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Abstract 

Denna uppsats handlar om samspelet mellan hemmet och fritidshemmet och hur det 

kan påverka elevens trygghet, trivsel och personliga utveckling på fritidshemmet. 

Syftet med denna studie är att i viss mån studera vad rektorer men främst vad 

pedagoger och vårdnadshavare anser om kommunikation och samverkan mellan hem 

och fritidshem. Vi redogör för vad skolans föregående och gällande styrdokument 

menar om samverkan med hemmet samt ger en teoretisk bakgrund som beskriver vad 

forskning och litteratur säger om ämnet. Vårt teoretiska perspektiv i uppsatsen är det 

sociokulturella perspektivet som utgår från lärande, kommunikation, kontext och 

artefakter. Av dessa nyckelbegrepp fokuserar vi på kommunikation och det lärande 

som sker mellan pedagoger och vårdnadshavare när eleven sätts i centrum för 

diskussionerna. Genom skriftliga frågeformulär till vårdnadshavare, pedagoger och 

rektorer på fyra utvalda skolor samlades en mängd data in för att kunna belysa detta 

område. I analysen av dessa uppgifter framkom att de flesta är nöjda med dagens 

samverkan men att det finns några förbättringsområden, främst rörande vilken typ av 

information som ges mellan respektive pedagoger och vårdnadshavare. Resultatet 

visar att samarbetet kring eleven till stor del beror på relationen mellan 

vårdnadshavaren och pedagogen och att en fungerande relation ger en fungerande 

samverkan, som i sin tur kan gynna elevens personliga utveckling. 
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Förord 

Vi vill först och för alltid främst tacka våra familjer för deras fantastiska tålamod och 

uppmuntrande förhållningssätt, utan dem hade det inte blivit som det blev… Vi vill 

även tacka alla som tagit sig tid att svara på våra skriftliga enkäter, Kenny som handlett 

oss genom arbetet och övriga lärare från högskolan i Kristianstad som på ett eller annat 

sätt bidragit med sina kunskaper. Även de elever, kollegor, rektorer och andra berörda i 

vår omgivning som under de senaste åren på ett eller annat sätt varit med och bidragit 

skänks också en mycket stor och tacksam tanke.  

Detta examensarbete är slutet på den oerhört ansträngande men fantastiskt utvecklande 

resa som startade för 4,5 år sedan. Vi har tillsammans i studiegruppen under dessa år 

främst skrattat och ibland gråtit oss genom alla de delprov, inspelningar och andra 

uppgifter som krävts för att bli godkända. Nu står vi på tröskeln till en ny titel som ska 

visa att vi är lämpade att vara grundlärare för arbete med inriktning mot fritidshem. Det 

känns för oss riktigt bra i hjärtat. Vi vet att vi kan ge de elever vi ska möta de 

kommande åren en väldigt rolig och en mycket lärorik tid. Det är en ynnest och ett 

privilegium att få möjligheten att arbeta med framtidens människor. 

Tack så mycket. 

Robert Ahxner och Tomas Davidsson 
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Kap. 1: Inledning  

För pedagogerna på fritidshemmet innefattar arbetet, i varierande grad, någon slags 

kontakt med elevens vårdnadshavare. Resultatet av en förstudie vi genomförde under 

våren 2014 visade att det finns olika åsikter, synpunkter och förväntningar på detta 

samarbete som behöver belysas på ett grundligare och mer nyanserat sätt. (Ahxner & 

Davidsson 2014) Vi utvecklar den förstudien med denna uppsats som försöker att reda 

ut och klargöra vad denna samverkan, eller brist på densamma, betyder för 

vårdnadshavare och pedagoger i dagens fritidshemsverksamhet. Texterna i rådande 

styrdokument, d.v.s. skollag, läroplan för grundskolan samt skolverkets allmänna råd 

för fritidshem, och innehållet i litteratur och aktuell forskning är överens om att det kan 

spela roll för eleven hur kontakten mellan hem och fritidshem fungerar. Vi vill belysa 

denna samverkansfråga både från hemmets och från fritidshemmets perspektiv med 

utgångspunkt i vad som står i styrdokumenten om samverkan mellan skolan (här 

fritidshemmet) och hemmet. Detta för att åskådliggöra vilken betydelse samarbetet 

mellan pedagoger och vårdnadshavare kan ha för elevens personliga utveckling inom 

den ordinarie fritidshemsverksamheten. 

Skolan och fritidshemmet är idag öppna, offentliga, institutioner där det ska vara relativt 

enkelt för vårdnadshavaren att hålla sig informerad om verksamheten och de 

styrdokument som reglerar densamma. Det finns goda möjligheter att via exempelvis 

internet eller bibliotek skaffa sig en tämligen god inblick i både skolans och 

fritidshemmets rådande styrdokument. Vårdnadshavaren är dessutom ständigt inbjuden 

till lokalerna för att kunna hålla sig informerad om och insatt i skolans och 

fritidshemmets verksamheter. 

Pedagoger och vårdnadshavare har, enligt gällande styrdokument, ett gemensamt ansvar 

för elevens skolgång och fritidshemmet ska vara ett stöd för familjerna i deras fostran av 

eleven. Detta för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för elevens personliga 

utveckling och lärande till fullgoda samhällsmedborgare. (Skolverket 2011, s. 16) Det är 

personalen på fritidshemmet som ska se till att ett respektfullt och förtroendefullt 

samarbete sker mellan hemmet och fritidshemmet. (Skolverket 2014, s. 40) 
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Vi väljer att belysa vår forskningsfråga ur ett sociokulturellt perspektiv för att vår fråga 

till stor del handlar om att se lärande ur ett kommunikativt samverkansperspektiv. 

Lärandet sker i olika former av möten mellan, i vårt fall, pedagoger och vårdnadshavare. 

Dysthe (2003) uttrycker samma sak så här: ”Från ett sociokulturellt perspektiv är språk 

och kommunikation själva förbindelsen mellan individuella mentala processer och 

sociala läraktiviteter” (s. 10). 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att i viss mån studera vad rektorer men främst vad pedagoger 

och vårdnadshavare anser om kommunikation och samverkan mellan hem och 

fritidshem.  

Det är samverkan med vårdnadshavarna inom fritidshemmets verksamhet som vi har för 

avsikt att studera och belysa. Vi vill ta reda på vad som är viktigt för vårdnadshavare i 

kontakten med fritidshemmet, vad som gör att de känner förtroende för pedagogerna 

och om det finns faktorer eller förväntningar som inte blir tillgodosedda i dagens 

verksamhet. Vi vill även ta reda på vad pedagogerna anser att de kan och ska vara för 

slags stöd till familjerna i deras ansvar att fostra eleven.  

Vår forskningsfråga är utifrån ovanstående syfte: 

o Vilken typ av kommunikation och samverkan vill vårdnadshavaren respektive 

pedagogen ha kring elevens vistelse på fritidshemmet?  

1.2 Styrdokumenten 

Detta avsnitt handlar om samverkan mellan hemmet och skolan/fritidshemmet i de 

styrdokument som har funnits från 1969 till idag. I dessa läroplaner har pedagogerna ett 

ansvar för denna samverkan och vi vill upplysa om att aktuella myndigheter har haft, 

och framförallt har, en klar uppfattning om vikten av ett fungerande samspel mellan 

hem och skola/fritidshem. 
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1.2.1 Läroplanshistorik 

Läroplan för grundskolan: Lgr 69 

I läroplanen från 1969 läser vi att ju mer läraren känner till om elevens individualitet, 

förutsättningar, levnadsförhållanden och uppväxtmiljö desto större är möjligheterna för 

läraren att genomföra sitt uppdrag. Skolöverstyrelsen menar att för elevens fostran och 

vård är det hemmet som bär huvudansvaret. Skolan bär dock ansvaret för att den första 

kontakten med hemmen tas. Skolöverstyrelsen skriver om vikten att som lärare ha en 

god samverkan med föräldrar och att det ger resultat om man får föräldrarna att känna 

att det är för elevens bästa. I Lgr 69 skriver Skolöverstyrelsen också att syftet med 

föräldrasamverkan är att skapa gynnsamma förutsättningar för personlighetsutveckling. 

Hemmet ska informeras så mycket som möjligt om elevens beteende och arbete i 

skolan. När det gäller elevernas fritidsverksamhet skriver Skolöverstyrelsen att särskilt 

stöd som erbjuds av skolan ska ske i samverkan med föräldrar och, i relevanta ärenden, 

med företrädare för verksamhet utanför skolan. Vidare skrivs att det är värdefullt om 

man som förälder är intresserad av fritidsverksamheten som ledare eller instruktör. 

(Skolöverstyrelsen 1969-1978) 

Läroplan för grundskolan: Lgr 80 

I läroplanen från 1980 kan man läsa att huvudansvaret vilar på hemmet i elevens 

uppfostran och att skolan sedan kompletterar hemmets fostran och påverkan. Skolan 

har, i samarbete med hemmen, ett medansvar för att eleven utvecklas till en 

ansvarstagande och demokratisk människa. Skolan ska stödja föräldrarna i att fostra. 

Vidare står att läsa att skolan har rätt att förvänta sig att föräldrarna stödjer arbetet som 

skolan gör för då kan eleven se att skolan och hemmet är av samma omvärld. Skolan 

utgör ett naturligt centrum för samverkan mellan elever, skolans personal och föräldrar 

samt mellan fritidsverksamhet och förskola. En omtanke om elevernas fysiska och 

psykiska hälsa ska prägla skolans miljö och arbete. All personal ska samverka med 

föräldrar och elever för en bra arbetsmiljö. Det är skolans ansvar att underrätta hemmen 

om det behövs. Skolan behöver känna till elevens hela situation för att kunna bidra till 

varje elevs positiva utveckling. Det anses också att direktkontakten och de personliga 

samtalen med föräldrarna är värdefulla. Om det är svårt att få kontakt med föräldrarna 

måste skolan söka upp föräldrarna för att nå det nödvändiga samarbetet. 

(Skolöverstyrelsen 1980-86) 
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Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna: Lpo 

94 

I läroplanen från 1994 står att skolans uppgift är att tillsammans med hemmen arbeta för 

att främja elevernas utveckling till ”ansvarskännande människor och 

samhällsmedlemmar” (Utbildningsdepartementet 1994, s. 7). Riktlinjer för vad läraren 

ska göra står att läsa under rubriken Normer och värden. Läraren ska klargöra skolans 

normer och regler för hemmen, som ska ligga som grund för samarbetet kring elevens 

fostran. ”Skolan och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång 

skall skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och 

lärande” (Utbildningsdepartementet 1994, s. 16). I Lpo 94, under rubriken Skola och 

hem, tas föräldrasamverkan upp som ett verktyg för att utveckla innehållet och 

verksamheten i skolan. Det ställer krav på ett samarbete med elevernas vårdnadshavare 

och det är lärarens ansvar att samverka och regelbundet informera vårdnadshavare om 

elevens kunskapsutveckling, trivsel och skolsituation. Det är också lärarens ansvar att 

hålla sig informerad om den enskilde elevens personliga situation. 

(Utbildningsdepartementet 1994) 

1.2.2 Aktuella styrdokument 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket 2011) 

Här följer citat från dagens läroplan. Vi har valt att inte kommentera eller översätta till 

löpande text för att inte ta udden av att Skolverket ser på samverkan mellan hem och 

fritidshem som en viktig del av verksamheten. 

”Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett 

kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa. Skolan 

ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling, arbetet 

måste därför ske i samarbete med hemmen” (Skolverket 2011, s. 9). ”Skolans och 

vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa 

möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande” (Skolverket 

2011, s. 16). ”Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga 

utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och 

medborgare” (Skolverket 2011, s. 9). ”Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i 

hemmet men även skolan har en viktig roll. Varje elev har rätt att utvecklas, känna 

växandets glädje och att få erfara den tillfredsställelse som det ger när man gör framsteg 
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och övervinner svårigheter” (Skolverket 2011, s. 10). ”Alla som arbetar på skolan ska 

samarbeta med barnets vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans 

innehåll och verksamhet. Läraren ska samverka med och fortlöpande informera 

föräldrarna om elevens situation, trivsel och kunskapsutveckling, och hålla sig 

informerad om den enskilda elevens personliga situation och iaktta respekt för elevens 

integritet” (Skolverket 2011, s. 16). ”Läraren ska samarbeta med hemmen i elevernas 

forstran och klargöra skolans normer och regler som en grund för arbetet och 

samarbetet” (Skolverket 2011, s. 11). Rektor ska i sin tur ansvara för att ”formerna för 

att samarbete mellan skolan och hemmen utvecklas och att föräldrarna får information 

om skolans mål och sätt att arbeta och om olika valalternativ” (Skolverket 2011, s. 19). 

Rektorn ansvarar för att ”kontakt upprättas mellan skola och hem, om det uppstår 

problem och svårigheter för eleven i skolan” (Skolverket 2011, s. 19). ”Alla föräldrar 

ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan” (Skolverket 2011, s. 8). 

Skolverkets allmänna råd med kommentarer – Fritidshem (Skolverket 2014) 

Vid planeringen och genomförandet av verksamheten behöver personalen utgå från både 

individens och gruppens behov samt en samverkan mellan fritidshemmet, 

förskoleklassen, skolan och hemmet. Uppdraget handlar om att stödja utvecklingen av 

såväl normer och värden som kunskaper, ansvar och inflytande. I samverkan mellan 

fritidshemmet, förskoleklassen, skolan och hemmet kan personalen skapa ett 

helhetsperspektiv på elevens utveckling, lärande och utbildning, där elevens bästa är i 

fokus för verksamheten.   (Skolverket 2014, s. 13) 

Pedagogerna på fritidshemmet ska samverka med vårdnadshavarna för att stärka elevens 

personliga utveckling till ansvarsfull medborgare. Denna samverkan ska alltid ske med 

fokus på elevens bästa i den vardagliga verksamheten. (Skolverket 2014, s. 13) 

Genom olika möten som lämning och hämtning av eleven, utvecklingssamtal eller annat 

sätt som personal och förälder anser lämpligt, är det viktigt att pedagogerna informerar 

om verksamhetens syfte, mål och riktlinjer för att göra vårdnadshavaren mer insatt i 

elevens vardag. ”Personalen i fritidshemmet bör informera och föra en dialog med 

elevens vårdnadshavare om hur aktiviteterna i fritidshemmet leder fram till syftet och 

målen med fritidshemmets verksamhet” (Skolverket 2014, s. 39). Det är viktigt att 

personalen informerar om hur man i verksamheten konkretiserar dessa mål i det 

vardagliga pedagogiska arbetet. När föräldern vet vad som är möjligt att förvänta sig 
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blir det lättare att sätta in det som sker i verksamheten i ett relevant sammanhang. 

(Skolverket 2014, s. 40) 

På pedagogens initiativ ska utvecklingssamtal erbjudas och genomföras för att få till 

stånd ett förtroendefullt, öppet och respektfullt samarbete runt elevens vardag. 

”Personalen i fritidshemmet bör erbjuda eleven och elevens vårdnadshavare samtal om 

elevens trivsel, lärande och utveckling i fritidshemmet” (Skolverket 2014, s. 39). Det 

ska ge eleven en upplevelse av kontinuitet i tillvaron, att de vuxna runt omkring eleven 

skaffar sig en gemensam bild av elevens hela situation och samverkar tillsammans för 

elevens bästa. (Skolverket 2014, s. 40) 

Skollagen (SFS 2010:800) 

Det är inskrivet i skollagen att ett samarbete mellan hem och skola/fritidshem ska finnas 

och att samverkan dem emellan samt inflytande från hemmet ska förekomma för att 

gynna elevens generella utveckling till en fullgod samhällsmedborgare. Följande citat är 

hämtade från skollagen: ”Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen 

främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta 

och ansvarskännande individer och medborgare” (SFS 2010:800, 1 kap. 4 §). 

”Vårdnadshavare för barn i förskolan och för elever i förskoleklassen, grundskolan, 

grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och fritidshemmet ska erbjudas möjlighet till 

inflytande över utbildningen” (SFS 2010:800, 4 kap. 12 §). 

1.3 Översikt 

1.3.1 Rapportens disposition 

Denna rapport börjar med en inledning där bakgrund, syfte och frågeställning 

presenteras, vad det är vi vill studera och varför. Utifrån syftet redovisar vi det som kan 

läsas i tidigare läroplaner samt i rådande styrdokument som berör vår frågeställning. 

Rapporten fortsätter med en litteraturgenomgång där texter som andra har skrivit om 

ämnet presenteras och viss aktuell forskning redovisas. I litteraturdelen presenteras 

också det teoretiska perspektiv som vi använder för att analysera materialet. 

Efterföljande kapitel handlar om val av metod, d.v.s. hur vår empiriska undersökning 

har gått till. Resultatet av den empiriska undersökningen presenteras och analyseras i 

efterföljande avsnitt utifrån vårt teoretiska perspektiv. I den avslutande diskussionen 
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kombinerar vi syfte, frågeställning, styrdokument, litteratur/forskning och resultatet av 

vår empiriska undersökning för att sätta in detta i ett större sammanhang.  

1.3.2 Förklaringar 

I styrdokument och andra relevanta texter om förskoleklassens, grundskolans och 

fritidshemmets verksamheter benämns dessa ofta som skolan av praktiska skäl. Vi 

översätter dock dessa till fritidshemmet i denna uppsats på de platser vi finner det 

relevant, eftersom det är föräldrasamverkan inom fritidshemmets verksamhet vi vill 

studera och belysa. Begreppen hemmet, familjen, förälder samt vårdnadshavare är 

egentligen av samma betydelse i denna text, se även förtydligande i nästa avsnitt. 

Styrdokument, forskning och andra relevanta texter blandar dessa begrepp, 

andemeningen i denna uppsats är dock alltid vårdnadshavaren. Barn benämns som elev 

i uppsatsen utom i direkta citat och på de platser som enbart berör hemmet eller 

vårdnadshavaren. Anställda på skolan som inte direkt arbetar med eleverna benämns 

som personal, personer som arbetar med elevernas lärande på fritidshemmet eller i 

skolan benämns som pedagoger. Rektors medverkan i denna uppsats likställs med 

pedagogens utom i de fall det klart framgår att rektors svar inte överensstämmer med 

pedagogernas.  

1.3.3 Förälder är inte alltid vårdnadshavare  
Enligt föräldrabalken har alla barn ”rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran” 

(SFS 1949:381, 6 kap. 1 §). Båda föräldrarna, eller en av dem, anses som 

vårdnadshavare så länge det inte finns ett domstolsbeslut på att det inte förhåller sig på 

det viset. Rätten kan ”anförtro vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade 

vårdnadshavare” (SFS 1949:381, 6 kap. 2 §). Regeringen förtydligar ansvaret för barnet 

genom följande formulering i lagtexten; 

Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och 

ska se till att barnets behov enligt 1 § blir tillgodosedda. Barnets vårdnadshavare svarar 

även för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och 

övriga omständigheter samt ska bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och 

utbildning.           (SFS 1949:381, 6 kap. 2 §). 

Det finns föräldrar som formellt och juridiskt inte är vårdnadshavare för sitt barn av en 

eller annan anledning, här spelar den anledningen ingen roll. Dessa (biologiska) 
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föräldrar ansvarar inte för barnet på samma sätt och har inte samma rättigheter gällande 

barnets fostran och utveckling som en av rätten utsedd vårdnadshavare, exempel på det 

är deltagande på utvecklingssamtal i skolan eller på fritidshemmet eller vid val av skola 

och eventuellt fritidshem. Finns det flera vårdnadshavare måste de i praktiken vara 

överens om vid vilken skolenhet barnet ska placeras. Lagen ger ingen vägledning för 

hur eventuell tvist ska lösas om vårdnadshavarna är oense i den frågan. (Skolverket 

2012, ss.2-3) Det är dock alltid vårdnadshavares skyldighet att se till att barnet får sin 

rätt till utbildning tillgodosedd. ”Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se 

till att barnet fullgör sin skolplikt” (SFS 2010:800, 7 kap. 20 §). 
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Kap. 2: Litteraturgenomgång  

Här presenteras vad andra har skrivit och debatterat om vilken betydelse samverkan 

mellan hem och skola/fritidshem har eller kan ha för elevens trygghet och utveckling på 

fritidshemmet. Vi vill ge en teoretisk bakgrund för att förtydliga och klargöra vad som i 

litteratur och forskning menas med föräldrasamverkan inom skolans och fritidshemmets 

verksamhet samt vilket samband denna kontakt kan ha i det vardagliga arbetet med 

eleverna. 

2.1 Aktuell forskning 

Vårdnadshavarens status  

Redaktör Carina Olsson skriver på forskning.se, under Tema fritidshem, ett svar på 

frågan; ”Hur är kontakten mellan fritidshemmet och föräldrarna?” (Olsson 2010). Där 

står att läsa att forskare menar att kontakten mellan fritidshem och föräldrar beror på 

vilken utbildningsnivå och social status föräldrar har. Föräldrar med en lägre 

utbildningsnivå och en mindre socioekonomisk status kan enligt denna artikel inte 

påverka villkoren i samma utsträckning som föräldrar med en högre utbildningsnivå. 

Svårast är det för vissa grupper av invandrarföräldrar. Forskare menar att mot föräldrar 

med en lägre utbildningsnivå använder pedagogerna ett mer kompensatoriskt tänkande. 

De tycker att man måste organisera aktiviteter som kompenserar brister i hemmet. Till 

skillnad mot föräldrar med en högre utbildningsnivå där pedagogerna får sträva efter att 

komplettera föräldrarnas ambitioner och också försvara sina pedagogiska idéer. (Olsson 

2010)  

I Skolverkets rapport 392; Föräldrars val och inställning till förskola och fritidshem 

(2013), slår rapportens författare fast att föräldrar med högre utbildning oftare känner 

till läroplanen än lågutbildade föräldrar. Det visade sig också att föräldrar som är födda i 

Sverige har större kännedom om läroplanen än utlandsfödda föräldrar. Rapporten visar 

att föräldrars önskemål och behov i hög grad överensstämmer med verksamheten. 

Samma rapport visar att, generellt sett, är föräldrar till 6-12 åringar mest nöjda med 

öppettider, personal och samverkan med skolan. Det föräldrarna inte är så nöjda med är 

de antal timmar som elever till arbetslösa och föräldralediga får vistas i verksamheten 

samt elevgruppens storlek, d.v.s. det antal elever som är inskrivna i fritidshemmets 



15 

verksamhet. Eftersom ett av fritidshemmets uppdrag är att stimulera utveckling och 

lärande bedömer Skolverket i sin rapport att storleken på elevgrupperna är något att vara 

bekymrad över. (Skolverket 2013) 

En relation som utmanar 

Agneta Nilsson (2008) påvisar att efter internationella studier av organisationen för 

ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD: Organisation for Economic Co-operation 

and Development) kring hur föräldrar hålls involverade och informerade har vi idag 

flyttat perspektivet från att handla om huruvida föräldrarna är viktiga i barnens skolgång 

och lärande till att handla om hur föräldrar och pedagoger tillsammans ska kunna arbeta 

och skapa en relation som gynnar eleven och elevens lärande. (Nilsson 2008, s. 6) 

Författaren menar också att det skapas en god kontakt mellan förälder och pedagog när 

pedagogen sätter eleven i centrum. Om läraren skickar ut signaler som bekräftar att den 

bryr sig om eleven och att han eller hon ser lärandet som en långsiktig process finns det 

goda förutsättningar att bygga en långsiktig och förtroendefull kontakt med föräldrarna. 

(Nilsson 2008, s. 8) 

Hetty Root (2008) redogör för intervjuer hon har gjort med föräldrar. I en av 

intervjuerna säger en förälder; ”för att lägga grunden för en god stämning i en grupp bör 

lärare och rektor vända sig direkt till föräldragruppen och få oss engagerade i 

verksamheten”.(s.17) Root menar också att det är viktigt att den enskilda pedagogen 

anser och inser att föräldrasamverkan är betydelsefull. En annan förälder betonar vikten 

av ett starkt ledarskap i skolan och hur viktigt det är att föräldrarna stöttar pedagogerna i 

det. Samma förälder anser också att kommunikation kan se olika ut men hon tror att det 

måste ske regelbundet. (Root 2008, s. 17) 

Förutsättningar för ett gott samarbete är en positiv inställning till dialog med föräldrarna 

samt tid och plats. Det finns enligt Andersson (2008) tre nyckelord för ett gott 

förhållningssätt; respektera, lyssna och bekräfta. Föräldrarna behöver respekteras som 

människor, inte bara som föräldrar. Att lyssna bör ske utan att det läggs värderingar i 

det man lyssnar till och att det görs (hörs) med nyfikenhet. Att bekräfta handlar om att 

få samtalsparten att känna sig viktig och att den duger men också att pedagogen behöver 

bekräfta föräldrarnas upplevelser och beskrivningar av sitt barn. (Andersson 2008, s. 46)  
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Nilsson (2008) har intervjuat Helle Jensen som skrivit flera böcker om 

relationskompetens. I denna intervju framgår att pedagoger många gånger missar vikten 

av att låta föräldrasamarbetet ta tid, att etablera en relation, och att se det som en 

process. Pedagoger har en tendens att allt för snabbt ha fokus på innehållet, d.v.s. vad 

som ska informeras om. (Nilsson 2008, s. 119) 

Lars Erikson (2008) genomförde 2007 en kvalitativ studie i tre skolor om 

föräldrakontakter. Studien visar på tre handlingsstrategier som pedagogerna tenderar att 

använda sig av för en lyckad kommunikation. För det första gick pedagogen in i 

samarbetet med ett förhållningssätt som förutsatte att föräldern är intresserad och 

ansvarstagande. För det andra såg pedagogen till att det fanns möjlighet till en öppen 

och ärlig kommunikation och för det tredje hade pedagogen ett elevperspektiv där den 

satte eleven i centrum. (Eriksson 2008 s. 146) 

Skolinspektionen hävdar att fritidshemmen samverkar för lite med vårdnadshavarna. De 

menar att trots att eleverna tillbringar så mycket av sin tid på fritidshemmen ställer inte 

föräldrarna tillräckliga krav på fritidshemmen, åtminstone inte enligt skolinspektionens 

rapport Kvalitet i fritidshem (2010:3) från 2010 där 77 fritidshem granskades. I 

granskningsrapporten förklaras bristen på samarbete och föräldrarnas låga krav med att 

föräldrarna inte vet vad barnen gör under tiden som de är på fritidshemmet. 

Vårdnadshavarna känner heller inte till vad fritidshemmen, enligt skollag och läroplan, 

är skyldiga att ge barnen, d.v.s. fritidshemmets uppdrag. (Skolinspektionen 2010) 

I Svenska Dagbladet publicerades den 25 februari 2014 en artikel med rubriken 

”Föräldrar missnöjda med fritids”. I artikeln hänvisas till undersökningen som 

Skolinspektionen genomfört. I artikeln lyfter skribenten fram elevgruppernas storlek 

som den fråga som föräldrar är mest missnöjda med. Artikeln innehåller också en 

hänvisning till ett pressmeddelande som Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén gått 

ut med där hon säger att ansvaret för ökningen av elevgruppernas storlek vilar på 

regeringen. I artikeln uttalar sig också Per-Arne Andersson, avdelningschef vid Sveriges 

Kommuner och Landsting, om att flertalet föräldrar är nöjda med samverkan, personal 

och öppettider men samtidigt är en stor grupp föräldrar missnöjda med elevgruppernas 

storlek. (Föräldrar missnöjda med fritids 2014) 
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2.2 Teoretisk bakgrund 

Samarbetskulturen  

Om föräldrar känner sig kritiserade och tillrättavisade kommer de mer sannolikt att 

kritisera. Det är först och främst läraren eller pedagogen som ska bidra till att skapa en 

samarbetskultur, de måste initiera till och ta ansvar för sin del av kommunikationen där 

samspelet är en gemensam process. För att bygga ett konstruktivt samtalsklimat måste 

vi se föräldrarnas åsikter och handlingar som möjligheter, att de agerar med en vilja att 

kommunicera och att det finns ett intresse för elevens skoldag. Först då har pedagogen 

rätt förutsättningar för att föra fram sina tankar och synpunkter. ”I den meningen kan 

man säga att man har de föräldrar man själv har konstruerat i samspelet” (Petersen 2011, 

s. 179). För att förtroende ska finnas mellan pedagoger och föräldrar behövs samarbete 

och möten. Först då kan föräldrarnas tankar och idéer för att utveckla verksamheten 

tillvaratas. Tydliga mål för verksamheten är också viktigt för utveckling och kvalitet. 

(Holmberg 2011, s. 61) 

Relationens betydelse 

Vårdnadshavare har under de senaste decennierna blivit en annan sorts samarbetspartner 

för pedagoger i skolan menar Juul och Jensen (2009 s. 28). Det finns de föräldrar som i 

kontakten med skolan är självupptagna, självmedvetna och har ett tämligen arrogant 

förhållningssätt till de pedagoger som önskar dialog och ett gott samarbete. En åsikt 

som ofta hörs är att barn av idag inte längre blir fostrade av sina föräldrar. Det stämmer 

inte enligt författarna. Dagens föräldrar fostrar sina barn men inte i samma saker som 

man gjorde förr. De är exempelvis inte alltid fostrade i att gå i skolan. Att inte alla 

elever längre är lika socialt fostrade ställer krav på pedagogen att möta individen 

ansvarsfullt och med respekt. Dagens elever ges dock generellt sämre förutsättningar att 

bygga relationer i familjelivet och därmed tillskrivs förskolan en större roll idag än 

tidigare. Vårdnadshavare förväntar sig att dialogen med skolan är jämlik och att 

samarbetet ska utgå från det professionella. Eftersom dagens elever tillbringar så stor 

del av sin tid i skolans värld har pedagoger ett stort medansvar för trivsel och 

utveckling. (Juul & Jensen 2009, s. 28) 

Dialogen mellan hemmet och fritidshemmet 

Det gäller att hitta ett sätt att kommunicera där föräldrarna känner sig både sedda och 

hörda. Det menar Petersen (2011) som skriver om hur föräldrar och skola ska kunna 
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mötas i ett samarbete som bygger på lyhördhet och dialog. Hon menar att det är den 

pedagogiska personalen som måste ha ett förhållningssätt där föräldrarna känner sig 

som en del i gemenskapen kring barnet och skolan. Om och hur föräldrar och skola ska 

samarbeta är först och främst pedagogernas ansvar. (Petersen 2011, ss. 175-177)  

Varje elev är unik och således även dess förälder. Precis som författaren i avsnittet om 

relationens betydelse menar även Petersen (2011) att om pedagogen får en förälder att 

känna sig kritiserad och tillrättavisad är det troligt att föräldern i sin tur kritiserar skolan 

och personalen, att pedagogen så att säga ”får tillbaka det den sänder ut”. Samarbetet 

når sannolikt längre om pedagogerna försöker se möjligheter i det föräldrar säger och 

gör och att de utgår från att föräldern är intresserad av hur det går för sitt barn i skolan 

och att det från förälderns sida finns en vilja att föra en dialog. I detta samarbete måste 

skolan vara tydliga med förväntningar och önskningar samt målen för verksamheten. 

Det måste finnas en vilja att möta föräldrarna i det de vill och önskar. Det bygger på ett 

förhållningssätt och en människosyn där man som pedagog utgår från att andra 

människor agerar meningsfullt, sett ur deras perspektiv. Alla måste kunna lyssna även 

om individen själv inte tycker att det känns meningsfullt i vetskap om att det är det för 

motparten. Det innebär inte att den andra personen alltid har rätt eller att parterna alltid 

måste vara överens, men det innebär ett erkännande av den andres tankar, känslor och 

upplevelser. Petersen skriver också att det är viktigt att möta alla föräldrar individuellt, 

precis som vi gör med eleverna. Vi måste hitta den kommunikationsform som passar 

bäst just för den aktuella föräldern. (Petersen 2011, ss. 179-185) 

I Lärarförbundets tidskrift miVida publicerades 29 september 2014 en artikel skriven av 

Tora Villanueva Gran. Artikeln heter ”Kritiska föräldrar – så bemöter du dem”. 

Artikelförfattaren delger fyra tips för att skapa en bättre kontakt mellan skola och hem. 

För det första bör föräldrarna ges insyn i verksamheten. För det andra ska skolan vara 

tydlig med mål, innehåll och förväntningar. För det tredje lyfter artikelförfattaren fram 

vikten av att lyssna och för det fjärde anser hon att pedagogerna inte ska vara rädda för 

att ta hjälp av rektor om situationen blir alltför krävande. (Villanueva Gran 2014) 

2.3 Teoretiskt perspektiv 

Vi har valt att utgå från det sociokulturella perspektivet i vår undersökning om 

samverkan mellan hem och fritidshem eftersom syftet med vår forskningsfråga utgår 
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från kommunikationen och samspelet mellan hemmet och fritidshemmet, d.v.s. 

vårdnadshavaren och pedagogen. Det innebär att vi belyser vår frågeställning utifrån ett 

teoretiskt perspektiv som fokuserar på lärande, kommunikation, kontext och artefakter. 

Vi ser främst en tydlig koppling till begreppen samverkan, samspel och kommunikation 

som är väsentliga både i styrdokumentens text och i det sociokulturella perspektivet. 

Det finns en samhörighet mellan sociala handlingsmönster, intellektuella hjälpmedel 

och fysiska redskap. Att kunna använda dessa intellektuella och fysiska verktyg samt att 

förfoga över sociokulturell kompetens förutsätter både kommunikativa och fysiska 

erfarenheter. För att kunna kommunicera sin kunskap är språket nyckeln. Den 

kommunikativa processen är därför central när man ur ett sociokulturellt perspektiv ser 

på lärande och utveckling. Vi möter familjer från många olika sociokulturella 

bakgrunder. Vi behöver prata om likheter och skillnader mellan dessa och där kan 

fritidshemmet vara en mötesplats. (Johansson 2011, ss. 53-57) 

Säljö redogör också för språkets betydelse i det sociokulturella perspektivet. Vi 

människor använder språk och begrepp när vi ska fungera i omvärlden, tänka och 

kommunicera. Språket är därför ett kommunikationsredskap både inom människor och 

mellan människor. Författaren menar att kunskap erövras, enligt det sociokulturella 

synsättet, i interaktion med andra. Genom samspel med andra anammar och 

approprierar vi olika sätt att tänka, resonera och bete oss. Inom den sociokulturella 

teorin används begreppet appropriering, att tillägna sig, som en synonym för lärande. 

Ett hinder i kommunikation kan vara om de olika samtalsparterna exempelvis kommer 

ifrån olika sociala klasser eftersom det, enligt författaren, kan leda till en bristfällig och 

torftig kommunikation. (Säljö 2011a, ss. 178-180) 

Genom ett socialt samarbete och kulturella kontexter inhämtas kunskap och med ett 

sociokulturellt synsätt är samarbete och interaktion grundläggande för lärande. Det 

menar Olga Dysthe, professor i pedagogik vid universitetet i Bergen. Hon skriver vidare 

att det finns olika sätt att närma sig lärande och att det inte enbart finns en sociokulturell 

inlärningsteori men för att lära är språket centralt. ”Kunskap och lärande är social, 

situationsbunden, distribuerad och medieöverförd; språket är helt centralt i 

lärandeprocessen och att lära är starkt sammanbundet med att delta i en 

praxisgemenskap” (Dysthe 2003, s. 325). En betydelse av ordet social som Dysthe lyfter 

handlar om att vi är sociala varelser med en tillhörighet. Det kan vara en tillhörighet i en 
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vänkrets, en familj eller i en klass. I de olika situationerna finns olika normer och 

värderingar och det finns regler för vad som är dåligt eller bra och för vad som 

accepteras. I en gemenskap finns olika kompetenser som bör ses som en helhet. 

Förståelsen ökar om den delas med andra, förmågor och kunskaper blir större i grupp än 

individuellt. (Dysthe 2003, s. 326)  

Sett ur ett sociokulturellt perspektiv blir fritidshemmet en mötesplats för elever med 

olika bakgrund och erfarenheter. Som pedagog kan man behöva lyfta frågor kring 

likheter och skillnader i elevernas bakgrund. Vi måste ge möjlighet till socialt samspel 

för att eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin sociala identitet. Med en ökad 

medvetenhet om sociokulturella mönster möjliggör vi bättre för pedagogen att förstå 

elevens livssituation. (Johansson 2011, s. 59)  

”Människan lär genom att delta i praktiska och kommunikativa samspel med andra” 

(Säljö, 2014, s. 105). Författaren menar att det är kulturella och sociala erfarenheter som 

påverkar hur vi agerar snarare än genetiskt arv. Det är sociokulturella processer som styr 

hur vi kommer att uppfatta verkligheten, hur vi ska agera, tänka och kommunicera. 

Trots att de biologiska förutsättningarna i olika kulturer är snarlika har vi idag en stor 

variation av världsbilder och kunskapssyner, vilket utgör en förklaringsdel i den sociala 

och kommunikativa utvecklingen. (Säljö 2014, s. 35) Genom kommunikation, att vi kan 

beskriva och förklara omvärlden, blir vi delaktiga och kan samspela med andra. (Säljö 

2014, s. 82) Säljö (2011b) skriver i sin avhandling att denna kommunikation även kan 

vara av skriftlig karaktär, han menar att en del människor hellre tar del av den 

information som ska förmedlas genom skriven text. Detta utesluter dock inte att det i 

vissa fall även krävs en muntlig kommunikation men det skrivna språket kan och ska 

vara ett komplement i förekommande fall. Författaren beskriver att det kan bero på olika 

erfarenheter, intressen, kunskaper och färdigheter som hämmar den muntliga 

kommunikationsförmågan, detta ska inte behöva betyda att de inte kan erhålla och ta till 

sig den information som krävs. (Säljö 2011b)  

Kommunikativa processer är centrala i ett sociokulturellt perspektiv för lärande och 

utveckling. För att skapa delaktighet i såväl kunskaper som färdigheter krävs 

kommunikation. När jag som individ upptäcker värdet i vad andra har att säga utvecklas 

lyssnandet. Som barn föds människan in i en kommunikativ process som ständigt pågår. 

(Säljö 2014, s. 37) Även i skolans kontext finns det förväntade kommunikativa 
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spelregler som följs. Den sociala praktik som råder återskapas och växer fram ur våra 

handlingar och gör oss till de vi är menar Säljö. Biologiska förutsättningar är inte 

förklaringen till hur vi socialt agerar utan vi lär oss i de sociala praktiker där vi rör oss 

och där vi överför föreställningar och redskap till varandra genom kommunikation. 

(Säljö 2014, ss. 104-105) 

Att interagera i vardagen och föra naturliga samtal är utan tvekan den allra viktigaste 

lärmiljön skriver Säljö. (2014 s. 233) Sett ur ett sociokulturellt perspektiv har språket en 

funktionell roll och en kommunikativ betydelse i samspelet mellan människor. (Säljö 

2014, s. 106) Genom samtalet lär vi oss uppfatta budskapet och att kunna se på saker ur 

en annan persons synvinkel. Ur samtalet tar vi till oss ord och tankar som vi överför till 

oss själva och använder vidare ur vårt perspektiv. ”Att lära är att successivt skolas in i 

diskursiva system som man sedan tänker och kommunicerar med i olika verksamheter” 

(Säljö 2014, s. 233). Även fysiska redskap, artefakter, kan ses som en form av tänkande 

och språk menar Säljö. (s. 234) Språket är ett ”medierande redskap” (Säljö 2014, s. 

235)., som möjliggjort för människan att koordinera aktiviteter, genomföra aktiviteter i 

grupp liksom att tänka kognitivt tillsammans. (Säljö 2014, s. 235) 

Ett begrepp för lärandet i den sociokulturella teorin är det som kallas den proximala 

utvecklingszonen. Säljö (2014) beskriver denna utvecklingszon som att ”det är den mer 

kompetente som leder den mindre kompetente” (Säljö 2014, s. 122). Det handlar om att 

hitta det utrymme av nya kunskaper och förmågor som är tillgängliga för individen. Att 

göra andras kunskaper och färdigheter till sina egna. ”Vi har vid varje situation 

möjlighet att ta över och ta till oss – appropriera – kunskaper från våra medmänniskor i 

samspelssituationer” (Säljö 2014, s.119). 
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Kap. 3: Metod 

Detta kapitel beskriver den empiriska undersökning vi genomfört för att kunna svara på 

vår forskningsfråga: Vilken typ av kommunikation och samverkan vill vårdnadshavaren 

respektive pedagogen ha kring elevens vistelse på fritidshemmet?  

 

3.1 Val av metod 

Eftersom vi ville ha skriftliga och uppriktiga svar på våra relativt okomplicerade frågor 

valde vi att dela ut ett skriftligt frågeformulär till vårdnadshavare, rektorer och 

fritidspedagoger som metod för vår empiriska undersökning (skriftlig intervju). Vi ville 

dessutom ha svar från flera olika fritidshem och i tillräcklig omfattning för att spegla 

dagens verklighet för respektive kategori. Stöd för att denna metod kan användas vid en 

kvalitativ, forskningsmässig, undersökning hittar vi i Denscombe (2009) samt i 

Björndal (2005). 

För att kunna beskrivas som forskningsmässiga ska skriftliga frågeformulär vara 

utformade på ett sådant sätt att de samlar in fakta eller synpunkter som sedan ska kunna 

analyseras för att upptäcka de saker vi vill undersöka. Frågorna ska vara nedtecknade så 

att alla som ska svara läser samma frågor, svaren blir då konsekventa och understödjer 

analysen. Alla som ska besvara frågorna ska få samma frågor. Svaren ger information 

till forskaren direkt från källan. Det gäller att ställa frågor som kan ge svar på det du vill 

veta från personer som är berörda av din frågeställning. (Denscombe 2009, s. 207) 

Att använda skriftliga frågeformulär har en fördel jämfört med andra 

undersökningsmetoder genom att det svar respondenten ger då finns nertecknad och 

registrerad i skriftlig form. Det blir en del av frågeformulärets natur när den som 

besvarar frågorna lämnar in dem. Denna metod gör det lättare att samla in en större 

mängd information, alltså kan vi få fler svar att bearbeta, än med andra 

insamlingsmetoder inom samma tid. (Björndal 2005, s. 99) 

Andra fördelar med detta sätt att samla in information är när de svar som begärs är av 

ganska okomplicerad natur. Frågorna ska vara relativt enkla och inte alltför 

kontroversiella. De kan dessutom besvaras när den intervjuade har tid, förmåga och 
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möjlighet. Det är bra med skriftliga frågeformulär om många respondenter behövs från 

olika fysiska platser för att ge ett säkrare underlag till analysen. Det är också lämpligt att 

forskaren på något sätt ser till att undersökningen görs i god ton, i gott socialt klimat, 

för att få så uppriktiga och rimliga svar som möjligt. (Denscombe 2009, s. 208) 

3.2 Urval och undersökningsgrupp 

Vi använde oss av två olika urvalsprinciper när vi valde respondenter för den empiriska 

undersökningen;  

Bekvämlighetsurval; ”Eftersom forskare har begränsade resurser (tid och pengar) till sitt 

förfogande är det ganska rimligt att forskaren väljer det mest fördelaktiga alternativet” 

(Denscombe 2009, s. 39). Av alla de fritidshem som vi kunde välja använde vi oss av de 

som fanns i vår relativa närhet eftersom vi inte ansåg det vara av större vikt för 

undersökningen att sprida svaren vare sig geografiskt eller tidsmässigt.  

Pedagogerna valdes ut med ett subjektivt urval; Då ”handplockas urvalet för 

undersökningen. Termen används vid situationer då forskaren redan har en viss 

kännedom om de människor eller företeelser som ska undersökas, och forskaren 

medvetet väljer vissa av dem eftersom det anses troligt att just dessa ger mest värdefull 

data” (Denscombe 2009, s. 37). För oss innebar det att vi inte delade ut det skriftliga 

frågeformuläret till all personal på skolan utan valde ut yrkesgruppen fritidspedagoger 

(inklusive grundlärare för arbete mot fritidshem) eftersom vi ansåg att den 

personalkategorin har den formella behörigheten, utbildningen, för att undervisa på 

fritidshemmet och därför bäst kunde besvara frågorna. 

Undersökningsgrupperna bestod av 25 fritidspedagoger, 81 vårdnadshavare och tre 

rektorer. Fritidspedagogernas deltagande var viktigt eftersom att det är de som 

tillsammans med övriga pedagoger, enligt rådande styrdokument, ska se till att frågan 

om samverkan mellan hem och fritidshem finns med på agendan när det pratas om 

verksamheten på fritidshemmet. Vårdnadshavarnas deltagande var nödvändigt i denna 

undersökning eftersom det endast är de som ärligt kunde svara på våra frågor om hur de 

upplever inflytande och samarbete med fritidshemmet från hemmets sida. Rektorer 

valdes som respondent eftersom det är de som är ansvariga för verksamheten på 

fritidshemmet. 
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3.3 Genomförande 

Frågeformulären utformades på liknande sätt till kategorierna fritidspedagoger, rektorer 

och vårdnadshavare. De inleddes med en presentation av oss och vårt projekt följt av 

några utvalda citat från läroplanen om samverkan mellan hemmet och fritidshemmet. 

Fritidspedagoger och rektorer fick ytterligare information (citat) från styrdokumenten 

eftersom det tydligt framgår i dessa att fritidspedagogen har ett särskilt ansvar utöver 

vårdnadshavaren i denna fråga. Rektorer och fritidspedagoger fyllde i samma 

frågeformulär (bilaga 1). Frågorna hade sådan karaktär att svaren kunde analyseras och 

jämföras mellan de olika intervjukategorierna (bilaga 1 och 2).  

Det skriftliga frågeformuläretet delades ut till 25 fritidspedagoger som alla arbetade 

inom fritidshemmets verksamhet, 3 rektorer med ansvar för fritidshemsverksamhet samt 

till 81 vårdnadshavare/familjer med barn som var inskrivna på fritidshem. Det var 

vårdnadshavare, fritidspedagoger och rektorer från tolv olika fritidshem på fyra 

varierande skolor som deltog i undersökningen. Vi fick tillbaka underlaget från 17 

fritidspedagoger, 2 rektorer och 54 vårdnadshavare. Den procentuella svarsfrekvensen 

blev 68 % från fritidspedagogerna, 67 % från rektorerna och 67 % från 

vårdnadshavarna. Det externa utfallet, de enkäter vi inte fick tillbaka, bestod 

sammanlagt av 28 % (36 icke inlämnade exemplar av 109 utdelade). Alla inlämnade 

frågeformulär kunde användas i undersökningen men några av respondenterna svarade 

inte på samtliga frågor i häftet. Det interna bortfallet, d.v.s. de svar som vi inte kunde 

använda (oläslig text, obesvarade frågor etc.) uppgick till knappt 0,01 % (fem frågor av 

sammanlagt 584). Alla respondenter hade minst tre veckor på sig lämna tillbaka sina 

frågeformulär till oss.  

Svaren bearbetades genom att vi läste igenom alla svar och kategoriserade dessa utefter 

respondenternas beskrivande texter i frågeformulären. Vi klippte ut citaten och 

placerade dessa i olika mappar med positiva svar, negativa svar och blandade 

uppfattningar, utifrån vilken fråga vi ställt till informanterna. Därefter sammanställde vi 

svaren från respektive mapp till en löpande text. Vissa delar redovisas som svar från alla 

respondenter, andra delas in som svar från respektive kategori. Detta redovisas i 

rapportens resultat. 
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3.4 Etiska överväganden 

Forskare ska vara etiska. Vid insamlingen av data, i analysprocessen och vid 

publicering av sina fynd förväntas de respektera deltagarnas rättigheter och 

värdighet, undvika att deltagarna lider någon skada genom att medverka i 

forskningsprojektet samt arbeta på ett sätt som är ärligt och som respekterar 

deltagarnas integritet.   (Denscombe 2009, s. 193)   

Våra frågeformulär är anonyma, utan vare sig namn eller nummer, ingen ska kunna 

spåra svaren på frågeformulären. De skriftliga frågeformulären är utdelade på fritidshem 

som vi inte själva har direkt anslutning till vilket bör göra svaren tillförlitliga. I samband 

med utdelningen och/eller insamlingen av frågeformulären förklarar vi muntligt vad det 

är som ska studeras och vilka som kommer att kunna se det insamlade materialet. Vi har 

även informerat om att det slutliga resultatet kommer att vara offentligt. 

Vetenskapsrådet (2014) har gett ut forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning där det bl.a. framgår fyra allmänna huvudkrav på 

forskningen; informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. 

Här kommer vår redovisning av dessa för den empiriska undersökningen. 

Informationskrav: ”Forskaren ska informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte” (Vetenskapsrådet 2014, s. 7). Information till 

uppgiftslämnare ges till viss del skriftlig men även muntligt i samband med utdelandet 

och/eller insamlandet av frågeformulären för undersökningen. Deltagarna fick då veta 

att det är frivilligt att delta, om inte frågeformulären kommer in till anvisad tid ser vi det 

som att de frivilligt avbrutit sin medverkan.  

Samtyckeskrav: ”Deltagare i undersökningen har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan” (Vetenkapsrådet 2014, s.9). I vårt fall innebär det att vårdnadshavare, 

rektorer och fritidspedagoger har all rätt att välja bort deltagande i undersökningen, 

ingen av uppgiftslämnarna blir på något sätt tvingad att delta. 

Konfidentialitetskravet: ”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall 

ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant 

sätt att obehöriga inte kan ta del av dem” (Vetenskapsrådet 2014, s. 12) Vår 

undersökning kräver inga personuppgifter, vi är bara intresserade av huruvida det är 
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vårdnadshavare, rektor eller fritidspedagog som besvarat frågorna. Inga nummer eller 

andra koder kan identifiera vem frågeformulären kommer ifrån. Svaren kommer att 

förvaras i forskarens hem fram till uppsatsen bedöms vara godkänd eller underkänd, 

därefter kommer de att förstöras. 

Nyttjandekravet: ”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål” (Vetenskapsrådet 2014, s. 14). Eftersom det inte kommer att finnas 

några insamlade personuppgifter och frågeformulären dessutom är avidentifierade 

kommer detta inte vara av betydelse för vår undersökning. 

3.5 Andra alternativa metoder 

Direkta intervjuer 

För att undersöka vår frågeställning på annat sätt än med skriftligt frågeformulär kan det 

vara bra med direkta intervjuer. Svaren får då ett större djup eftersom frågan inte alltid 

kan besvaras med enstaka ord eller för att man kan behöva ställa följdfrågor. Fördelen 

med direkta intervjuer är att de är relativt enkla att genomföra och forskaren kan på kort 

tid kan samla in ett värdefullt material. Nackdelen kan vara att det blir ett resultat på just 

den platsen vid just det tillfället. Intervjuer spelas ofta in så att inga data missas vilket är 

bra men, att transkribera dessa inspelningar är väldigt tidskrävande. Intervjuer kan 

också behöva kompletteras med observationer för att säkerställa den information som 

kommer fram genom intervjuerna. (Ahrne & Eriksson-Zetterqvist 2011, ss. 56-57)  

Observationer 

En annan metod att samla in material för en empirisk undersökning är observationer. 

Att observera situationer handlar om att påtagligt kartlägga det man som utforskare 

direkt ser och upptäcker med ögat. Detta sätt att samla in data förlitar sig inte på vad 

pedagoger och vårdnadshavare säger att de gör, eller säger att de tänker. (Denscombe 

2009, s. 271) Vi bedömer att det inte skulle ge så mycket ytterligare information om 

ämnet än den vi får från enkäterna för att kunna besvara frågeställningen att det skulle 

vara värt tidsåtgången det kräver. Det som skulle kunna vara värt att observera är vilken 

tid som finns eller tas i anspråk för kommunikation på fritidshemmet, exempelvis vid 

lämning och hämtning. 
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Gruppintervjuer/Fokusgrupper 

Att använda sig av fokusgrupper eller gruppintervjuer skulle kunna utveckla 

frågeställningarna eftersom det alltid sker någon form av ömsesidig påverkan i alla 

grupper. Gruppintervjuer handlar om att ställa samma fråga till flera personer och det 

blir då flera svar på intervjufrågan. (Denscombe 2009, ss. 236-237). I vårt fall skulle 

vårdnadshavare kunna vara en fokusgrupp och fritidspedagoger en annan. Vi ser att 

detta sätt att tillskansa sig en fördjupad insikt från olika grupper skulle vara en bra väg 

att ta om vi vill utveckla frågeställningen och samla in ytterligare information. 

Gruppintervjuer är bra för att forskaren på kort tid kan få höra flera personers åsikter, 

värderingar, resonemang etc. om frågeställningen, forskaren intervjuar flera personer 

samtidigt. Fördelen med fokusgrupp är främst att mötet har ett redan förutbestämt ämne 

som alla deltagare har en viss förkunskap om. Intervjuaren kanaliserar diskussionen till 

något specifikt och konkret. Nackdelen kan vara att det blir så mycket information att 

det blir besvärligt och tidskrävande att analysera alla data, samt att informationen 

forskaren får ut inte är relevant till frågeställningen eller att inte gruppen är överens. 

(Denscombe 2009, s.238). 

3.6 Metodkritik  

Kvalitetssäkrande litteratur: 

I den litteratur vi använde oss av som stöd för vår kvalitativa undersökning fanns alla 

nycklar vi behövde för att klara av och lyckas med vår empiriska undersökning. Vi 

använde främst litteraturen som kvalitetssäkring av vår metod, att verkligen försäkra oss 

om att det vi gjorde hade vetenskaplig förankring och att resultatet av vår empiriska 

undersökning skulle kunna presenteras som forskningsmässiga. Om vi gjort samma 

undersökning igen, med den erfarenhet vi har nu, skulle vi koncentrera oss mer på 

urvalet av undersökningsgrupp, som det blev nu med exempelvis vårt 

bekvämlighetsurval ser vi att resultatet kunde fått en större spridning om vi gjort en 

grundlig socioekonomisk avvägning, speciellt avseende val av vårdnadshavare på 

fritidshem för vår undersökning. Nu kom alla svar från vårdnadshavare med relativt 

liten spridning vad gäller familjer från utomnordisk bakgrund, eventuell arbetslöshet, 

ekonomiska förutsättningar, föräldrarnas utbildningsbakgrund etc. 
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Metoden i praktiken:  

Våra frågor till respondenterna gav svar på vår forskningsfråga; d.v.s. vilken typ av 

kommunikation och samverkan som vårdnadshavaren respektive pedagogen vill ha 

kring elevens personliga utveckling på fritidshemmet. Det kändes för oss viktigt att alla 

svar som lämnades in kunde motiveras i de skriftliga frågeformulären. Vi såg efter 

sammanställning av svaren att endast tre av samtliga frågor (584 st.) hade ”ja” eller 

”nej” som svar utan motivering. En svaghet för oss var att vi inte kunde dela ut alla 

skriftliga frågeformulär vid ett och samma tillfälle. Det blev alltså inte exakt samma 

muntliga bakgrundsinformation till alla respondenter eftersom frågeformulären inte 

delades ut samtidigt vid ett och samma tillfälle.  

Att bara dela ut frågeformuläret till tre rektorer, varav två lämnade in svar, blev ett för 

litet undersökningsmaterial. Deras svar hade en annan karaktär som blev svår att sätta in 

i fritidspedagogernas sammanhang som vi antog skulle kunna ske från början. Exempel 

på det är att både vårdnadshavare och fritidspedagoger nämner elevgruppens storlek 

som en faktor av betydelse för samverkan men ingen av rektorerna nämnde det som ett 

problem i sina svar. Vi undrar om det var en tillfällighet eller om det är en allmän 

uppfattning hos rektorer. För att säkerställa det skulle vi behövt svar från fler rektorer 

att analysera. 

Det hade också varit av intresse att sprida svaren mer, att dela upp vårdnadshavarna i 

olika kategorier som vårdnadshavare med sexåringar, ettor, tvåor och treor samt om det 

var deras första barn eller om de varit i kontakt med fritidshem på något sätt innan. 

Kanske skulle vi delat upp fritidspedagogerna i nyanställda, 1-5 års erfarenhet, över fem 

års erfarenhet. Att dela upp svaren på detta sätt skulle dock medföra många ytterligare 

faktorer att ta hänsyn till vid analysarbetet vilket i sin tur skulle ta mycket tid i anspråk.  
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Kap. 4: Resultat  
Svaren på frågeformulären visar att fritidspedagogerna har en mer positiv inställning till 

hur det fungerar idag då färre av dem redovisade några brister i detta samarbete jämfört 

med gruppen vårdnadshavare. Man kan se i denna undersökning att det ofta handlar om 

den personliga relationen mellan pedagogen och vårdnadshavaren som betyder mest i 

frågan om förtroende för verksamheten. I resultatet är svaren från rektorerna sorterade 

som fritidspedagoger, de hade också samma frågeformulär att besvara. 

4.1 Dagens samverkan mellan hemmet och fritidshemmet 

Här redovisas svaren från alla inblandade kategorier eftersom svaren på underlagen är 

samstämmiga. Det samarbete som vårdnadshavare, rektorer och fritidspedagoger 

redovisar om i dagsläget är främst den dagliga kontakten vid lämning och hämtning av 

sitt barn, hädanefter benämns detta som tamburkontakt. Telefon, brev och mailkontakt 

förekommer också samt föräldramöten, drop-in-fika, öppet hus eller andra 

trivselaktiviteter. Information ges på anslagstavla i tamburen men även via en 

lärplattform på internet, kallad Fronter. Inskolningssamtal sker vid elevens start på 

fritidshemmet, årliga utvecklingssamtal erbjuds och det sker behovsbaserade möten 

eller samtal vid speciella händelser. Det finns föräldraråd med representanter från 

samtliga kategorier där även skolan är representerad, någon skola har en 

föräldraförening och samverkansråd. Vårdnadshavare eller bekanta till eleverna skänker 

emellanåt material till fritidshemmet. Föräldrabesök i verksamheten förekommer, ibland 

som ”levande exempel” om man exempelvis jobbar med olika yrken. Det förekommer 

trivselenkäter från verksamheten, fritidshemmet och skolan, men även från 

huvudmannen, utbildningsförvaltningen i Linköpings kommun. Samtliga 

samverkanskanaler finns inte på alla de tolv fritidshem som ingick i vår undersökning, 

utan detta är en sammanställning av svaren på samtliga frågeformulär. 

4.2 Förtroendet för verksamheten 

På frågan om förtroendet för fritidshemmet idag varierar svaren stort mellan nöjda och 

missnöjda vårdnadshavare, av de 54 familjer som lämnat in svar var 38 positivt eller 

mycket positivt inställda och nöjda med den samverkan som sker idag. Deras 

kommentarer på frågan om förtroende beskriver att de känner ett stort eller mycket stort 
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förtroende för verksamheten och pedagogerna på fritidshemmet. Pedagogerna anses 

kunniga, intresserade och engagerade, de ser och respekterar barnet samtidigt som det 

ställs rimliga krav. Vårdnadshavarna anser att de får återkoppling om något hänt, att de 

får svar på sina frågor, att de känner sig trygga att lämna sina barn där och att de är 

nöjda med den verksamhet som erbjuds. Barnen upplevs som trygga och de ges tillfälle 

att utvecklas båda enskilt och i grupp. Träffar sker med rektor eller pedagog vid behov 

och gemensamma lösningar diskuteras. Det utbyts information om barnet vid 

tamburkontakt eller på utvecklingssamtal och trivselaktiviteter. Månadsbrev eller 

liknande skriftlig informationskanal finns och ger bra information om vad som händer 

på fritidshemmet. Barnen upplevs fria att påverka sin vardag på fritidshemmet och 

aktiviteterna känns relevanta och meningsfulla. 

Tre av vårdnadshavarna hade ett enbart negativt, eller väldigt begränsat, förtroende för 

fritidshemmets verksamhet. Som en vårdnadshavare uttrycker det: ”Förtroendet är 

måttligt, det finns inget samarbete, inget inflytande, vill man veta något måste man 

fråga”. Dessa familjer tar upp bristen på dialog mellan hemmet och fritidshemmet, att 

de vet för lite om verksamheten, sin egen okunskap, oro över att andra elever missköter 

sig och skapar otrygghet. De anser att det är för mycket fri lek, för stora elevgrupper och 

för lite pedagogisk personal. Dessa vårdnadshavare menar att pedagogerna har dålig 

koll på eleverna utomhus och att det är dåligt att det är en så stor åldersspridning på 

eleverna på fritidshemmet.  

Övriga familjer är överlag positiva till fritidshemmets verksamhet men de ser också 

brister som får konsekvenser för barnet. Dessa familjer nämner gemensamt att det är för 

stora elevgrupper med för få pedagoger. Flera vårdnadshavare känner olika förtroende 

beroende på vilken pedagog de möter. Vissa vårdnadshavare menar att verksamheten är 

bra men informationen är dålig. De menar att delaktigheten och inflytandet från 

eleverna är för dåligt, många vikarier som ger sämre trygghet, pedagoger som ibland 

upplevs ofokuserade. En vårdnadshavare skriver vidare att ”alla barn dras över samma 

kam, pedagogerna tar inte hänsyn till att de är olika individer med olika intressen och 

förutsättningar”. Någon nämner kommunens ansvar att se till att gruppstorleken ska 

vara i bättre balans och att det känns som förvaring även om pedagogerna ofta lyckas 

”trolla med knäna” och få ihop en bra verksamhet där allas behov ska uppfyllas. Flera 

familjer nämnde att pedagogerna hade för höga krav på eleverna, att de får ta för stort 
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ansvar själva. Personalbyten upplevs negativt liksom trånga lokaler som dessutom ska 

delas med skolans verksamhet, ”det känns som att barnen går i skolan hela dagen”. 

Fritidspedagogerna svarar på frågan om förtroende att det känns som vårdnadshavarna 

är nöjda med att eleven trivs och vill vara på fritidshemmet, ”själva verksamheten 

verkar inte familjerna bry sig så mycket om”. En fritidspedagog skriver: ”Ibland påtalar 

föräldrar brister hos oss och då åtgärdar vi dessa”. Fritidspedagogerna menar att de 

flesta vårdnadshavare känner förtroende för verksamheten men att många 

vårdnadshavare är oroliga över att andra elever beter sig på ett sätt som kan skada de 

andra eleverna. Fritidspedagogerna anser att vårdnadshavare överlag är nöjda med 

verksamheten och påtalar det genom positiva diskussioner kring elevens dag på 

fritidshemmet. Oro framkommer runt elevgruppens storlek och sammansättning som de 

ser som hinder för verksamheten. Förståelsen från vårdnadshavarna över att 

elevgrupperna är stora upplevs ibland vara för stor hos fritidspedagogerna, de vill se 

starkare reaktioner, tydligare krav att minska elevgruppens storlek, mot rektor och 

huvudman från föräldragruppen. Ibland upplevs vårdnadshavaren vara mer intresserade 

av detaljer än av helheten, exempelvis vad och hur mycket eleven har ätit under dagen. 

Det kommer bra respons från intresserade vårdnadshavare, ”vi som pedagoger får ofta 

positiv feedback om verksamheten i enkäter och även spontant”. Vårdnadshavare visar 

sin uppskattning genom ett positivt bemötande vid exempelvis tamburkontakten. De har 

som en fritidspedagog utryckte det ”nyfikna frågor”. Någon fritidspedagog upplever att 

de vårdnadshavare som ifrågasätter saker som görs på fritidshemmet inte har fullt 

förtroende för verksamheten. Någon fritidspedagog tar upp att det är svårt att få 

vårdnadshavare att se och förstå skillnaden mellan skolans och fritidshemmets 

verksamhet för att det inte finns en tydlig gräns dem emellan. 

4.3 Rektor förväntar sig proffsiga pedagoger 

Det är två rektorer som besvarat frågeformuläret, de anser att kontakten med hemmet är 

en mycket viktig del i det dagliga arbetet på fritidshemmet. De får mycket sällan in 

klagomål på verksamheten och det avspeglar sig i den årliga attitydundersökningen som 

visar stort förtroende från vårdnadshavarna. Rektorerna får också positiva omdömen vid 

sporadiska kontakter. Att vårdnadshavarna ska känna sig trygga med att deras barn 

vistas på fritidshemmet och att verksamheten har hemmets förtroende är mycket viktigt 



32 

för båda rektorerna. De ser vidare att fritidshemmet är ett stort stöd i vårdnadshavarens 

ansvar att fostra barnet.  

Rektor menar att värdegrundsarbetet spelar en stor och viktig roll i elevens 

självständighetsfostran och för det sociala samspelet. Det är viktigt med en röd tråd i 

arbetet med elevernas sociala utveckling och ska vara ett övergripande mål i alla 

aktiviteter, ”eleven ska tränas systematiskt i social träning och personlig utveckling”. 

Pedagogerna på fritidshemmet har en stor möjlighet att utveckla intressen och 

kunskaper inom många områden. De ser vissa förbättringsområden för framtiden: Att 

utveckla samverkansformerna, integrera verksamheterna mer, personal som arbetar 

tillsammans runt samma elever större del av arbetsdagen. Att erbjuda en stimulerande 

miljö att vistas i för eleven. Eller som en av rektorerna själv skriver: ”Jag förväntar mig 

proffsiga pedagoger som har förankring i styrdokumenten och som kan tydliggöra vad 

som är fritidshemmets kompetens för föräldrarna”. 

4.4 Direkt kommunikation förväntas av vårdnadshavaren 

Vårdnadshavare vill ha en öppen, ärlig, dialog och god kommunikation om barnets 

vistelse på fritidshemmet, med både negativ och positiv information.  

Många av de vårdnadshavare som besvarade frågeformuläret är nöjda med dagens nivå 

av samverkan mellan hem och fritidshem och upplever att det fungerar bra. Några nya 

förslag kom dock fram som utvecklingsområde, en vårdnadshavare skriver: ”Man kan 

ha månadsvisa kortare samtal på 10-15 minuter tillsammans med barn, förälder och 

personal”. Flera vårdnadshavare önskar information via mail och någon vill ha bättre 

inledande samtal (inskolning) där mål och riktlinjer tydligt framkommer.  

Vidare vill hemmet ha mer information om hur deras barn utvecklas, speciellt gällande 

barnets sociala färdigheter. De vill behålla utvecklingssamtalen och vårdnadshavarna 

förväntar sig att fritidshemmet meddelar dem vid behov av alla slag. Sådan information 

kan vara av praktisk karaktär men även träffar för en gemensam strategi om sådant 

behov föreligger. Det är viktigt att informationen kommer snabbt så att alla tillsammans 

(hem, skola och fritidshem) har en chans att agera direkt med det stöd vi kommer 

överens om. Att ge allmän information via Fronter eller skolans hemsida om just 

fritidsverksamheten önskades. Någon vårdnadshavare tycker att det vore bra om det 
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fanns en speciell ansvarspedagog för just dennes barn. Att fritidshemmet kan vara 

flexibelt när det gäller ändring av barnets tillsynstider är önskvärt. 

Önskemål framkom också om att pedagogerna skulle informera lite kort om dagen vid 

tamburkontakt, att pedagogen skulle ha mer tid att prata om mitt barn. En 

vårdnadshavare skriver ”jag vill veta om det har hänt något viktigt eller allvarligt, riktigt 

spännande eller farligt”. Att som vårdnadshavare delge sina egna erfarenheter kring ett 

speciellt intresse eller yrke framkom som en möjlighet, exempelvis genom studiebesök 

eller verksamhetsbesök på fritidshemmet. 

4.5 Från samverkan till medverkan 

Fritidspedagogerna vill ha en ärlig och framåtriktad dialog med föräldrarna där man kan 

ta upp det som fungerar bra och det som kan förbättras. Fritidspedagogerna på 

fritidshemmet önskar mer information om vad som händer eller talas om hemma. En av 

fritidspedagogerna skriver: ”Jag vill ha en mer öppen dialog och ett större samarbete 

runt barnets hela hem-, skola- och fritidshemssituation”. Kontakt önskas med samtliga 

vårdnadshavare. Fritidspedagogerna påpekar att de anser att vårdnadshavaren borde ta 

ett större ansvar att uppmärksamma dåligt beteende hos sitt barn när de påvisar detta 

och informerar om något dåligt som hänt. Att utarbeta ett samarbete som syftar till att 

hem och fritidshem har samma värdegrund eller i alla fall har ett forum att diskutera 

värdegrundsmål och metoder i ses som ett förbättringsområde från fritidspedagogerna. 

”Vi behöver fråga föräldrarna mer, utnyttja deras förmågor och kompetenser, de kanske 

kan hjälpa oss med tips och idéer, spela instrument, visa någon idrott etc.” Låt 

vårdnadshavarna medverka i vissa projekt, uppmuntra dem att delta. Att 

vårdnadshavaren är mer aktiv efterfrågas i allmänhet av fritidspedagogerna, att de 

besöker fritidshemmet, ställer mer frågor och visar sig intresserade av verksamheten.  

En av fritidspedagogerna föreslår att man kan ha en trivselkväll tillsammans med 

vårdnadshavarna, en grupp kunde fixa lite tilltugg, en annan grupp piffa upp lokalerna, 

en tredje hjälpa till att diskutera fritidshemmets utveckling… Denna kväll skulle 

planeras upp av en arbetsgrupp i god tid innan trivselkvällens genomförande. 
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4.6 Elevens trygghet, trivsel och personliga utveckling 

Här presenteras synpunkter från både vårdnadshavare och fritidspedagoger. Vi sorterar 

här efter de som anser att fritidshemmet är ett stöd för elevens fostran och personliga 

utveckling och de som anser att så inte är fallet. De allra flesta av vårdnadshavarna lyfte 

fram fritidshemmet som ett positivt stöd för den personliga utvecklingen för eleven men 

anser att den uppfostrande rollen främst finns hos föräldrarna. 

De vårdnadshavare och fritidspedagoger som anser att fritidshemmet är ett stöd i 

ansvaret för den personliga utvecklingen tar upp saker som det sociala samspelet med 

andra, ”den sociala biten” som en av vårdnadshavarna uttryckte det. ”Stöttning från alla 

håll ger bäst resultat”, alla pedagoger ska vara stöttande, goda förebilder och visa vägen 

för barnet den tid den vistas på fritidshemmet.  Pedagogernas engagemang upplevs ofta 

som fantastiskt från familjerna, de bryr sig verkligen om barnet. 

Förmågor som bordskick, turtagning och ansvar över saker och personer är viktiga att 

lära eleverna enligt vårdnadshavarna. De lägger stor betydelse i elevarbetet med 

värdegrundsfrågorna på fritidshemmet. Kunskaper och färdigheter som sociala 

förmågor, demokrati, jämlikhet, samarbete, kamratskap, att interagera, visa hänsyn, att 

vara ansvarstagande, gränssättning, genus etc. anses viktiga. Vårdnadshavarna menar att 

fritidshemmet har en stödjande och uppfostrande roll eftersom barnet tillbringar så 

mycket av sin tid där. En av fritidspedagogerna uttrycker sig så här: ”Det är viktigt att 

ha en helhetssyn av barnet, föräldrarna måste veta vad vi tycker är viktigt gällande dess 

personliga utveckling och vice versa. Har vi en gemensam strävan som barnet känner 

till gynnar det barnets utveckling”. Det är viktigt att hjälpas åt för att bygga upp elevens 

självkänsla och självförtroende, fritidshemmet ska erbjuda ”ramar och kramar”. 

Eleverna får träna sina teoretiska kunskaper praktiskt vilket utvecklar deras kreativa 

förmåga. 

Vårdnadshavare som är av avvikande uppfattning ser inte fritidshemmet som fostrande 

och anser inte att det har en fostrande roll utan det ansvaret ligger i stort sett enkom hos 

föräldrarna. I alla fall det yttersta ansvaret även om fritidshemmet till viss del kan vara 

stöttande i detta ansvar. Hinder som framkommer är stora elevgrupper, låg 

personaltäthet, dålig samverkan mellan hem och fritidshem. Någon prioriterar att hämta 

sitt barn tidigare på grund av elevgruppens storlek. Dessa vårdnadshavare upplever att 
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fritidshemmets miljö är otrygg både för elever och för personal. ”Visst är fritidshemmet 

ett stöd men ansvaret ligger hos föräldrarna”. Linjen är hårfin enligt en av 

vårdnadshavarna mellan stöd och hjälp till familjen och att samhället lägger sig i 

familjens sätt att sköta saker och ting, ”om det är ett stöd eller ej beror säkert på de 

inskrivna barnens och familjens situation i olika faser i livet”. Någon vårdnadshavare 

anser att som det ser ut idag finns inte stödet för barnet och pedagogerna känns inte så 

delaktiga i barnets tillvaro som vårdnadshavaren önskar. Någon tar upp att det vore bra 

om även barn som har syskon hemma eller föräldrar som är arbetslösa också kunde få 

vara på fritids eftersom ”det känns som en viktig och rolig plats i skolvärlden”. 

Gruppindelningen ska utgå ifrån elevgruppen, inte vilken förskola de gick på eller 

vilken adress eleverna har. Pedagoger upplevs ibland lite för ”mesiga” och gömmer sig 

bakom det faktum att verksamheten är frivillig. Vissa elever kanske behöver ”tvingas” 

att vara med på exempelvis pyssel eftersom deras finmotoriska förmåga är bristfällig. 

Fritidshemmet behöver tydliggöra sin roll, jämförs annars lätt med skolan verksamhet. 

Följande två citat sammanfattar vad många svarat. ”Mer personal, mindre grupper och 

bättre lokaler skulle ge barnen/personalen en ännu bättre lärandemiljö. Vi vill inte 

uppleva att fritidset blir mer av en förvaringsplats än en pedagogisk verksamhet” 

(förälder X 2014). ”På fritids möter mitt barn många andra och det handlar där om att 

bli anpassade, empatiska & trygga individer som kan lära sig att hantera andra med 

tolerans och solidaritet. Vad gäller utveckling hoppas jag att mitt barn blir stimulerat 

kreativt & att han får prova på saker han inte har möjlighet till hemma” (förälder Y 

2014). 
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Kap. 5: Analys  

5.1 Dagens samverkan 

Studien visar att de allra flesta vårdnadshavare är nöjda med det samarbete som idag 

existerar på fritidshemmet, det finns oftast en kommunikation mellan hemmet och 

fritidshemmet som fungerar och som både personal och föräldrar i det stora hela är 

nöjda med. Ur ett sociokulturellt perspektiv kan det sägas som att kunskap intas i 

interaktion med andra. Denna interaktion handlar dels om informationsutbyte om 

verksamheten men framförallt ett samspel runt elevens situation på fritidshemmet. Att 

se eleven i sitt sammanhang och samverka för att det ska känna trygghet och uppleva en 

positiv samvaro tillsammans med de andra eleverna på fritidshemmet är något som idag 

sker i stor utsträckning. Den kommunikativa processen är därför central när man ur ett 

sociokulturellt perspektiv ser på lärande och utveckling. Dock är inte alla 

vårdnadshavare nöjda med dagens kommunikation eller bristen på densamma.  

Finns det en respektfull och trygg kontakt spelar själva verksamheten mindre roll. Sett 

ur ett sociokulturellt perspektiv blir det här ett kommunikativt utbyte av information och 

erfarenheter mellan pedagoger och vårdnadshavare i syfte att gynna elevens trygghet, 

trivsel och personliga utveckling samt att skapa eller förvalta förtroendefulla relationer. 

Det blir på ett sätt eleven som är artefakten, det föremål som vårdnadshavare och 

pedagoger tillsammans samverkar kring, för att utveckla elevens kunskaper och 

förmågor för framtiden. Att vara med på fritidshemmet och bidra med sina kunskaper 

eller att bara närvara för att observera sitt barn är inte prioriterat av dagens 

vårdnadshavare utan man nöjer sig med att barnet vill vara där och att det känner sig 

trygg i sammanhanget. Hemmet litar på att lärandet i fritidshemmet sker utan deras 

hjälp och att pedagogerna sköter detta på ett tillfredställande sätt.  

5.2 Framtidens möjligheter 

Flera vårdnadshavare önskar en mer seriös diskussion om vilket lärande som sker på 

fritidshemmet och vilken personlig utveckling som sker för barnet. Vårdnadshavare 

önskar tätare samtal på andra ställen än tamburen med den pedagog som är ansvarig 

eller lämplig för ändamålet. Fritidspedagogerna i sin tur ser gärna att vårdnadshavarna 
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hälsar på i verksamheten och deltar i densamma på ett regelbundet sätt. De skulle enligt 

fritidspedagogerna på detta sätt bli mer involverade i elevens vardag. Vårdnadshavaren 

skulle kunna bidra med sin kompetens och sina erfarenheter, kanske berätta om sitt jobb 

för eleverna eller visa något annat som de är speciellt intresserade av.  

Vårdnadshavare och fritidspedagoger önskar en öppen och ärlig kommunikation runt 

elevens vistelse och utveckling på fritidshemmet. Att interagera i vardagen och föra 

naturliga samtal är enligt Säljö (2014) den viktigaste lärmiljön. Särskild vikt i 

kommunikationen mellan hem och fritidshem bör läggas på det sociala samspelet och på 

arbetet med värdegrunden. Hem och fritidshem måste samverka, det är inte något 

endera parten kan välja bort, och själva ansvaret för denna samverkan ligger enligt 

rådande styrdokument på fritidshemmets pedagoger. De ska skapa de bästa möjliga 

förutsättningarna de kan för elevernas utveckling av förmågor och kunskaper. Språket är 

nyckeln för den kommunikativa processen när man ur ett sociokulturellt perspektiv ser 

på lärande och utveckling. Även om den personliga tryggheten och självkänslan 

grundläggs i hemmet har fritidshemmet en viktig roll. Eleven har rätt att utvecklas, 

känna växandets glädje och att få uppleva den tillfredsställelse som det ger när man gör 

framsteg och övervinner svårigheter. Att kommunicera, informera och samverka till 

detta mål är en viktig fråga för både fritidshemmet och hemmet. Det är också viktigt att 

de vårdnadshavare som inte finns närvarande fysiskt i mötet mellan hemmet och 

fritidshemmet kan få del av fritidshemmets information Här spelar månadsbrev eller 

information på hemsida eller någon typ av lärplattform på internet en stor betydelse för 

att dessa vårdnadshavare inte ska känna sig åsidosatta. Säljö (2011b) skriver att det inte 

passar med muntlig kommunikation för alla utan skriftlig information också kan 

behövas för att alla ska känna sig delaktiga. 

5.3 Försvårande omständigheter 

Denna studie visar att vårdnadshavare och fritidspedagoger vill ha en snabb, 

konsekvent, regelbunden och öppen dialog runt elevens vistelse på fritidshemmet. Att 

hitta forum där information och erfarenheter mellan respektive kategori kan utbytas i 

syfte att göra den dagliga verkligheten lite bättre för eleven de samverkar kring är en 

utmaning som fritidspedagoger, rektorer och vårdnadshavare anser vara värd att försöka 

lösa. Om pedagoger och vårdnadshavare ska kunna nå den möjliga utvecklingszonen, i 

sociokulturell teori kallad den proximala, för varje elev handlar det om att hitta rätt 
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forum och olika arenor där dessa kategorier kan interagera i vardagen och föra naturliga 

samtal. Att nå framtidens möjligheter för samverkan mellan hem och fritidshem kan 

enligt analysen av resultatet vara svårt på grund av följande faktorer: 

1: De stora elevgrupperna som gör pedagogen stressad och mest inriktad på att inte 

tappa bort någon elev under eftermiddagarna, speciellt när eleverna vistas utomhus. Det 

blir då svårt att hitta en plats eller tid för informationsutbytet, eftersom det alltid finns 

andra elever som pedagogen måste ha uppsikt över och det stör den kommunikativa 

överföringen. 

2: Låg personaltäthet eller som vissa uttrycker det, för lite pedagoger. Man hinner inte 

samtala med vårdnadshavaren vid tamburkontakten på grund av att de hela tiden måste 

se till de elever som är kvar på fritidshemmet. Det finns ingen som ser efter övriga 

elever om pedagogen ska samtala med vårdnadshavaren. Precis som med de stora 

elevgrupperna blir det här en svår ekvation att hitta en hållbar lösning när verksamheten 

ser ut som den gör idag. Alla vill ha en öppen och ärlig dialog om eleven och dess 

vardagliga situation men det ges inget utrymme i verksamheten på fritidshemmet för 

den dialogen mellan pedagog och vårdnadshavare. 

3: Okunskap, att vårdnadshavare inte är införstådda av sin egen betydelse av att 

intressera sig för elevens verklighet på dagarna. Det är också viktigt att pedagogerna vet 

vad som står i styrdokumenten om föräldrasamverkan och vad det betyder i exempelvis 

ansvarsbiten för denna interaktion. Att utbilda vårdnadshavarna i läran om skolans 

styrdokument är inget någon av de intervjuade kategorierna önskar men att ge korta 

citat ur läroplanen, som i det sociokulturella synsättet kan kallas artefakter, att diskutera 

kring kan vara ett sätt att öka kunskapen om fritidshemmets mål. 

4: Bristande engagemang, att pedagogen verkligen efterfrågar samarbete och att detta 

prioriteras. Även vårdnadshavaren måste visa att de tar verksamheten på allvar och både 

praktiskt och intellektuellt visar att barnets vardag är viktig för dem. Om 

vårdnadshavaren vistas under en längre tid på fritidshemmet kan det också vara lättare 

att hitta den tid som kan behövas för diskussion och kunskapsutbyte, att som pedagog 

kunna förklara sin verksamhet/verklighet och varför det är så viktigt för alla pedagoger i 

verksamheten att känna till elevens olika sidor. 
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Kap. 6: Diskussion 

6.1 De stora elevgruppernas dilemma 
Ett resultat i vår undersökning är att vårdnadshavare till stor del är nöjda med dagens 

fritidshem och att man känner förtroende för verksamheten. Det resultatet stämmer 

överens med skolverkets rapport (2013) där vårdnadshavare i allmänhet var nöjda med 

fritidshemmet. I skolverkets rapport från 2013 framkom det att det finns en oro från 

vårdnadshavare kring elevgruppens storlek på fritidshemmet och att det är något man 

bör vara bekymrad över. Vi får fram samma resultat i vår undersökning. Ett exempel vi 

fick på detta var att någon vårdnadshavare nämner att vederbörande hämtar sitt barn 

tidigare just med anledning av den stora elevgruppen. Enligt rådande läroplan ska alla 

vårdnadshavare med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan och det gör 

uppenbarligen inte samtliga vårdnadshavare idag. 

Skolverkets rapport uppmärksammades i en artikel i Svenska Dagbladet under rubriken 

”Föräldrar missnöjda med fritids”. Det verkar vara något av ett samhällsproblem i hela 

landet idag även om de två rektorer som svarade på vår enkät inte lyfte fram 

elevgruppens storlek som något problematiskt eller bekymmersamt. En vårdnadshavare 

uttryckte sig ”Mer personal, mindre grupper och bättre lokaler skulle ge 

barnen/pedagogerna en ännu bättre lärandemiljö, vill inte uppleva att fritidshemmet blir 

mer av en förvaringsplats än en pedagogisk verksamhet”. En annan vårdnadshavare 

nämner att det är kommunens ansvar att se till att gruppstorleken på fritidshemmen 

minskas. Konsekvenser av stora elevgrupper, kan som en annan vårdnadshavare 

uttrycker sig, bli ”att vi som föräldrar upplever att personalen har dålig koll på eleverna 

och att de får ta för stort ansvar”. Det finns enligt svaren från våra respondenter en risk 

för att dagens stora elevgrupper medför att samarbetet mellan hem och fritidshem 

försvåras. Vi ser att det är många betydelsefulla relationer som ska upprätthållas. Att 

bygga och bevara relationer kräver tid och närvaro vilket kan vara svårt att tillgodose 

när pedagogen har många elever och vårdnadshavare att bemöta varje dag. 

Ett förbättringsförslag som en vårdnadshavare föreslog var att varje månad ha ett kort 

avstämningssamtal på 10-15 minuter där elev, vårdnadshavare och ansvarspedagog 

deltar. Svaren från fritidspedagogerna i vår undersökning visar på att det i dagsläget inte 

finns möjlighet att förverkliga detta på grund av de fysiska förutsättningarna på 
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fritidshemmet, alltså den arbetsbelastning som råder för pedagogerna. Det finns idag 

inte tid och plats till detta enligt fritidspedagogerna.  

Respekt, lyssnande och bekräftande är nyckelord i skapandet av ett gott samarbete. 

(Nilsson 2008) I ett sociokulturellt perspektiv spelar språket en viktig roll i 

kommunikationen och samspelet med människor skriver i sin tur Säljö (2014). Som 

pedagog behöver man kunna anpassa sitt språk efter mottagaren och med många olika 

mottagare, kanske också under tidspress. Då är det är det lätt hänt att det blir 

missförstånd och hinder i kommunikationen. Det kan också vara svårare att veta hur 

kommunikationen ska gå till och om vad man som pedagog ska kommunicera. Lena 

Holmberg (2011) skriver att möten och samarbete är nödvändigt om förtroende ska 

finnas mellan hem och fritidshem. I vår undersökning svarade en vårdnadshavare att 

samarbetet, eller kommunikationen, beror på vilken pedagog man som förälder möter 

vid exempelvis tamburkontakten. En annan vårdnadshavare hade som förslag att 

pedagogerna på fritidshemmet skulle vara ansvariga för ett antal fritidshemselever var, 

liknande mentorskap. Det skulle kunna möjliggöra en fördjupad kommunikation mellan 

pedagog och vårdnadshavare och leda till ökad trygghet för vårdnadshavare, pedagog 

och elev. 

Kring den fostrande rollen har vårdnadshavarna en något mer skild uppfattning än 

fritidspedagogerna. Flera anser att det vilar ett större ansvar på hemmet än på 

fritidshemmet i den frågan men att fritidshemmet kan vara en objektiv hjälp vad gäller 

fostran av barnet. Vårdnadshavarna anser att elevgruppens storlek, låg personaltäthet 

och bristande samverkan utgör hinder för fritidshemmet i att kunna vara ett stöd, vilket 

skolan ska vara enligt läroplanen. (Skolverket, 2011) Även fritidspedagogerna stöder 

dessa påståenden. 

6.2 Samverkan för elevens trygghet, trivsel och personliga 

utveckling 
Som vi har skrivit i inledningen av diskussionen är vårdnadshavarna i vår undersökning 

mestadels positiva till den samverkan som idag sker mellan hem och fritidshem. 

Läroplanen (Skolverket 2011) uttrycker att ansvaret för en fungerande samverkan vilar 

på pedagogerna. Agneta Petersen (2011) nämner vikten av pedagogens ansvar i att ha 

ett förhållningssätt som medför att vårdnadshavarna känner sig delaktiga i gemenskapen 
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kring deras barn i skolan. Ur vår undersökning har vi inte kunnat utläsa att 

fritidspedagogerna är medvetna om detta ansvar. Däremot såg vi att fritidspedagogerna 

önskar en framåtsyftande dialog med samtliga föräldrar, liksom en önskan om mer 

återkoppling från vårdnadshavaren om hur eleven fungerar i hemmiljön. Även 

vårdnadshavare förväntar sig en öppen dialog från fritidshemmet. Petersen (2011) 

menar att vårdnadshavare behöver känna sig sedda och hörda. Hon skriver också att 

”Samspel är en samskapande process där man måste ta ansvar för sin del i 

kommunikationen” (Petersen, 2011, s. 179). 

Samarbetet gynnas av att pedagogerna har ett elevperspektiv med eleven i centrum 

menar Lars Eriksson (2008). I dagens mångkulturella och till stor del individfokuserade 

samhälle finner vi, utifrån resultatet av denna studie, att det krävs en nyfikenhet och ett 

intresse av att lära känna och möta den vårdnadshavare man bygger upp en relation 

med, och att det inte räcker med att ”bara” lära känna eleven. Om vårdnadshavaren 

känner sig trygg och säker i relationen med pedagogerna på fritidshemmet finns 

förutsättningar att lyfta fram eleven i centrum. Tillit, respekt, ärlighet och öppenhet för 

varandras roller ger förutsättningar till varje elevs bästa möjliga personliga utveckling. 

I dagens samhälle matas vi med information och de tillgängliga, digitala verktygen 

skapar möjligheter som tidigare inte fanns. De personliga mötena ersätts oftare av 

skriven information vilket då blir en annan sorts kommunikation där man inte alltid 

möts fysiskt. Vi överöses också, via exempelvis media, med åsikter och tankar kring det 

mesta och det måste vi alla förhålla oss till. I detta informationsflöde gäller det att hitta 

den kommunikationsform som passar den aktuella elevgruppen, vårdnadshavaren och 

pedagogerna bäst. Att informera skriftligt är en form av samspel och kommunikation 

som kan passa vissa vårdnadshavare och pedagoger bättre. (Säljö 2011b) Att 

kommunikationen ibland är bristfällig framkom i vår undersökning. Vårdnadshavarna 

anser både att den skrivna informationen på skolans hemsida inte är tillräcklig men 

också att den muntliga informationen i vissa fall är otillräcklig. Vårdnadshavare 

eftertraktar en ärlig kontakt med pedagogerna på fritidshemmet som handlar om barnets 

personliga utveckling och vistelse där. Dessutom förväntar sig vårdnadshavaren att 

direkt att få veta om något har hänt som kan ha betydelse för barnet. 

Fritidspedagogerna önskar att bättre kunna tillvarata vårdnadshavarnas kompetens och 

som förslag anges att de skulle vilja bjuda in dem till att medverka vid olika aktiviteter. 
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Det sistnämnda framkom även bland svaren i frågeformulären till hemmen, som något 

som vårdnadshavaren skulle kunna tänka sig att göra, exempelvis berätta om sitt yrke 

eller ett speciellt fritidsintresse de har. Det skulle kunna vara så att det brister i 

kommunikationen eftersom pedagoger och vårdnadshavare inte känner till varandras 

önskemål och förväntningar. Genom exempelvis en enkät eller intervjuer skulle man 

kunna kartlägga synpunkter, åsikter och förväntningar. I artikeln ”Kritiska föräldrar” i 

Lärarförbundets tidning MiVida (2014) ger artikelförfattaren tips i byggandet av en 

bättre kontakt mellan hem och skola, hon menar exempelvis att ett sätt är att ge 

vårdnadshavare mer insyn i verksamheten.  

6.3 Kommunikativ kompetens på fritidshemmet 
Säljö (2014) förklarar att ur ett sociokulturellt perspektiv är den kommunikativa 

processen central och då är delaktighet en förutsättning. Han skriver också att 

lyssnandet utvecklas när man som individ förstår värdet i vad andra säger. Säljö (2014) 

och Andersson (2008) lyfter fram lyssnandet som en handlingsstrategi för att öppen 

kommunikation ska kunna ske. Säljö menar också att skriftlig kommunikation kan 

krävas i vissa fall som komplement till de vårdnadshavare som på ett eller annat sätt inte 

kan ta till sig informationen muntligt. (Säljö 2011b) Detta framkommer i våra resultat 

som en önskan att erhålla exempelvis månadsbrev. Återigen påvisas vikten av 

pedagogernas stora ansvar för att kunna knyta goda kontakter. I slutändan handlar 

samarbetet mellan hem och fritidshem om en god samverkan som tillsammans ska 

gynna elevens utveckling. Eller som förespråkarna för den sociokulturella 

utvecklingsteorin skulle uttrycka sig; Det handlar om att hitta den potentiella 

utvecklingszonen. Att tillsammans hjälpa varandra fylla de kunskapsluckor eller 

förmågor som ännu inte lärts in. En elevs möjligheter att utvecklas stärks genom att en 

pedagog, eller förälder med större insikt om eleven, stöttar och hjälper. Genom detta 

bidras till vidgade kunskaper. Detta innebär att människor lär tillsammans och av 

varandra. Denna proximala utvecklingszon kan beskrivas som en period i utvecklingen 

där eleven lär sig nytt genom hjälp från någon som kan bättre, exempelvis förälder eller 

pedagog, för att till slut kunna behärska dessa förmågor och kunskaper utan hjälp.  

I vårt resultat nämner en fritidspedagog att vederbörande önskar att vårdnadshavare tar 

mer ansvar när deras barn gjort något olämpligt. Petersen (2011) påstår att 

vårdnadshavare som känner sig kritiserade, kritiserar i sin tur skolan. Hon påtalar att 
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samarbetet når längre om pedagogen försöker att se möjligheter i vad föräldrar säger 

och gör. Med det menar vi inte att pedagogerna ska undanhålla information från 

vårdnadshavare men att de bör tänka på hur de informerar. I ett konstruktivt samspel 

måste pedagoger se vårdnadshavarens åsikter och handlingar som möjligheter hävdar 

Petersen. ”… man har de föräldrar man själv har konstruerat i samspelet” (Petersen 

2011, s. 179). 

Nilsson (2008) anser att vi idag inte längre pratar om huruvida vårdnadshavarna är 

viktiga eller inte i barnens lärande. Fokus ligger nu på hur vårdnadshavare och 

pedagoger gemensamt ska kunna bygga en relation och ett samarbete som blir gynnsamt 

för elevens utveckling och lärande. Root (2008) är av samma uppfattning och skriver att 

den enskilde pedagogen behöver inse att det är viktigt med samverkan med hemmet. 

Ofta låter man som pedagog inte alltid relationsskapandet med vårdnadshavaren ta den 

tid som behövs. Nilsson (2008) anser att fokus alltför snabbt läggs på innehållet. 

Kan det vara så att vårdnadshavare idag inte känner till sina rättigheter? De vet kanske 

inte att de har möjlighet att påverka eller så känner de kanske inte att någon lyssnar på 

åsikter som förs fram. Skolinspektionen (2010) hävdar att den samverkan som sker 

mellan hemmet och fritidshemmet är för liten och förklarar det delvis med att 

vårdnadshavaren inte vet vad barnen gör på fritidshemmet liksom på bristande 

kännedom om fritidshemmets uppdrag. 

6.4 Konsekvenser för yrkesrollen 
Som ett sammanfattande svar på vår forskningsfråga om vilken typ av kommunikation 

och samverkan som vårdnadshavare och pedagog vill ha runt elevens personliga 

utveckling menar vi följande: Utifrån vår empiriska undersökning ser vi att stora 

elevgrupper försvårar den önskvärda kommunikationen. Vi ser också att det är viktigt 

att vi som fritidspedagoger skapar goda relationer med hemmet för ett konstruktivt och 

givande samarbete som gynnar elevens lärande och utveckling. Relationen bör byggas 

på jämlikhet och en vilja från båda parter att mötas där lyssnandet spelar en central roll. 

Sett ur ett sociokulturellt perspektiv är fritidshemmet en arena där elever med olika 

erfarenheter och bakgrund möts. Samma sak gäller för vårdnadshavarna, som också bär 

på olika erfarenheter och bakgrund. Det ställer krav i mötet och i relationsskapandet 

med vårdnadshavarna på oss pedagoger. Det är samtidigt en utmanande, lärande och 

utvecklande tillvaro för alla pedagoger inom vår profession.  
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Framtida forskning i detta ämne skulle kunna vara att belysa samma fråga ur ett barns 

perspektiv. Vad vill eleven att förälder och pedagog ska prata om? Vad önskar eleven 

”få ut” av en samverkan mellan hem och fritidshem? Det skulle också vara intressant att 

få reda på hur svaren skulle sett ut om vi hade delat in svaren efter respondenternas 

erfarenheter (se metodkritik ss. 24-25) och ålder på eleven. Det vore också intressant 

om någon vill ta reda på mer om vem som ska fostra skolbarnet. 
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Kap. 7: Sammanfattning 

Denna rapport handlar om samverkan mellan hemmet och fritidshemmet. Syftet med 

studien är att i viss mån studera vad rektorer men främst vad pedagoger och 

vårdnadshavare anser om kommunikation och samverkan mellan hem och fritidshem. I 

texten framgår vad fritidshemmets styrdokument säger om föräldrasamverkan och vad 

som står att läsa om ansvaret för densamma. Några författare och forskare får utrymme 

att visa vad de anser om frågan och varför den är av vikt för verksamhet och elev. Till 

exempel lyfter Nilsson (2008) fram respekt, lyssnande och bekräftande som nyckelord i 

skapandet av ett gott samarbete. 

Rapporten är belyst ur ett sociokulturellt perspektiv vilket innebär att vi sätter fokus på 

ett kommunikativt lärande. Att se saker ur ett perspektiv som betyder att den som vet 

lite mer överför kunskapen till den som inte vet lika mycket genom någon form av 

kommunikation. I denna rapport visar det sig främst i betydelsen av en öppen och ärlig 

kommunikation mellan pedagoger och vårdnadshavare som på ett eller annat sätt 

överför sina kunskaper och erfarenheter till varandra för att främja elevens trygghet, 

trivsel och personliga utveckling men också för att synliggöra och utveckla den 

vardagliga pedagogiska verksamheten på fritidshemmet.  

Vi har under hösten 2014, genom skriftliga frågeformulär till fritidspedagoger, rektorer 

och vårdnadshavare, samlat in en mängd data som gav ett resultat som bl.a. visade på 

relationens betydelse för hur samverkan mellan hem och fritidshem fungerar. Att 

samarbeta kring elevens dagliga verklighet genom ett konkret och uppriktigt 

informationsutbyte uppgavs som mycket viktigt för våra undersökningsgrupper. 

Dessutom framkom en stor oro över elevgruppernas storlek från pedagoger och 

vårdnadshavare. 

Slutsatsen av vårt resultat är att det spelar roll för elevens trygghet och trivsel på 

fritidshemmet hur kontakten mellan hem och fritidshem fungerar. Att som pedagog och 

vårdnadshavare ta tillvara varandras kunskaper kan, bör och ska i förlängningen gynna 

den enskilda elevens resa till en fullgod samhällsmedborgare. Vår undersökning visar 

att det som har absolut störst betydelse för dagens samverkan mellan hem och 

fritidshem är vilken relation som finns mellan pedagog och vårdnadshavare.  
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Bilaga 1: Skriftliga intervjufrågor till fritidspedagogen. 
 

Linköping 
september 

2014 
 
 
HEJ! 
 
 Vi heter Robert Ahxner och Tomas Davidsson och utbildar oss nu till 

grundlärare för arbete mot fritidshem på Kristianstads högskola. 
 

I vår utbildning har vi nu kommit fram till skrivandet av vår examinerande 
C-uppsats som ska handla om den (befintlig eller obefintlig) samverkan 
som styrdokumenten tar upp rörande samarbetet mellan hemmet och 
fritidshemmet. En uppgift som innebär att vi behöver din hjälp som aktiv 
pedagog att besvara några frågor om fritidshemsverksamheten, och då om 
just samarbetet med hemmet ur fritidspedagogens perspektiv. 
 
Vi är tacksamma om du kan ta dig tid och svara på dessa frågor och lämna 
in dem till Sabine Davidsson senast 30 september.  
 
Vi vill att du svarar så ärligt du kan, detta ska inte redovisas som enskilt 
dokument för arbetsgivare, kollegor, föräldrar etc. Sammanställningen 
kommer svara på vad gruppen fritidspedagoger/grundlärare mot fritidshem 
anser om ämnet, inte enskilda individer. 
 
Det är förstås helt okej att ringa till oss om du undrar över något. 
 
Hälsningar 
 
Tomas Davidsson  
070-315 37 78 
Blästadsskolan 
 
Robert Ahxner 
0708-510 510 
Ånestadsskolan



 

LÄROPLANEN FÖR GRUNDSKOLAN OCH 
FRITIDSHEMMET, LGR 11: 
	  

• Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till 
fritidshemmet. 

• Fritidshemmet ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för 
barnens fostran och utveckling, arbetet måste därför ske i samarbete 
med hemmen. 

• Fritidshemmet ska, i samarbete med hemmen, främja barnets 
allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och 
ansvarskännande individer och medborgare. 

 

Riktlinjer: 

Alla som arbetar i skolan/fritidshemmet ska  

• Samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans 
kan utveckla fritidshemmets innehåll och verksamhet. 

Läraren ska  

• Samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens 
situation, trivsel och kunskapsutveckling. 

• Hålla sig informerad om den enskilda elevens personliga 
situation och iaktta respekt för elevens integritet. 

 
Rektors ansvar 
 

• Formerna för samarbete mellan skolan och hemmen utvecklas 
och att föräldrarna får information om skolans mål och sätt att 
arbeta och om olika valalternativ. 

 
 
 

 
 

Utifrån ovansående formuleringar från skolans och fritidshemmets 
styrdokument ställer vi följande frågor: 



 

 
1. Upplever du att föräldern känner förtroende för verksamheten på 

fritidshemmet? 
 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

 
2. Vilket samarbete finns idag mellan ”ditt” fritidshem och föräldrarna? 

 
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………..………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

 



 

3. Vilket samarbete vill du ha/önskar du mellan hemmet och 

fritidshemmet? 
 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 

4. Ser du fritidshemmet som ett stöd i ansvaret för barnets fostran och 

personliga utveckling? Motivera. 
 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 
 
 
Stort TACK för din tid!  
 
Räcker inte raderna är det förstås helt okej att använda baksidan. 
 



 

Bilaga 2: Skriftliga intervjufrågor till 
vårdnadshavaren.   

Linköping 
september  

2014 
  
Hej förälder! 

 

Vi heter Tomas Davidsson och Robert Ahxner och studerar till grundlärare 

för arbete mot fritidshem på Kristianstads högskola. 

 

I vår utbildning till grundlärare ska vi nu skriva en examinerande uppsats 

om dagens och framtidens samverkan mellan hemmet och fritidshemmet. 

Det innebär att vi behöver er hjälp som vårdnadshavare till barn på 

fritidshem att kartlägga hur denna samverkan, detta samarbete, sker idag 

och hur ni önskar att den ska vara framöver från ert perspektiv, förälderns. 

 

Vi är mycket tacksamma om du kan ta dig tid och svara på dessa frågor 

och lämna in dem till någon av pedagogerna på ditt barns fritidshem senast 

den 30 september.  Det går även bra att skicka dina svar till Tomas 

Davidsson, Blästadsgatan 1, 58923 Linköping. 

 

Det är förstås helt okej att ringa oss om du undrar över något. 

 
 

Hälsningar 
 
Tomas Davidsson  
070-315 37 78 
Blästadsskolan 
 
Robert Ahxner 
0708-510 510 
Ånestadsskolan



 

LÄROPLANEN FÖR GRUNDSKOLAN OCH 
FRITIDSHEMMET: 
	  

• Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till 
fritidshemmet. 

• Fritidshemmet ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för 
barnens fostran och utveckling, arbetet måste därför ske i samarbete 
med hemmen. 

• Fritidshemmet ska, i samarbete med hemmen, främja barnets 
allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och 
ansvarskännande individer och medborgare. 

 

Utifrån ovansående formuleringar från skolans och fritidshemmets 
styrdokument, LGR 11, ställer vi följande frågor: 

 

 
1.    Vilket förtroende känner du för verksamheten på ditt barns fritidshem? 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

 
2.   Vilket samarbete finns idag mellan fritidshemmet och dig som förälder? 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 



 

3.  Vilket samarbete vill du ha, önskar du, mellan hemmet och 

fritidshemmet? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

4.     Ser du fritidshemmet som ett stöd i ansvaret för ditt barns fostran och     

personliga utveckling? Motivera ditt svar. 
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

Stort TACK för din tid!  
 
Räcker inte raderna är det förstås helt okej att använda baksidan. 


