uppväxt som innebär att samverkan behöver 
fungera ännu bättre och personalen som arbetar behöver ha stor förståelse för 
vårdnadshavarna. Det kan vara en sorg i att ha ett barn med ett medfött tillstånd som aldrig 
försvinner eller att omvärlden är oförstående. Hejlskov Elvén m.fl. (2012) redogör för en 
svårighet inom samverkan med hemmet, när pedagoger känner att vårdnadshavare vill ta 
kontrollen över insatserna, men Hejlskov Elvén m.fl. (2012) betonar att det beteende 
försvinner ofta om vårdnadshavarna känner sig informerade och delaktiga. 
Vårdnadshavare till barn med autism eller andra svårigheter får ofta kämpa hårdare för att 
deras barn ska få de rättigheterna som de har lagstadgad rätt till (Hedevåg, 2016).  

 
8 § Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, 
uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat 
sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst 
ska uppnås, trots att stöd har getts i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie 
undervisningen, ska detta anmälas till rektorn. Detsamma gäller om det finns särskilda skäl att 
anta att sådana anpassningar inte skulle vara tillräckliga. Rektorn ska se till att elevens behov 
av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven 
uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation (SFS 2010:800 3 kap. 8 §). 

 
Hedevåg (2016) beskriver det som ett stort problem för vårdnadshavare då skolans 
pedagogiska standardstrategiger inte fungerar, det ger skolan och fritidshemmet ett mer 
ansträngande uppdraget då verksamheten måste anpassas bättre.  
 

Teorier om samverkan 
Skolverket (2014c) redogör om två olika principer inom samverkan. Det är isärhållandets 
principen och partnerskapsprincipen som står till motsatser mot varandra. Isärhållandets 
principen handlar om att hemmet och skolverksamheten skiljer sig i uppfostran och att 
hemmets uppgift är att tillgodo se barnets primära behov medan skolverksamheten ska 
utveckla barnens sociala och intellektuella kompetenser. Det presenterar lärarens arbete i 
att tillgodose alla barns olika behov och vårdnadshavare enskilda fokus på sitt barn. 
Isärhållandets principen syftar inte till att ha en dålig samverkan med vårdnadshavare 
utan ett naturligt avstånd mellan de olika delarna av barnets liv (Skolverket, 2014c). 
Partnerskapsprincipen innebär ett nära och viktigt samarbete mellan hemmet och 
skolverksamheten, de fokuserar på likheterna. Partnerskapsprincipen belyser vikten av 
nära samverkan för ett gemensamt arbete mot barnets utveckling. Den principen klargör 
hemmets närvaro i skolan genom barnet, och skolverksamhetens närvaro i hemmet genom 
barnet för oavsett om barnet är hemma eller i skolan så finns värderingarna, kunskaperna 
och erfarenheterna från den andra delen där (Skolverket, 2014c). Partnerskapsprincipen 
ser vårdnadshavare som en likvärdig partner till läraren och att de tillsammans har 
möjligheter att bidra till barnens utveckling och lärande (Eriksson, 2004) 
 
Skolverket (2014c) redogör i samma rapport benämningar för olika distanser som kan 
finnas mellan hemmet och skolverksamheten.  

• Sociokulturell distans 
• Moralisk distans 
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• Professionell distans 
• Fysisk distans 
• Politisk distans 

Sociokulturell distans handlar om att lärare och pedagoger ser brister i vårdnadshavares 
omsorg och engagemang angående deras barn. Lärare och pedagoger upplever 
vårdnadshavare som irrationella och störande. Det innefattar även att misstro 
vårdnadshavare. Moralisk distans menas på avstånd som byggs upp när lärare och 
vårdnadshavare inte har samma syn på undervisning eller grundläggande värderingar som 
undervisningen står till grund för. Många lärare och pedagoger tar väldigt illa upp av 
konflikter om detta, men det är svårt att undvika i ett mångkulturellt samhälle. 
Professionell distans uppkommer i att lärare och pedagoger ser sin profession och 
kunskap central och kritik angående detta togs personligt. Fysisk distans är när hemmet 
och skolverksamheten inte träffas nog ofta. Det är ett större problem i högre årskurser där 
vårdnadshavare och lärare träffades sällan, vilket ledde till en svag kontakt. Politisk 
distans handlar om maktförhållandet mellan lärare och vårdnadshavare. Lärare kan känna 
att vårdnadshavarna inte litade på deras kunskaper och ifrågasatte dem, även att lärarna 
inte kände att vårdnadshavarna fanns till stöd för problematiken i uppförandet (Skolverket, 
2014c). 
 

Teoretiska utgångspunkter 
De begrepp som jag kommer använda mig av i analysen är sociokulturell, moralisk, 
professionell, fysisk och politisk distans (Skolverket, 2014c). Jag kommer även använda 
mig av partnerskapsprincipen och isärhållandetsprincipen (Eriksson, 2004). 
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Metod 

Undersökningsmetod 
Syftet med undersökningen är att öka kunskaper om hur samverkan mellan hemmet och 
fritidshemmet utförs, när det gäller barn med autism. Författaren har valt att intervjua 
vårdnadshavare till barn med autism och verksamma lärare på fritidshem som arbetat med 
barn med autism. Vårdnadshavare har valts ut för att intervjua för att lyfta deras 
upplevelser angående samverkan och deras önskan om hur samverkan ska ske. 
Fritidslärare intervjuas för att få deras resonemang gällande samverkan. Intervjuer med 
nämnda parter har valts att använads för att få tillgång till förstahandsinformation. 
Dimenäs (2007) redogör för att användning av intervjuer för insamling av empiri ger oss 
kunskap om personers tankar, känslor och upplevelser. Eftersom undersökningen 
fokuserar på upplevelser var intervjuer det bästa alternativ för att samla in empiri. Patel & 
Davidsson (2003) uttrycker att en kvalitativ undersökningsmetod är givande för att skapa 
förståelse för ett fenomen. 

 
Urval 
Informanterna som var vårdnadshavare skulle ha ett eller flera barn med autism, de barnet 
skulle vara inskriven på fritidshem och på så vis vara i åldern 6-12 år. För att få aktuell 
information skulle barnet skulle vara inskriven på fritidshemmet i dagsläget. 
Informanterna som var lärare på fritidshem skulle vara verksamma lärare och även ha 
erfarenhet av att arbete med barn med autism och på det sättet ha erfarenhet av samverkan 
med deras vårdnadshavare. 
Kontakten med informanterna som var vårdnadshavare skapades genom en som var 
bekant sedan innan och en som var bekant med en bekant genom telefonsamtal. 
Informanterna som var lärare på fritidshem var lärare som författaren arbetat med och 
visste om deras tidigare erfarenheter, de kontaktades via SMS.  
 

Datainsamling och databearbetning 
Datainsamling skedde genom inspelade intervjuer som informanterna gått med på. 
Intervjufrågorna konstruerades för att undersöka syftet och följdfrågor fanns för att få ett 
mer utvecklat svar. En intervju tog plats på ett café vilket inte var idealiskt på grund av 
bakgrundsljudet, de tre andra intervjuerna tog plats i informanternas arbetsrum där det inte 
fanns några distraktioner eller störande ljud. Intervjuerna tog varierade tid på grund av 
variation i svarens utformning, men de pågick mellan 15–35 minuter.  

Databearbetning utfördes genom transkribering av de inspelade intervjuerna, där valdes 
det att inte censurera eller korrigera något för att få ett så autentiskt resultat som möjligt. 
Patel & Davidsson (2003) beskriver att under transkriberingen kan den som transkriberar 
vilja ändra om meningar och grammatiska fel, men det påverkar validiteten negativt.  I 
resultatet presenteras empirin som är bearbetad och redovisas genom teman som kunde 
urskiljas från de olika intervjuerna. Gemensamma mönster undersöktes från de olika 
intervjuerna för att hitta likheter, det utmärkte grunden för resultatet och dess olika 
underrubriker. Resultatet har valts att bygga upp genom en blandning av citat från 
informanterna samt egen kommenterande text. Patel & Davidsson (2003) säger att 
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använda sig av både citat och egen text kring informanternas svar skapar en 
autenticitet. 

För att deltagandet ska vara anonymt har informanterna fått fiktiva namn. Informanterna 
som var vårdnadshavare till barn med autism kommer refereras som Stefan och Charlotte. 
Informanterna som var lärare på fritidshem kommer refereras som Magnus och Carl. Då 
kön på varken informanterna eller deras barn var relevant är namnen ej könskodade.  
Informanterna som var lärare på fritidshem arbetade på olika fritidshem men som liknade 
varandra till storlek och område, de hade båda varit verksamma i över 20 år. 
Informanterna som var vårdnadshavare hade barn i olika ålder men svaren och deras 
utgångspunkt var deras upplevelser och åldern var inte relevant för det. 

Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2017) redogör om etiska överväganden genom att informanten ska bli 
informerad vad forskning handlar om och hur den ska användas, även att deltagandet är 
frivilligt och att informanten kan välja att avbryta sitt deltagande. Informanten ska även 
veta att deltagandet kommer vara anonymt och materialet kommer bearbetas innan de 
används i rapporten.  
Ett missivbrev gavs till informanterna som intervjuades där de blev informerade om att det 
var frivilligt att vara med och att de fick avbryta när som helst, deltagande kommer vara 
anonymt och att materialet kommer att bearbetas och raderas efteråt.  
 

Metoddiskussion 
Validiteten i undersökningen försvagas av de enbart är två informanter från de olika 
perspektiven som undersöks. Med flera informanter skulle undersökning öka sin 
trovärdighet, men på grund av tid och omfång på rapporten fanns det inte möjlighet till 
fler informanter. Eftersom både vårdnadshavare och fritidslärare intervjuades begränsade 
det svaren från de olika grupperna men det breddade perspektivet, att få information från 
både parterna som innefattas av syftet.  
En annan aspekt som kan påverka trovärdigheten i undersökningen är att de fritidslärare 
som var informanter, var erfarna och drivna fritidslärare som gärna ställde upp. Jag tror att 
det är större sannolikhet att fritidslärare som är ambitiösa i att utföra en bra samverkan vill 
vara med som informanter. Jag tror även att de vårdnadshavare som intervjuades, var 
vårdnadshavare som hade starka synpunkter på hur samverkan bör fungera och var drivna 
i den frågan. Det blir en svaghet i studien eftersom det inte täcker in hela spannet av såväl 
vårdnadshavare till barn med autism som fritidslärare. Jag anser även att studien har 
påverkats av det faktum att tre av de fyra informanterna var personer jag känner sedan 
innan, det kan ha påverkat resultatet på olika sätt. Det kan ha påverkat genom att 
informanterna känt sig bekväma och avslappnade, men även att de uttrycker svar som de 
anser är rätt men inte behöver stämma in med vad de faktiskt tycker.  
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Resultat 
I det här kapitlet presenteras resultatet av de fyra intervjuerna. Informanterna som är 
vårdnadshavare benämns Stefan och Charlotte, och informanterna som är fritidslärare 
benämns Magnus och Carl.   
 
Vårdnadshavare 
Barnets trivsel på fritidshemmet 
Stefan berättar att deras barn aldrig har uttryckt att hen vill gå till skolan eller fritids. ”Hen 
vill inte, hen vill absolut inte gå till denna miljö”. Stefan fortsätter med att förklara att 
hans barn önskar mer struktur och ordning på fritidshemmet, vilket det inte finns nu enligt 
hans barn och därför trivs hen inte på fritidshemmet. ”Mitt barn vill aldrig gå till skolan 
eller fritids men när hen väl är där, och kommer hem kan hen skratta och berätta vad roligt 
hen haft, så hen har ju kul men vill aldrig dit”. Stefan förklarar att hans barn behöver mer 
struktur och önskar att få ett schema samt information om vilken personal som kommer 
vara där.  
 
Charlotte förklarar angående hennes barn trivsel att:  ”Hen har tyckt det varit jättejobbigt 
att åka dit”. Charlotte säger även att hennes barn inte är delaktig i skolundervisning eller 
fritidsaktiviteter, för situationen blir för jobbigt för hennes barn. Charlotte berättar dock att 
hon ändå är nöjd med hur fritidshemmet och skolan anpassat för att stödja deras barn, 
”..jag tycker att de gjort det bra, speciellt att viljan finns där och hen känner sig omtyckt 
av de vuxna där” 
 

Vårdnadshavarnas upplevelser av bemötandet av dem och deras barn 
Stefan talar om bemötandet från fritidspersonalen med att det är ett gott bemötande mot 
dem, men att de har svårt att göra anpassningar som deras barn behöver.  

 
Jag tycker att bemötandet av oss vårdnadshavare har varit bra men vi har försökt få 
ut schema så vi ska kunna berätta för vårt barn, för han vill veta innan. Han gillar 
inte att komma oförberedd, så mot oss vårdnadshavare de har varit jättesnälla och 
trevliga och allt det, men dom kan bli bättre på att ge oss schema på vad som 
kommer hända. 
 

Stefan berättar att det är stor skillnad efter de fått diagnosen, innan var det svårt då varken 
dem eller personalen hade rätt insikt. Men efter diagnosen har det varit lättare att 
kommunicera med personalen. ”Nu kan jag säga till personalen att det här nästa vecka 
kommer inte funka för mitt barn..” Stefan betonar vikten av transparens, att få veta den 
riktiga orsaken bakom. Bemötandet mot barnet ska handla om att se vad just det barnet 
behöver.  
 
Charlotte berättar om att de varit väldigt nöjda med bemötandet och det hade haft 
kontinuerliga möten med rektorn och lärarna från klassen. Charlotte berättar att de har 
varit ett jättebra bemötande av deras barn och att det har funnits kunskap och kompetens 
rörande barnets funktionsnedsättning. Hon berättar att med assistenterna som hennes barn 
haft, har det i början varit svårt med hur bemötandet ska ske men att det efter tiden 
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förbättrats. Charlotte säger att bemötandet har varit väldigt bra, men med assistenterna 
som hennes barn har haft brister det i dialogen, men med tiden har kommunikationen 
blivit bättre.  

Hen gör tokiga saker som kan provocera vuxna och barn, och många tolkar att det 
är av elakhet, så det viktigaste känns som att det är man som personal förstår att hen 
inte kan bättre nu och hen gör som hen gör av en anledning och inte för att vara 
elak.  

 
Hon säger vidare att det är viktigt att ha en inställning till att barnet behöver stöd i att 
utveckla sitt sociala samspel och att det är viktigt att personal förstår och accepterar det. 

Samverkans utformning 
Stefan berättar att samverkan utförs dagligen via ett SMS av barnets resurspersonal där de 
får kort information om hur dagen varit. Han berättar att samverkan via skolan sker på 
utvecklingssamtal men där deltar inte fritidslärare, Stefan säger att han hade önskat att det 
skulle medverka personal från fritidshemmet också. Han tycker att det är för lite dialog 
och hade önskat bättre kommunikation och feedback, men är dock väldigt nöjd med SMS 
då de ger dem en inblick i barnets dag och de underlättar så att de kan prata med sitt barn 
om hens dag. ”..trots att det bara är två rader så kan vi prata om allt bra som har hänt i 
skolan och det är det som de handlar om”. Stefan förtydligar med att förklara att det 
dagliga SMS handlar oftast om skolan och att han skulle velat ha en tätare kontakt med 
fritidshemmet för att få veta vad de gjort och hur de går för hans barn  

..jag känner om man jämför med skolan så där får man feedback på 
utvecklingssamtal och liknande men fritids är en bit som är där men man har ingen 
kontakt med det, våra barn går hem själv så man, väldigt lite i alla fall, men man 
vill ju veta vad de gjort. 

Charlotte säger att nu fungerar samverkan bättre och det finns en bra dialog mellan dem 
och assistenten, men att det är lärarna från skolan och assistenten som de har 
kommunikation med. Hon berättar även att de har en kontaktbok där det skrivs om hur det 
har gått och den tycker Charlotte är väldigt bra, men önskar den skulle användas mer 
kontinuerligt. Charlotte förtydligar i att det givande med kontaktboken är att få veta vad 
som hänt och speciellt vad som har gått bra. Hon fortsätter att berätta att 
fritidshemspersonalen inte är med på varken utvecklingssamtalen eller andra möten som 
berör barnet, 

 
…dom är inte med på de andra mötena där alla som jobbar nära barnet är med på, 
det har varit rektor, lärare, assistent, ibland personal från habilitering men 
fritidspersonalen har aldrig varit med förutom det första mötet.. 

 
Charlotte betonar på att det viktigaste är att båda parterna är öppna med varandra och att 
det ska satsas på en öppen dialog, även att få mycket information om hur dagen varit och 
hur barnet samspelat med andra. ”..att veta vad som funkar för det är jätteviktigt att få höra 
att barnet har bra stunder för det blir lätt att man får höra det som inte funkar och då är det 
de man blir lämnad med..” Hon beskriver trots att de är nöjda med samverkan så skulle de 
önskat en tätare kontakt och få ännu mer inblick i vad som fungerar för deras barn. 
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Fritidslärare 
Fritidslärarnas utförande av samverkan med vårdnadshavare 
Magnus berättar om hur samverkan med vårdnadshavare utförs på fritidshemmet han 
arbetar: ”Vi har ju ganska mycket dels direkt kontakt vid hämtning och lämning men vi 
bokar ju också in, dels har vi utvecklingssamtal där vi också är med” 
Han berättare vidare att när det gäller barn som behöver extra stöd så innefattar det fler 
möten där barnets utveckling diskuteras och mål för barnet utformas. Magnus säger att i 
början är de tätare möten men det brukar ofta bli mindre efter tiden.  
 
Carl redogör för samverkan med vårdnadshavare på han arbetsplats med att den största 
samverkansdelen är den dagliga kontakten. Sedan även utvecklingssamtal, möten om 
individuella utvecklingsplaner eller åtgärdsprogram. Han berättar att fritidslärarna inte är 
delaktiga på alla utvecklingssamtal men om de har ett dubbelt uppdrag som innefattar att 
arbeta som resurs under skoldagen är de ofta med. Carl säger att om fritidslärarna inte är 
med på utvecklingssamtalen så informerar de klassläraren om hur situationen på 
fritidshemmet ser ut och då tar klassläraren upp det på utvecklingssamtalen. 
Carl poängterar även styrkan i att ta hjälp och stöd av vårdnadshavarna, han berättar att de 
kan fråga om råd för att göra fritidshemsverksamheten så optimal för barnet. Carl berättar 
vidare att vårdnadshavare har väldigt mycket kunskap och erfarenhet av vad som fungerar 
för deras barn. 
 
Fritidslärares syn på skillnaden mellan samverkan med vårdnadshavare, när det gäller 
vårdnadshavare till barn med autism 
Magnus säger att det behövs en mer kontinuerlig kontakt 

 
..det krävs att man är mer sampratade, för att barnet ska få det så bra som möjligt. 
Eftersom oftast krävs det mer stödinsatser för att eleven ska funka så normalt och så 
bra som möjligt i den normala klassen, så det krävs ju ganska öppen 
kommunikation och kanske lite mer regelbundna träffar där man liksom följer upp 
insatser man gör. 

 
Han fortsätter förklara att det behövs mer träffar med vårdnadshavare för att barnet ska få 
en struktur och kontinuitet över hela dagen, men också att vårdnadshavarna är de som 
känner sitt barn bäst och kan ge kunskap över vad som fungerar för barnet. 
Carl förklara skillnaden med att kontakten generellt blir mer omfattande, att det behövs 
både mer möten men även mer omfattande vardagskontakt.  
 

Svårigheter som kan finnas i samverkan 
Magnus nämner vårdnadshavare som inte kan förstå barnets behov som en svårighet, när 
vårdnadshavarna inte vill sätta in extra stöd eller vara delaktiga på möten. 

 
Svårigheten är ju när man arbetar med föräldrar som egentligen inte vill inse att 
barnen behöver det här extra stödet och inte vill samtala och arbeta och det är 
jättesvårt, det tycker jag är det svåraste eller att man inte dyker upp på möten. Det 
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finns ju en klick såna föräldrar, dom allra flesta vill ju komma och vill ju samarbeta, 
men det är det jag tycker är svårast. När man inte kommer någonstans. 

 
Han utvecklar genom att förklara svårigheterna: 

 
Men det krävs ju också att man har relationen, att föräldrarna vill samarbeta, för det 
är ju med det här träffarna utvärderingarna man kontinuerligt tar och tittar på målen, 
ah men nu har vi kommit hit det här funkar inte runt uteleken, hur ska vi tänka? Hur 
ska vi göra? Alltså då är det lättare att komma framåt men har du då föräldrar med 
det här med relationen och att man inte ser det viktigt att träffas då är det svårt. 
 

Magnus nämner en annan svårighet som kan påverka samverkan och det är de stora 
barngrupperna, han säger att när det är så stora barngrupper och låg personalstyrka leder 
det till att vissa delar måste bortprioriteras, ”problematiken är ju att hinna få in dom här 
träffarna och hinna se alla barn, därför att det blir så sårbart att lämna verksamheten”. 
 
Carl nämner samma svårighet som Magnus, när vårdnadshavare inte vill se att deras barn 
behöver extra stöd och då försvåras samverkan.   

 
..jag har mött föräldrar allt ifrån det är inte något fel på mitt barn och då är det 
ganska stort, har man den inställningen, det är inget fel på mitt barn, det är inte de 
vi är ute efter men oavsett diagnos eller inte så behöver ditt barn det här stödet. Då 
är det svårare att nå fram. Att man inte vill se problemet.  

 
Han fortsätter att berätta att enligt han är detta snarare ett undantag än regeln. Han säger 
att de allra flesta vårdnadshavarna vill samarbeta och både ge men även få stöd. 
 

Det viktigast inom samverkan med vårdnadshavare 
Magnus säger att det är relationerna som är det viktigaste när det gäller samverkan med 
vårdnadshavare, speciellt när det är vårdnadshavare till barn med autism.  

 
Därför att har du en bra relation då kan både prata om bra saker och mindre bra 
saker som dom här känsliga sakerna men allting bygger på att du först behöver lära 
känna individer för att kunna veta, för varje individ är ju unik oavsett om du har 
ADHD eller autism eller så är man ju också en egen individ i det här. 

 
Han fortsätter förklara att relationen med barnet är jätteviktigt för att kunna stötta barnet i 
situationer som den tycker är jobbigt och samma gäller för vårdnadshavare, för att kunna 
samarbeta och hjälpa varandra behöver fritidsläraren och vårdnadshavaren bygga en 
relation först. Han redogör för att när det byggs relationer och tillit skapas det goda 
förutsättningar för samverkan.  
Carl betonar vikten i att vara professionell och ta vårdnadshavarnas oro eller funderingar 
på allvar. Han säger att det är viktigt att göra sitt yttersta för att tillsammans med 
vårdnadshavarna ge barnet en meningsfull fritid och den stöttning de behöver. Carl säger 
även att det är viktigt med god samverkan för att barnet ska få en kontinuitet över hela 
dagen. 
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Analys 
I detta kapitel kommer resultatet analyseras med utgångspunkt i litteraturen. 
 
Vårdnadshavare 
Barnets trivsel 
Både Stefan och Charlotte berättar att deras barn inte trivs på fritidshemmet. Stefan säger 
att hans barn inte vill gå till varken skola eller fritidshem, på grund av att verksamheten är 
för krävande för hans barn. Båda vårdnadshavarna menar på att det beror på struktur, 
fysiska miljö och spontanitet. Wing (2012) menade på att barn med autism har svårigheter 
med nya intrycka och rörig miljö, därför måste fritidshemmet anpassa sin verksamhet. 
Stefan berättade att han försökt få ett schema till sitt barn, så hen i förväg vet vad som 
kommer hända och vilken personal som kommer vara där men det har inte fritidshemmet 
levererat. Skolverket (2014a) beskriver vikten av samverkan med vårdnadshavare för att 
kunna ta i åtanke barnets behov, förutsättningar och erfarenheter. 
 

Samverkan  
Både Stefan och Charlotte önskar en tätare och mer kontinuerlig kontakt med 
fritidshemmet. Det finns distans vilket försvårar samverkan (Skolverket, 2014c). Stefan 
berättar att fritidslärarna inte är med på utvecklingssamtal och eftersom Stefans barn går 
hem själv så blir det ingen vardagskontakt. Det skapar en fysisk distans (Skolverket, 
2014c) mellan Stefan och fritidslärarna. Stefans barn har en resurspersonal som är med 
hen hela dagen och tillger en daglig uppdatering via ett SMS, men det handlar mestadels 
om skolan och är väldigt kortfattat. Hejlskov m.fl. (2012) menar på att den verksamma 
pedagogen har det största ansvaret för att skapa en bra samverkan. Fritidslärarna på 
Stefans barns fritidshem bör engagera sig mer och skapa en starkare samverkan för att 
utveckla en starkare samverkan. 
 
Charlottes samverkanssituation liknar Stefans på många sätt. Fritidslärarna på hennes 
barns fritidshem är inte delaktiga i hennes barns dag. Hen har en assistens som hen är med 
under både skolan och fritids. Hon berättar att fritidslärarna inte är med på varken 
utvecklingssamtal eller andra möten som rör barnet, Charlotte förklarar att fritidslärarna 
deltog i det första mötet som anordnades men resterande möten har de inte medverkat i.  
Det leder till att Charlotte har nästintill all kontakt med lärare från klassen och sitt barns 
assistent. Det skapar en moralisk distans och en fysisk distans (Skolverket, 2014c).  
Enligt både Charlotte och Stefan brister det i samverkan med fritidshemmet genom att de 
önskar en tätare kontakt. Hejlskov m.fl. (2012) beskriver ett bristande samarbete kan leda 
till konflikter och frustration. De berättar både att de vill ha en tätare kontakt för att få veta 
hur utvecklingen sker för deras barn, men även att få information om vad som har skett 
och vad som fungerar bra. Både Charlotte och Stefan betonade att få information om vad 
som fungerar bra är viktigt, men generellt sätt blir det mestadels vad som inte fungerar det 
som vårdnadshavarna får meddelat. Céwe (2003) menar på att en bra samverkan innefattar 
att vårdnadshavarna får inblick och information om hur fritidshemmet arbetar med barnet, 
det skapar förtroende. 
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Fritidslärare 
Samverkans utförande 
Skolverket (2014a) beskriver att samverkan ska förekomma via möten som 
utvecklingssamtal och andra möten för att gynna barnets utveckling, men de beskriver den 
vanligaste samverkan som den dagliga kontakten. Det är det både Magnus och Carl 
berättade på deras respektive intervju, att den mest omfattade kontakten är den dagliga 
kontakten. Magnus menar på att när det gäller samverkan med barn med autism krävs det 
tätare kontakt och mer planerade möten, för att diskutera tillvägagångssätt och barnets 
utveckling. Carl är inne på samma spår med att fler möten krävs för att gynna barnet och 
sedan behövs det ofta fler möten för att arbeta med åtgärdsprogram och individuella 
utvecklingsplaner. Nilholm (2012) redogör att samverkan är mer omfattande när det gäller 
barn som behöver mer stöttning. Magnus säger att det som skiljer sig i samverkan när det 
innefattar barn med autism, är att det behöver vara ännu mer kontinuerlig och omfattande. 
Carl håller med Magnus om det behövs en mer omfattande kontakt, dels när det gäller 
möten gällande barnet men även i vardagskontakten som sker vid hämtning och lämning.  
 

Svårigheter som kan finnas i samverkan 
Hejlskov Elvén m.fl. (2012) menar på att vårdnadshavare till barn med autism ofta 
genomgår sorgeprocesser under barnets uppväxt, vilket kan påverka deras möjligheter till 
att orka bedriva en bra samverkan. Både Magnus och Carl tar upp en svårighet inom 
samverkan med att vårdnadshavare inte vill se att deras barn behöver mer stöd och därför 
inte vill medverka på möten och liknande insatser för barnet. Det kan skapa både 
sociokulturell distans och moralisk distans (Skolverket, 2014c). Sociokulturella distansen 
skapas när fritidslärarna vill öka insatserna för barnet men vårdnadshavarna kan inte se att 
det behövs, det kan leda till att fritidslärarna ser brister i vårdnadshavarnas omsorg 
rörande deras barn (Skolverket, 2014c). Moralisk distans uppkommer när fritidslärarna 
och vårdnadshavarnas syn på hur undervisningen ska ske och vilka insatser, stöd och 
liknande som barnet behöver (Skolverket, 2014c). Carl har precis som Magnus nämnt 
denna svårighet, att vårdnadshavare inte vill se vad deras barn behöver. Han menar på att 
det blir svårare att nå fram till en vårdnadshavare om de har den inställningen.  
Magnus tar även upp svårigheten att ha tid och möjlighet till att bedriva en bra samverkan, 
han påpekar tidsbrist och stora barngrupper. Hellström (2003) redogör för att det är tid 
som och engagemang som krävs av fritidslärarna för att utveckla en välfungerande 
samverkan med vårdnadshavare. 
 

Det viktigaste i arbete med samverkan 
En god samverkan innefattar att fritidsläraren ska finnas som stöd för både barnet men 
också vårdnadshavaren, fritidsläraren ska bemöta både barnet och vårdnadshavaren 
respektfullt och förstående (Hellström, 2003). I arbetet med barn är relationer viktigt för 
att skapa goda förutsättningar för utveckling och lärande. Därför ingår det i uppdraget att 
skapa relationer till vårdnadshavare såväl som till deras barn. Magnus säger att det är de 
mest essentiella när det gäller samverkan med vårdnadshavare. Han förtydligar i att om 
det finns en relation med vårdnadshavaren leder det till att fritidsläraren och 
vårdnadshavaren kan diskutera både de bra sakerna men även svårigheterna. Det Carl 
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resonerar angående det viktigaste inom samverkan är att vara professionell och lyssna på 
vårdnadshavarna, visa dem förståelse och ta deras oro på allvar.  
 
Hellström (2003) redogör att vårdnadshavares situation kan vara fragil och därför har 
fritidslärarna en stor roll i sitt bemötande och agerande med dem. Därför är det viktigt att 
som Carl säger möta vårdnadshavaren med respekt och förståelse.  
Skolverket, (2014a) menar på att en del av en fritidslärares yrkesuppdrag är bemöta 
vårdnadshavare på ett gott sätt och skapa en god samverkan. Samverkan med 
vårdnadshavare är med i styrdokumenten för att det har visat att god samverkan ger bättre 
möjligheter för barn. När det gäller barn som behöver extra stöd så innefattar det att skapa 
en kontinuitet över hela dagen (Skolverket, 2014a). Carl tar upp den aspekten som en 
viktig del i samverkan, att det behöver göras bra för barnet skull och att genom goda 
samtal kan det skapas en gemensam struktur och tydlighet som ger barnet en starkare 
känsla av kontinuitet över hela dagen.  
Magnus och Carl visar båda att de värdesätter vårdnadshavare och deras kunskaper. 
Fritidslärarna ser vårdnadshavare som en del av samverkan, det passar in med Eriksson 
(2004) partnerskapsprincipen som opererar på ett jämlikt samarbete mellan 
vårdnadshavare och fritidslärare.  
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Diskussion 
Vårdnadshavare till barn med autism upplevelser av samverkan mellan 
fritidshemmet och hemmet 
Genom intervjuerna skapades en inblick i hur vårdnadshavare upplever samverkan med 
fritidshemmet och både informanterna som intervjuats tyckte att samverkan utfördes för 
lite. De berättade båda att fritidslärarna inte var med på utvecklingssamtalen och den 
dagliga kontakten fokuserades mest på skolan.  
Skolverket (2014a) beskriver det som en del av fritidslärares uppdrag, att ta ansvar och 
sköta en bra samverkan. Céwe (2003) menar på att fritidslärare bör informera 
vårdnadshavare om utveckling och hur fritidslärarna arbetar med barnet, för att skapa tillit.  
Jag anser att fritidslärarna har ett ansvar att sköta samverkan så det möjliggör utveckling 
för barnet och kan ge stöd till vårdnadshavare. Jag anser att det är en del av vårat uppdrag. 
Jag anser att samverkan med vårdnadshavare är väldigt viktigt och en ständigt pågående 
process. När det innefattas i uppdraget är det inget val, utan något som alla verksamma 
behöver arbeta med.  
 

Vårdnadshavare till barn med autism syn på hur samverkan ska utformas 
Informanterna önskade båda en mer omfattande samverkan, genom mer daglig 
uppdatering och närvaro av fritidslärare på utvecklingssamtal och andra möten som gäller 
barnet. De uttryckte även att de ville ha en större förståelse för deras barn.  
Hejlskov Elvén m.fl. (2012) beskriver behovet av god samverkan med vårdnadshavare när 
det gäller barn som behöver extra stöd, de menar även att vårdnadshavaren kan vara i en 
position där de behöver stöttning och ansvaret av samverkan ska inte läggas på dem.  
Det kan vara svårt att få samverkan att fungera optimalt, det kan uppkomma hinder som 
åsiktsskillnader eller resurser som påverkar att fritidslärarna inte har tid eller möjlighet att 
bedriva den samverkan som står i deras uppdrag. Jag tycker att det behövs ge mer kunskap 
och möjligheter till fritidslärare för att de ska kunna arbeta med samverkan. Det behöver 
visas att rektorer och huvudmän prioriterar samverkan och att fritidslärare ska ges verktyg 
för att ansvara över det.  
 

Fritidslärares resonemang gällande samverkan med vårdnadshavare till barn med 
autism 
De informanter som jag intervjuade som arbetade som fritidslärare var båda drivna och 
engagerade i samverkan. De försökte att bedriva en sån bra samverkan som de hade 
möjlighet till. Skolverket (2014c) redogör för svårigheter i arbetet med samverkan, de 
beskriver olika distanser som kan påverka samarbetet på ett negativt sätt. Hellström 
(2003) menar att vårdnadshavare kan ta ut sin ilska på fritidslärare och det bidrar till en 
dålig relation som försvårar samverkan. Hejlskov Elvén m.fl. (2012) säger även de att 
vårdnadshavare kan ha svårt att möta fritidslärare med god ton, men att det finns många 
bakomliggande faktorer som kan påverka det och att det slutliga ansvaret för en god 
samverkan har fritidslärare. Vårdnadshavare har inte valt den situation det är i men det har 
fritidsläraren, därför bör fritidsläraren ha överseende med vårdnadshavare och bemöta 
dem med respekt och förståelse (Hejlskov Elvén m.fl., 2012). 



 

20 
 

Det finns många svårigheter när det gäller samverkan med vårdnadshavare, speciellt när 
det gäller vårdnadshavare med barn med autism då samverkan generellt sätt är mycket mer 
omfattande och vårdnadshavarna känner en stor oro för sitt barn. Det gör att fritidsläraren 
har ett ännu större ansvar att möta vårdnadshavarna och skapa goda relationer. Jag tycker 
att det är en väldigt viktig del av fritidslärares uppdrag och vi ska kräva att det finns de 
möjligheter som behövs för att bedriva god samverkan.   
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Bilaga 1 
Missivbrev till vårdnadshavare 

Hej! 

Mitt namn är Julia Blomqvist och jag studerar till grundlärare med inriktning mot 
fritidshem. Jag skriver ett examensarbete som inriktar sig mot samverkan och bemötandet 
för barn med diagnos inom autismspektrumstillstånd. För att undersöka det vill jag 
intervjua vårdnadshavare till barn med diagnos inom autismspektrumtillstånd. 

Vid intervjun kommer jag att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. 
Detta innebär att deltagandet är frivilligt och om du skulle vilja så kan du när som helst 
avbryta intervjun och därmed ditt deltagande. Ditt deltagande kommer att vara anonymt 
och resultatet kommer enbart till detta arbete, efter arbetet kommer materialet raderas. 

Vid frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta mig. 

Julia Blomqvist 

juliablomqvist@live.com 

070-6879272 
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Bilaga 2 
Intervjufrågor till vårdnadshavare 

• Hur gammal är ditt barn? 
• Hur länge har hen varit inskriven på fritids? 
• Hur tycker du att bemötandet av dig som vårdnadshavare har varit på 

fritidshemmet? 
-Har det skiljt sig mellan fritids och skola? 

• Hur tycker du bemötandet av ditt barn har varit på fritidshemmet? 
- Har det skiljt sig mellan fritids och skola? 

•  Har ditt barn visat missnöje över något på fritidshemmet? 
• Hur tror du att ditt barn trivs på fritidshemmet? 
• Hur hade du velat att personalen på fritidshemmet bemötte dig som 

vårdnadshavare? 
-Skillnad från nuvarande bemötandet?  

• Hur hade du velat att personalen på fritidshemmet bemötte ditt barn? 
-Skillnad från nuvarande bemötandet?  

• Hur tycker du samverkan mellan hemmet och fritidshemmet fungerar? 
• Skiljer det sig från skolan? 
• Finns det någon problematik kring samverkan? 
• Vad fungerar bra med samverkan? 
• Hur hade du velat att samverkan skulle vara? 
• Är du och ditt barn nöjda med fritidshemmet? 
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Bilaga 3 
Missivbrev till fritidslärare 

Hej! 

Mitt namn är Julia Blomqvist och jag studerar till grundlärare med inriktning mot 
fritidshem. Jag skriver ett examensarbete som inriktar sig mot samverkan mellan 
fritidshemmet och vårdnadshavare, med fokus på barn med diagnos inom 
autismspektrumtillstånd. För att undersöka det vill jag intervjua fritidspedagoger och 
vårdnadshavare till barn med diagnos inom autismspektrumtillstånd. 

Vid intervjun kommer jag att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. 
Detta innebär att deltagandet är frivilligt och om du skulle vilja så kan du när som helst 
avbryta intervjun och därmed ditt deltagande. Ditt deltagande kommer att vara anonymt 
och resultatet kommer enbart till detta arbete, efter arbetet kommer materialet raderas. 

Vid frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta mig. 

Julia Blomqvist 

juliablomqvist@live.com 

070-6879272 
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Bilaga 4 
Intervjufrågor till fritidslärare 

• Hur länge har du arbetat som fritidspedagog? 
• Har du en utbildning mot fritidspedagog eller fritidslärare? 
• Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 
• Har du arbetat med barn med diagnos inom autismspektrumtillstånd? 
• Skiljer sig samverkan mellan fritidshemmet och vårdnadshavare när det gäller barn 

i behov av särskilt stöd?  
- På vilket sätt? 
- Hur kommer det sig att du tror det? 

• Vad finns det för fördelar/nackdelar? 
• Skiljer bemötandet av dessa vårdnadshavare jämfört med andra vårdnadshavare? 
• Vad tycker du är viktigast när det gäller både bemötandet av dessa vårdnadshavare 

men även samverkan? 
• På vilket sätt utförs samverkan mellan fritidshemmet och vårdnadshavare? 
• Ser du någon problematik kring den nuvarande samverkan? 
• Skiljer samverkan med vårdnadshavare mellan fritidshemmet och skolan på din 

arbetsplats? 
• Hur hade du velat att samverkan skulle utformas? 
• Vad tycker du är viktigast kring samverkan med vårdnadshavare? 


