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SAMMANFATTNING 
___________________________________________________________________________ 
 
Lena Erlandsson, Ulrika Reinholdsson 
 
Vårdnadshavares delaktighet, inflytande och förväntningar på fritidshemmet 
Guardian’s participation, influence and expectations in their children’s afterschool recreation 
centre. 
     Antal sidor: 36 
__________________________________________________________________________ 
Utifrån vår undersökning har vi sett att fritidshemmet ofta jämförs med skolan. Eftersom 
skolan har individuella mål prioriterar vårdnadshavarna med all förståelse skolan. Syftet med 
detta arbete är att uppmärksamma vårdnadshavares inflytande, delaktighet och förväntningar 
på det dagliga arbetet med barnen och vidare att det är viktigt att vårdnadshavare har insyn 
och delaktighet i deras barns vardag. Som metod valde vi att intervjua vårdnadshavare med 
barn i fritidshem. De intervjuade är i olika åldrar med olika erfarenheter av fritidshem. För att 
få en bred bild har vi intervjuat vårdnadshavare i två kommuner. Få vårdnadshavare visste om 
att det fanns styrdokument för verksamheten, alla visste dock att de fanns för skolan.  Då det 
till stor del är personalens ansvar att få vårdnadshavarna delaktiga samt tillhandahålla 
information om vad som händer i verksamheten är samtal viktigt, vare sig det sker mer 
kontinuerligt eller vid utvecklingssamtal. Att finna formen för en god samverkan mellan 
pedagoger och vårdnadshavare är pedagogens ansvar och är av stor betydelse för barnets 
utveckling och lärande. Enligt resultatet av denna undersökning ser vi att de flesta 
vårdnadshavarna har och vill ha inflytande i verksamheten. Det har också framkommit att det 
finns en del önskemål och idéer om hur detta kan ske. 
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1. INLEDNING 
Vi har valt att studera vårdnadshavares syn på verksamheten på fritidshemmet. Fokus har vi 
lagt på vårdnadshavares inflytande, delaktighet och förväntningar på verksamheten med 
hänsyn till de styrdokument som styr. En anledning till att vi skriver om detta är att vi ser hur 
samverkan är mindre aktiv på fritidshemmet än den man har i förskola/skola. Vi vill med 
detta arbete visa på betydelsen av vårdnadshavares delaktighet i verksamheten på 
fritidshemmet.   
 
Vi arbetar från och med 2011-07-01 efter en ny läroplan Lgr 11 (2011), med hänsyn till detta 
har vi valt att jämföra en del av målen för verksamheten mot den gamla läroplanen Lpo 94 
som gällde när vi skrev genomförde intervjuerna. Fritidshemmet omfattas av den nya 
läroplanen och det står i denna att det ska skapas ett samarbete mellan de olika 
verksamheterna och hemmet för att stödja eleven i sin utveckling.   
 
I den föregående läroplanen Lpo 94 stod det att det skall finnas samarbetsformer mellan 
förskoleklass, skola och fritidshem (2006 s 14). Vidare står det i Lgr 11 (2011): Alla som 
arbetar i skolan skall samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan 
utveckla skolans innehåll och verksamhet. 
 
I de Allmänna råden och kommentarer för Kvalitet i fritidshem (2007 s 32) står att ett 
samarbete som innebär att barnen trivs och utvecklas ska skapas mellan hemmet och 
fritidshemmet. I de allmänna råden står det mycket utförligt hur och vad man på 
fritidshemmen ska rikta fokus på för att få en väl fungerande verksamhet. 
 
För att få en mer nyanserad och större bild har vi valt att studera fritidshemmen i två olika 
kommuner. 
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
Studiens syfte är att uppmärksamma vårdnadshavarnas delaktighet, inflytande och 
förväntningar på fritidshemmet. Varför vi har valt att använda oss av både delaktighet och 
inflytande är att vi tror att när man pratar om delaktighet så tolkar man ordet som aktiv 
medverkan i något och ordet inflytande tolkar man som möjlighet att påverka. 
 
Vi har en förhoppning om att vi genom detta arbete kan belysa vikten av vårdnadshavare 
aktiva roll i deras barns tid på fritidshemmet. Vi anser att det vore värdefullt dels för barnen 
och pedagogerna men främst för vårdnadshavare.  
 
De frågeställningar som vi arbetar utifrån är:  
 

• Vad har vårdnadshavare för förväntningar på fritidsverksamheten?  
• Vad anser vårdnadshavare sig ha för inflytande i verksamheten? 
• Vad anser vårdnadshavarna sig ha för delaktighet i verksamheten?  
• Vad har de för önskemål om detta? 
 

Vi har använt oss av både inflytande och delaktighet i vår frågeställning detta på grund av 
definitionsskillnaden mellan dessa begrepp. Med inflytande menar vi att vårdnadshavarna har 
möjlighet att påverka deras barns vardag och vi som arbetar på fritidshemmen visar detta med 
till exempel bildspel och förslagslådor. Med delaktighet menar vi att aktiv medverkan vilket 
vi strävar efter och vid vissa tillfällen får. Vi har även stöd för vår tolkning genom 
www.nationalencyklopedin.se deras definition på delaktighet är aktiv medverkan. 
Definitionen på inflytande är möjlighet att påverka.  
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3. LITTERATURGENOMGÅNG 
Här nedan har vi gått igenom den litteratur som vi använt oss av för att förstå och förklara de 
intervjusvar vi samlat in från vårdnadshavarna. Då det inte finns mycket forskning i detta 
ämne har vi valt att titta på forskning angående kommunikation mellan människor vilket det 
till stor del handlar om. Vi belysa också vad lärande på fritids består av och hur det yttrar sig i 
den dagliga verksamheten. 
 

3.1 KOMMUNIKATION 
Definitionen på själva ordet kommunikation kommer enligt från latinets ”communicare”, 
vilket betyder att något blir gemensamt – bland annat upplevelser, tankar och värderingar 
Kommunikation finns i två olika modeller enligt Nilsson & Waldemarsson (2010), för att 
kunna se dessa modeller måste man ”skala bort” en del information. Det som blir kvar då är 
”Hammarmodellen” och ”Informationsmodellen”. Den förstnämnda innebär att vi tror att 
kommunikation handlar bara om att vara tillräckligt högljudda, att tala tillräckligt högt eller 
upprepa ett budskap tillräckligt många gånger. Denna modell används enligt författarna bland 
människor som står varandra nära. Den andra modellen innebär en slags checklista över att vi 
fått med viktiga delar och den är användbar när vi funderar över vårt sätt att kommunicera: 
Vem, Vad, Till vem, I vilket medium, och effekt är de punkter som står på denna lista. 
 
Moira Von Wright (2000) har gjort en pedagogisk rekonstruktion av Meads teori om 
människors kommunikation. Här framhålls betydelsen av det sociala i lärandesituationer och 
språkets betydelse i den kommunikativa processen. Vidare påpekas det att det reflexiva 
tänkandet eller självreflektion är något som konstitueras i sociala samspelsprocesser och inte 
är egenskaper som man innehar eller inte. Inte heller är de något som man förvärvar en gång 
för alla, utan de måste ständigt hållas levande och återerövras genom kommunikation och 
socialt samspel. (a.a) uppehåller sig även runt de etiska tankar om människan som en 
responsiv varelse med en längtan om att få kommunicera med andra människor och 
därigenom även med sig själv. Den pedagogiska slutsatsen som drogs enligt Von Wright 
(2000) var att en lyckad pedagogik har som utgångspunkt att människor är sociala och i 
förlängningen handlar undervisning om ett möte mellan människor, mellan mänskliga 
erfarenheter, tankar, kunskaper, känslor, förhoppningar, färdigheter. 
 
Hur vi upplever både oss själva och andra människor är en förutsättning för en givande 
kommunikation. Varseblivning handlar i allmänhet om hur vi uppfattar omgivningen. Social 
varseblivning handlar om hur vi uppfattar andra människor. Von Wright (2000) skriver att 
”Man brukar säga att första intrycket är viktigt, samtidigt är det våra egna tolkningar som 
gör att vi bildar oss en uppfattning om den andra personen”. Vidare menar Von Wright 
(2000) att våra sinnen är selektiva och ”väljer ut” vad som vi ser eller hör, detta görs snabbt 
och innan hjärnan hinner registrera eventuella ”fel”. Som följd blir risken att missuppfatta 
varandra i vår kommunikation stor. Att inte lyssna aktivt är enligt a.a en vanlig orsak till 
missförstånd, ofta tänker vi mer på vad vi ska svara den som vi pratar med. Även Dahlkvist 
(2009) tar upp det man inom psykologin kallar ”selektiv perception” i sin forskning, han 
påpekar att om alla sinnesintryck/signaler skulle komma fram så skulle det uppstå kaos i 
hjärnan. Den skulle inte klara av att behandla all information samtidigt.  
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För att bli en bättre samtalspartner menar Maltén (1998) att man ska använda inte bara sina 
hörselorgan utan flera av våra sinnen, exempelvis ögonkontakt för att visa sitt intresse av 
samtalspartnern. Vidare påpekar han att man måste våga lyssna utan att avbryta den som har 
ordet, att även lyssna mellan raderna är också en del av kommunikationen 
 
Dessutom påpekar Maltén (1998) det egna jaget i rollen som sändare eller mottagare i 
kommunikationsprocessen. Han menar att vår relation till andra kan bli positiv eller negativ 
beroende på hur den idealsjälvbild vi bär på ser ut och hur vi tror att andra uppfattar oss. 
Människor med väl utbyggd självbild uppfattas oftast som stabila av andra människor. Han 
uppehåller sig kring Mathiasson (1994) när han i sin tur talar om tre personlighetstyper, den 
rigida som har svårt att bryta sina vanor där allt nytt känns som farligt. Sen finns det den 
skyddade personligheten som har levat i en skyddad tillvaro där det varit svårt att ta eget 
ansvar. Till sist tar han upp den problemlösande som redan från barndomen vant sig vid att ta 
ansvar, här finns ofta tankesättet att problem är till för att lösas.  
 
Något som både Maltén (1998) och Nilsson & Waldemarsson (2010) tar upp som viktigt är 
återkoppling eller feedback. Här får vi reda på vad och hur samtalspartnern uppfattat det som 
sagts. Här får vi också veta vilka tankar som väckts hos mottagaren. Vidare menar Nilsson & 
Waldemarsson (2010) att beroende på relationen och situationen kan det vara svårt att ta emot 
återkopplingen. Till exempel om vi inte litar på eller tycker om den person som ger 
återkopplingen kan vi tolka det som anklagelser. Om det är någon vi litar på har vi lättare att 
ta till oss kritik och här finns också större chans till förändring och utveckling. Ett aktivt 
samtal bör innehålla lyssnande, uppmärksamhet och återkoppling. Dahlkvist (2009) skriver 
också om återkoppling och feedback och att det är ett led i kommunikationsprocessen. Han 
förklarar kommunikationsprocessen mellan människor med att en är sändare och den andre är 
mottagare.   
 
Kommunikation kan även ske på ett icke-verbalt sätt och detta är minst lika tydligt, 
teckenspråk är ett exempel på detta men även dans, kroppshållning, ögonkontakt, 
rörelsemönster och så vidare räknas in här. För att kunna tolka den man kommunicerar med 
rätt, fordras det att man kan ”läsa av” situationen, en gest kan lätt missförstås om man inte ser 
helheten Nilsson & Waldemarsson (2010). Maltén (1998) påpekar att kroppsspråket rent av 
betyder mer än orden, han framhåller att forskare gör gällande att hela 55 % av budskapet 
formas via kroppsspråksformer. Vidare menar a.a att 70 % av kommunikationen är renodlat 
ickeverbal. Med detta åsyftar han att personlig utstrålning betyder mer än innehållet. Enligt 
a.a finns det tre olika kroppsspråk, det medvetna, till exempel gester och mimik, det 
omedvetna vilket inrymmer rodnad eller pupillförstoring och det tredje som han kallar det 
speciella kroppsspråket vilket innefattar förvärvad, ett exempel på detta är teckenspråk, Bliss, 
även det militära teckenspråket kan räknas in här.  
 
Något man brukar tala om när man diskuterar kommunikation är envägs- eller 
tvåvägskommunikation. Ofta är envägskommunikation inte något positivt. 
Envägskommunikation säger man att det sker ofta i klassrum eller någon annanstans där man 
inte törs avbryta den som talar. Många ser enligt Dahlqvist (2009) fördelar med denna sortens 
kommunikation, som är snabb, effektiv och okomplicerad. Tvåvägskommunikationen är då 
som ett vanligt samtal där man kan ställa frågor och respondera på det som sagts omedelbart. 
Även om man ser det positiva tydligt med denna sort finns det nackdelar här också. Alla har 
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vi nog varit med om att någon föredragshållare sagt att man gärna får avbryta och ställa 
frågor, men att dennes kroppsspråk sedan säger något helt annat (Dahlkwist 2009).    
Ett aktivt samtal förenklas av att inbjuda till en öppen dialog, detta förespråkar Eriksson 
(2008) när han beskriver en genomförd studie som handlar om förtroendeskapande kontakter 
mellan pedagoger och vårdnadshavare. Här framförs fördelarna med att tidigt skapa rum för 
en öppen dialog. Genom detta förhållningssätt verkar det som om vårdnadshavarna också blir 
öppna i sin dialog. Eriksson (2008:136) framhåller George Herbert Meads ord när han 
påpekade att” det är barnets närvaro både i hemmet och i skolan som är den avgörande, 
socialt grundande omständigheten som motiverar en förbindelse mellan hem och skola”.  
 

3.2 LÄRANDE PÅ FRITIDSHEM 
Att vi lär oss på olika sätt är nog alla pedagoger medvetna om, Dahlkvist (2009) tar upp tre 
olika sätt för inlärning, det första är visuellt i form av bilder, mindmapping, skriven text är 
viktig gärna med understrykningar. Det andra inlärningssättet är det auditativa, det innebär att 
lyssna och diskutera är viktigt för inlärningen även att ha musik i bakgrunden kan vara viktig 
faktor. Det tredje och sista sättet att lära in är det kinestetiska, här är känseln viktig, rörelsen 
och att göra sakerna praktiskt är ett led i inlärningsprocessen. Det som är vidare intressant är 
att amerikansk forskning har gjorts angående genus inom detta område och dessa har visat på 
att en tredje del av pojkarna visade sig förbli taktila och kinestetiska genom hela grundskolan 
och att de aldrig blir visuella eller auditativa a.a (2009). Johansson (2011) beskriver lärande 
som ett dynamiskt begrepp som visar på vad som uppstår i relationer och mönster i specifika 
situationer och miljöer. Ofta när man talar om lärande så tänker man i första hand på skolan 
och då speciellt vad man lär sig i klassrummet, att det förekommer lärande på andra ställen 
kommer först i kanske andra hand.  
 
Fritidshemmet styrs av skollagen kapitel 1-6 samt kapitel 14, Riksdagen (2010). Här tas det 
upp vilka skolformer som omfattas, vilka som är huvudmän. Vidare står det hur skolan styrs 
av de olika dokumenten som finns, behörighetskrav för lärare och så vidare. Här kan man 
även finna texter som tar upp elevers utveckling och att det ska ske en kommunikation mellan 
skola och hem. I dessa dokument står det även om kvalitet och inflytande, både från elevers 
håll som vårdnadshavare.  
 
Lärandet på fritids är enligt Johansson (2011) informellt till skillnad från lärandet som sker i 
klassrummet. På fritidshemmet beprövas erfarenheter och befästs, genom socialt samspel 
mellan barnen och mellan barn och vuxna. På fritidshemmet arbetar man med mål som anger, 
jämställdhet, jämlikhet, delaktighet, inflytande, kulturell mångfald och olika samarbetsformer. 
Allt detta ska barnen få del av så att de blir ansvarsfulla individer, detta är förutsättningar som 
barnen behöver för att de ska få en bra och trygg skolgång. Enligt Holmberg (2011) är dessa 
stödprocesser som förekommer på fritidshemmet viktiga för att få en bra kvalitet i 
fritidshemmets verksamhet, vidare menar (a.a) att samarbete och möten med vårdnadshavare 
skapar förtroende och ger chanser till synpunkter och idéer som utvecklar verksamheten. 
Bardon (2008) har gjort en studie angående just barns lärande på fritidshemmet. I sin analys 
av resultatet såg hon att mönstret som bildades var att barns lärande på fritidshemmet kan 
sammanfattas och betraktas som ett socialt lärande. Med socialt lärande menar hon att barnen 
lär sig känna omsorg och ta ansvar, inflytande, hantera konflikter samt att inta olika roller.  
Dencik, Bäckström & Larsson (1988) menar att barnen har två roller i sin socialisering, en i 
hemmet och en i skolan/fritidshemmet.      
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Holmberg (2011) menar att uppdraget för läraren på fritidshemmet är att komplettera arbetet i 
skolan med lärandet på fritidshemmet. Pedagogen ska utforma aktiviteter utifrån de olika 
behoven som barnen har, och som på ett ordnat och metodiskt sätt tränar läsning, 
koncentration, motorik. Vidare ska det förekomma aktiviteter som ger utrymme för skapande 
lekar som musik, rörelse, drama och bild. I Skolverkets allmänna råd för fritidshemmet (2007) 
står det hur viktig personalens kompetens är, det står även att det är kommunens ansvar att 
tillsätta lämplig personal. Dessutom står det att detta är en förutsättning för att kunna arbeta 
enligt läroplanens mål med anpassning av målen efter det enskilda barnet och gruppen. För att 
kunna göra detta behövs den pedagogiska högskoleutbildning som ges om de yngre barnens 
utveckling och lärande. Dessa Allmänna råd ger en beskrivning om en önskvärd kvalité för 
verksamheten på fritidshemmet. Här finns bland annat personaltäthet och barngruppens 
storlek uttryckt. Under åren 2001 till 2006 betalades det ut ett stadsbidrag till skola och 
fritidshem för att öka personaltätheten i dessa verksamheter. Skolverket har på uppdrag av 
regeringen genomfört en redovisning i form av en rapport av detta bidrag för att följa upp och 
redovisa resultatet. 
 
Konsekvensen av det pedagogiska arbetet kan enligt Johansson (2010) ses i tre dimensioner, 
den första är i vilka idéer om samhället och dess medborgare som det pedagogiska arbetet 
utgår ifrån, den andra dimensionen är vilka ideal pedagogiken och det pedagogiska arbetet har 
och den sista dimensionen är vilka realiteter som styr och styrs av det pedagogiska arbetet.  
 
Jansson (1992) skriver om att pedagogerna ska skapa en fritidshemsvardag och detta innebär 
att ge barnen trygghet och en socialkompetens. Vidare menar han att vårdnadshavarnas 
engagemang och anknytning till skolbarnens fritidsverksamhet skulle förefalla som en 
önskvärd verklighetsfrämmande kvalitet. Han påpekar också att pedagogerna kan knyta 
samman fritidshemmets vardagliga verksamhet med föräldrarna och närsamhället. Detta kan 
ske i ett gemensamt intresse kring aktiviteter som ger liv i fritidsbarnens vardag t.ex. drop-in 
kaffe, vernissage och fritidsresa. Att det just blir en fritidshemsvardag och inte en så hemlik 
vardag som möjligt är viktigt. Holmberg (2011) menar att ett mål som är vanligt 
förekommande är ”alla barn ska vara trygga i vår verksamhet”. För att nå detta mål behöver 
pedagogen tillämpa sig en trygg och stabil grund att stå på för att kunna bemöta barnen i de 
olika situationer som kan uppstå (a.a.). Dencik, Bäckström & Larsson (1988) har i sin 
forskning tagit upp hur viktigt det är att pedagogerna agerar professionellt i sitt 
yrkesutövande. De tar också upp att en öppen dialog mellan pedagogerna och 
vårdnadshavarna är central för ett bra samarbete däremellan. 
 

3.3 SAMARBETE MELLAN VÅRDNADSHAVARE OCH FRITIDSHEM  
Lgr 11 (2011) tar upp att ett samarbete ska ske mellan hemmet och fritidsverksamheten för att 
på alla nivåer uppnå en god verksamhet. När vi jämför mellan denna och den tidigare 
läroplanen finns det inga förändringar när det gäller denna punkt. Wikare, Berge & Watsi 
(2002) talar om att det ibland kan det vara svårt att samarbeta. Vårdnadshavare och pedagoger 
kan ha många olika anledningar till detta, man kan känna sig osäker inför varandra och ha 
svårt att sätta sig in i den andres situation. Vårdnadshavarna kan vara jäktade vid lämning och 
hämtning eller kan de vara osäkra för ingående frågor, att uttalanden ska uppfattas som kritik. 
Det kan till och med vara så att de känner sig ovetande och mindre vetande inför den 
pedagogiska personalen. Dessutom kan personalen vara nyutbildad och ibland sakna 
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yrkeserfarenhet. Båda parter kan vara konflikträdda. (a.a.) poängterar att det är viktigt att 
personal och vårdnadshavare är delaktiga i verksamheten och har ett gott samarbete.  
 
Gren (2007) påpekar att när barnet börjar i förskolan, fritidshemmet och senare skolan 
behöver vårdnadshavaren få kunskap om verksamhetens mål inte minst för att de ska få chans 
till delaktighet. Pedagogen behöver få fram information om barnets behov och sociala 
situationer för att kunna ge barnet rätt förutsättningar i verksamheten. Vidare påpekar Gren 
(2007) att det är viktigt att ha en god kommunikation med vårdnadshavare kring betydelsen 
och ansvaret i barnets vistelse på fritidshemmet. Barnet mår bäst av att känna en enighet 
mellan vårdnadshavare och pedagogen. En enighet som innebär att pedagogen visar respekt 
för den tillvaro vårdnadshavaren erbjuder barnet i hemmet och vårdnadshavaren uppskattar 
verksamheten på fritidshemmet oberoende olika bakgrunder och olika kompetenser. Det är 
också betydande att det finns en enighet om målen mellan vårdnadshavare och pedagoger för 
att barnet ska må bra och lyckas tillgodogöra sig omsorg, fostran och till sist undervisning 
Gren (2007). I en del kommuner erbjuds utvecklingssamtal på fritidshemmet precis som i 
skolan men det finns inga krav på att dessa ska utföras, däremot står det i skollagen att i 
skolverksamheten ska det erbjudas utvecklingssamtal en gång per termin. Om det inte erbjuds 
på fritidshemmet så är det bra om pedagogerna är delaktiga i skolans utvecklingssamtal för att 
vårdnadshavarna ska få en helhet över barnets skoldag. Holmberg (2011) förordar att 
fritidshemmet i stor utsträckning kan bidra till att åskådliggöra barnets sociala utveckling, 
kamratrelationer, samarbete med andra barn. Detta i ett skriftligt underlag som informeras via 
utvecklingssamtal i skolan eller på fritidshemmet. Enligt Kvalitet i fritidshem (2007) är 
fritidshemmet ett viktigt komplement till skolan för att skapa mångsidighet, helhet och 
kontinuitet i barns utveckling och lärande. I Lgr 11 kan man läsa att ”läraren i skolan ska 
samarbeta med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel och 
kunskapsutveckling” (2011 s. 16). Vidare kan vi läsa i de övergripande målen om 
utvecklingssamtal att ”läraren skall genom utvecklingssamtal...främja elevernas 
kunskapsmässiga och sociala utveckling”(2011 s. 18).  
 
Att mötet mellan pedagoger och föräldrar är viktigt påpekar Gren (2007). Det bör tydligt 
klargöras hur samverkan kan gestaltas, då visar man som pedagog sin professionella roll. 
Vidare påpekas det här att en bra relation behövs byggas upp mellan vårdnadshavare och 
pedagog då vårdnadshavaren kan uppleva att denne är i underläge gentemot pedagogen. 
Därför är medvetenheten om vikten av att vara tydlig i sin pedagogiska roll och lyhörd för 
vårdnadshavarna synpunkter och frågor oerhört väsentlig Gren (2007). Enligt Eriksson (2008) 
har skolan svårt att engagera vårdnadshavare som har utländsk bakgrund. Detta berodde på att 
de var osäkra både språkligt och på hur det svenska samhället skulle påverka deras barn. I 
deras hemland var ofta skolan var mycket auktoritär och det förekom inte något inflytande 
från vårdnadshavarna. Juul & Jensen (2007) har en teori om varför föräldrar agerar som de 
gör i de nordiska länderna. De hävdar att majoriteten av dagens föräldrar har vänt ryggen till 
den patriarkala familjestrukturen och istället befinner sig i en mer experimenterande värld där 
de inte riktigt funnit sin roll i barnuppfostran och måste därmed klara sig utan förebilder. De 
verkar nu enligt (a.a) vara mer kompetent osäkra och utgår ofta från att pedagoger sitter inne 
med kunskapen. Gren (2007) tar också upp att det är viktigt att vårdnadshavare känner till, 
och kan ha möjlighet att diskutera fritidshemmets syn på gränser för pedagogens 
ansvarsområde och vårdnadshavarnas ansvarsområde. Vidare menar författaren att ju äldre 
barnen blir ju viktigare blir det också att tydliggöra synen på barnets ansvarsområde. Det 
måste finnas en respekt gentemot vårdnadshavarna, även om man inte har samma åsikter, 
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vidare måste pedagogen kunna lyssna, visa ödmjukhet och vara fri från prestige för 
vårdnadshavare ska kunna känna sig trygga i kontakten (a,a). 
 
Något som Juul, & Jensen (2007) tar upp angående just relationella processer och samarbete 
är att de avråder yrkesfolk från att ge vårdnadshavare konkreta råd om hur de ska uppfostra 
sina barn, detta för att inte förstärka den obalans som kan finnas mellan vårdnadshavare och 
pedagoger. Vidare menar de att visst kan pedagogerna ge råd men endast om de tas från egna 
erfarenheter i relationen mellan barn – vårdnadshavare. En studie om förtroendeskapande 
kontakter har gjorts av Eriksson (2008), här har han fokuserat på vad lärarna gör när de 
bygger upp ett förtroende mellan sig och vårdnadshavarna. En principiell hållning som han 
mötte hos flera av lärarna han intervjuade var att de utgick från att vårdnadshavarna ville 
engagera sig. Det som också var gemensamt för de lärare han intervjuat var att de la ner stor 
vikt vid att så tidigt som möjligt ta individuell kontakt med vårdnadshavarna. 
 
Nilsson (2008) skriver om en studie där man intervjuat vårdnadshavare till 40 barn om deras 
samarbete med skolan. Cirka hälften av dessa hade negativa erfarenheter, man kunde se att i 
den här gruppen hade de en något lägre utbildning än i den gruppen som hade mer positiva 
erfarenheter. I den förstnämnda gruppen fanns det kommentarer som att de inte kunde 
påverka verksamheten, barnen hade inlärningssvårigheter som inte togs på allvar av skolan. 
Vidare menar (a.a.) att vårdnadshavarna är viktiga resurspersoner i skolan och att barnen mår 
bättre och även presterar bättre om det finns som författaren utrycker sig ”öppna kanaler” 
mellan skolan och hemmet. Juul & Jensen (2007) menar att den traditionella relationen mellan 
pedagog och vårdnadshavare måste ses över, vi har olika uppfattningar om verkligheten. Det 
är viktigt att komma ihåg att det är vårdnadshavaren som har ansvar för barnets välbefinnande 
såsom att göra val där barnets bästa är i fokus. Pedagogerna har ansvar för den pedagogiska 
kvaliteten och genom denna skapa de rätta förutsättningarna för det enskilda barnet. För att 
säkerhetsställa kvalitén på fritidshemmet och samarbetet mellan fritidshemmet och 
vårdnadshavare ska det med jämna mellanrum ske ett systematiskt kvalitetsarbete där 
verksamheten utvärderas, i detta arbete ska vårdnadshavare vara delaktiga enligt skollagen. 
Innan den nya skollagen kom var det krav på att en lokal arbetsplan skulle upprättas, numera 
finns detta kravet inte kvar men det är många kommuner som fortfarande använde sig att en 
sådan. Holmberg (2011) förtydligar hur en arbetsplan upprättas inför varje nytt verksamhetsår 
och vad pedagogerna på fritidshemmet vill uppnå med sitt arbete. Denna arbetsplan bör 
gemensamt arbetas fram av hela arbetslaget och grundas på den utvärdering som gjorts under 
tidigare verksamhetsår. Planen skall innehålla så väl en kortsiktig och långsiktig målsättning 
för fritidsverksamheten både när det gäller värdegrund och kunskaper (a.a.) 
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4. METOD 
Här har vi beskrivit vilken metod vi har valde och varför vi valde just den metoden. Vi har 
också att preciserat urvalet av intervjupersonerna och hur vi genomförde själva intervjuerna.  
 
Det finns två olika synsätt eller skillnader på forskning, kvantitativ eller kvalitativ. 
Kvantitativa forskare vilka ofta är inriktade på siffermässiga mätmetoder på det sociala livet 
jämförelsevis med kvalitativa forskare som använder sig av ord vid sin presentation av 
resultatet Bryman (2011). Vidare är det forskaren som styr i den kvantitativa undersökningen 
till motsats mot den kvalitativa där det är deltagarens perspektiv som är i fokus. Ytterligare en 
skillnad är att i den kvantitativa undersökningen träffar forskaren inte intervjupersonerna utan 
denne genomför exempelvis enkätundersökningar, en anledning till detta är att de menar att 
de kan mista sin objektivitet. En kvalitativ forskare däremot eftersträvar relationen mellan sig 
och intervjupersonerna, en anledning till detta är att de vill kunna få en inblick i deras synsätt 
och deras sätt att tänka om ämnet a.a (2011). Enligt Bryman (2011) kan en kvantitativ 
forskning betraktas som en forskningsstrategi som betonar kvantifiering när det gäller 
insamling och analys av data och att den samtidigt innehåller ett deduktivt synsätt på 
förhållandet mellan teori och praktisk forskning, där tyngden ligger på prövning av teorier. 
Den kvalitativa forskningen uppfattas som en forskningsstrategi som vanligtvis lägger vikt vid 
ord och inte kvantifiering under insamlingen och analysen av data och at den i huvudsak 
betonar ett induktivt synsätt på relationen mellan teori och forskning, där tyngden läggs på 
generering av teorier. 
a.a (2011)  

                                                                                                 

4.1 VAL AV METOD 
Vi har gjort en kvalitativ studie i två mindre kommuner i frågan om föräldrars inflytande, 
delaktighet och förväntningar på fritidsverksamheten. Vi valde intervjuer på grund av vi antog 
att det skulle vara lättare att få svar på den frågeställning vi formulerade med tanke på att vi 
kunde ställa följdfrågor. Vi använde oss av en intervjuguide (Bilaga 1) med många frågor, 
intervjuerna skrevs ner för att undvika egna slutsatser i efterhand. Vårdnadshavarna 
informerades om att det bara var vi som hade tillgång till materialet och de garanterades 
anonymitet. Vi använde oss av de fyra etiska principerna som Bryman (2011) framhåller. 
Dessa grundläggande principer rör frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet. Den 
första delen var informationskravet vilket innebar att forskaren skulle informera berörda 
personer om syftet, att de hade rätt att hoppa av om de så önskade, dessutom skulle de veta 
vilka moment som ingick. Vidare hade vi samtyckeskravet vilket innebar att deltagarna 
bestämde om de ville vara med. Det tredje kravet var konfidentialitetskravet, alla uppgifter 
skulle förvaras på ett sådant sätt att inga obehöriga kunde komma åt dem., det sista kravet var 
nyttjandekravet, alla insamlade uppgifter fick endast användas för just detta specifika 
ändamål, Bryman (2011).       
 

4.2 URVAL 
Vi valde att intervjua tolv vårdnadshavare i två olika kommuner. I den ena kommunen valde 
vi bland de vårdnadshavare som ofta diskuterar verksamheten. Här var det bara kvinnor som 
ställde upp, en utav vårdnadshavarna trodde att det berodde på att männen tar, eller inte får, 
lika mycket ansvar för barnen och ofta är det så att det är mammorna som går ner i 
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sysselsättningsgrad medan papporna jobbar på som vanligt. Åldern på de intervjuade är 
mellan trettio till fyrtio år. 
I den andra kommunen valde vi två vårdnadshavare på tre olika fritidshem för att få en bred 
bild, här var det fyra kvinnor och två män som deltog, utav dessa var det tre som är trettio till 
trettiofem år, två som är tjugofem till trettio år och en som är över fyrtio år. Eftersom det är 
relativt små kommuner vi arbetar i så känner de flesta till varandra och det kan ha gjort att 
samtalen blivit mer öppna. Eftersom det var sommar och många barn var lediga så var urvalet 
av vårdnadshavare inte så stort, vi kände att om vi hade gjort intervjuerna under terminstid 
hade vi valt intervjupersonerna på ett annat sätt. Vi anser att vi enligt Bryman (2011) gjorde 
urvalet enligt stickprovstekniken, där slumpen fungerade som urvalet eftersom många var 
lediga och vi frågade dem som kom just den dagen.  
 

4.3 GENOMFÖRANDE  
Vi valde att genomföra intervjuerna enbart med vårdnadshavare eftersom vi hade inriktat oss 
på vad vårdnadshavarna hade för inflytande, delaktighet och förväntningar, vi ansåg att 
barnen inte hade insyn i den frågan. Eftersom intervjuerna genomfördes under lovet var det 
inte så stort antal vårdnadshavare att välja bland. Vi valde ändå att intervjua några som hade 
erfarenhet av att ha barn på fritidshem innan och några ”nya” vårdnadshavare som hade barn i 
förskoleklass. Anledningen till att vi gjorde detta val var att vi trodde att de skulle ha olika 
erfarenheter och därmed få varierande svar på grund av detta. Innan vi genomförde 
intervjuerna kontaktade vi rektorn för det aktuella fritidshemmet (bilaga 3). Vi hade även brev 
till vårdnadshavarna (bilaga 4) med allmän information om oss och vad vi skulle göra. Alla 
intervjuer genomfördes i fritidshemmens lokaler förutom ett där vårdnadshavaren var lite 
stressad och undrade om vi kunde ringa till henne senare på kvällen vilket vi gjorde, denna 
intervju blev då en telefonintervju. Tiden för intervjuerna var alltifrån 15 minuter till cirka 30 
minuter. 
 
Av de tillfrågade vårdnadshavarna var det några stycken som inte ville medverka, de gav 
olika skäl till detta.  Ofta var skälen bråttom hem till matlagning och aktiviteter vilket en del 
av vårdnadshavarna också nämnde. Innan vi påbörjade intervjuerna klargjorde vi att de 
garanterades anonymitet och att vi skulle föra anteckningar för att vi inte skulle dra några 
egna slutsatser och därmed inte bli några efterhandskonstruktioner. Varför vi inte spelade in 
intervjuerna var för att få en så avslappnad intervju som möjligt, vilket vi fick. Vidare erbjöd 
vi vårdnadshavarna att läsa intervjuerna när vi renskrivit dem. för att. Ingen vårdnadshavare i 
de två kommunerna anmälde sitt intresse. Vid varje intervju hade vi med oss de styrdokument 
vi arbetar efter Lpo 94 (2006), Lgr 11 (2011) och Allmänna råd för fritidshemmet. Under 
intervjuerna antecknade vi samtidigt som vårdnadshavarna var aktiva läsare detta för att egna 
tolkningar skulle undvikas. Efter varje intervju renskrev vi denna för att vi som vi nämnde 
ovan inte skulle göra egna tolkningar.  

4.4 ANALYSMETOD 
För att analysera våra intervjuer använde vi oss av intervjuguiden och frågorna (bilaga 2) som 
vi hade arbetat efter i våra intervjuer, sedan strukturerade vi upp de svar som var relevanta 
med tanke på våra frågeställningar. Därefter sorterade vi svaren och de svar som var liknande 
sorterades bort, detta för att det inte skulle bli upprepningar som kan göra texten lång och 
svårläst. Vi kortade även ner en del meningar det vill säga vi har gjort meningskoncentrat för 
att få en produkt som är lättläst och utan onödig meningsutfyllnad.  För att sedan analysera de 
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svar vi fått av vårdnadshavarna använde vi oss av den litteratur som vi ansåg var relevant.  
Bland annat har vi använt oss av Bryman (2011) för att strukturera upp arbetet 
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5. RESULTAT/ANALYS 
Här lägger vi fram resultatet utifrån våra intervjufrågor för att besvara våra frågeställningar. 
För att göra det överskådligt har vi delat upp resultatet under våra tre frågeställningar.  
 

5.1  VAD HAR VÅRDNADSHAVARE FÖR FÖRVÄNTNINGAR PÅ 
FRITIDSVERKSAMHETEN? 
Majoriteten av vårdnadshavarna är nöjda med den verksamhet som finns på fritidshemmen, 
det finns dock förväntningar inom olika områden.  
 
De flesta tyckte att deras barn skulle leka och ta igen sig på fritidshemmet, en del uttryckte en 
önskan att de i större utsträckning skulle få göra sina läxor. En vårdnadshavare uttryckte att ” 
det vore bra om barnen kunde gör läxan på fritidshemmet, för då är det gjort när vi kommer 
och hämtar”. En annan vårdnadshavare hade förväntningar på att barnet skulle ha ” lite lugnt, 
leka, ha roligt, kanske sitta med läxor i den mån de vill, lite mer avkoppling från skolan” 
Ytterligare en vårdnadshavare uttryckte att ”en överenskommelse vi har med personalen är 
hon ska gå till fritids och göra sin läxa, efter det går hon hem själv, det funkar bra och hon är 
nöjd med det.” En vårdnadshavare uttryckte att ”jag tänker inte i ett pedagogiskt syfte för 
barnen utan, man är nöjd med det som erbjuds. Jag känner inget behov av en större insyn i 
vad de gör. Skolan tar så mycket energi och jag tycker den är viktigare. Det är bra att det 
finns olika aktivitet men tycker det är skönt om barnen får leka under den tiden de är på 
fritids.” 
 
En vårdnadshavare ville att det skulle erbjudas fler aktiviteter. Samma vårdnadshavare tyckte 
att ”barnen kunde få mera utmaningar i leken”. En annan vårdnadshavare hade önskningar 
som ”tema och utflykter” Här ser man tydligt att vårdnadshavarna har förväntningar på 
verksamheten även om de flesta säger att de inte har det.  En av vårdnadshavarna tyckte att 
”det är alldeles för få aktiviteter som erbjuds på fritids men jag vet att resurserna är för få för 
att kunna genomföra vissa saker”. En annan vårdnadshavare sa ”det är så synd att barnen ska 
få klara sig själva i så stor utsträckning här på fritids medan förskolan har mer resurser. Man 
ser att det är en sådan stor åldersskillnad mellan barnen, då är det inte lätt att hitta på saker 
som passar alla barn. En annan vårdnadshavare uttryckte sig ”jag kan tycka att det är alldeles 
för få aktiviteter som erbjuds på fritids men vet samtidigt att resurserna är för få för att kunna 
genomföra vissa saker” Någon vårdnadshavare var nöjd med aktiviteterna som erbjöds 
”upplägget har varit bra, gympa en dag, mys en annan dag.” En vårdnadshavare hade 
konkreta förslag på aktiviteter ”jag skulle vilja att de arbetade mer temainriktat, jag upplever 
att de ”bara” leker. Det finns andra sätt att leka, bara detta med konfliktlösning kan ju göras 
på ett bra sätt samtidigt som man leker.” 
 
Flera av vårdnadshavarna tyckte att de äldre barnens intressen inte tas tillvara på, de önskade 
att det skulle finnas mer resurser i form av personal till att tillgodose dessa barns önskningar. 
Det som vi sett genom intervjuerna är att flera av de äldre barnen tycker att det finns för lite 
för dem att göra på fritidshemmet. De flesta upplevde tiden på fritidshemmet positivt, en del 
tyckte att det mest var aktiviteter för de yngre barnen. En del barn pratade mycket om vad 
som händer och en del inte alls. En vårdnadshavare utryckte att, ”hon berättar hemma om vad 
som händer på fritids och det är bra och hon känner sig trygg. Hon är självständig och går 
sin egen väg om det behövs. Personalens prat smittar av sig på ett positivt sätt”. En 
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vårdnadshavare tyckte att det framkom mycket av det som pedagogerna talade med barnen 
om på fritidshemmet i positiv anda till exempel hur man förhåller sig till varandra. 
 

ANALYS 
Vad har vårdnadshavare för förväntningar på fritidsverksamheten? 
I våra intervjuer framkom det att det fanns både positivt och negativt i fritidsverksamheten. 
Vårdnadshavarnas uppfattning om verksamheten var att de inte hade någon klar bild över vad 
som fanns att erbjuda deras barn. Många vårdnadshavare tyckte att skolan tar så mycket 
energi att fritidsverksamheten ”borde vara en frizon där barnen får leka och ha fri tid utan 
krav”. Att leken kan ha olika betydelse för olika personer förstås här. Här kan pedagogerna på 
fritidshemmet lyfta fram lekens betydelse för att öka förståelsen hos vårdnadshavarna. Denna 
företeelse skulle kunna ha medverkat till att vårdnadshavarna anser att de inte hade tid eller 
ork att ”lägga sig i” verksamheten, en allmän synpunkt verkade vara att ”mår barnen bra är 
vi nöjda”. Bardon (2008) menar att barnen upplever att lärandet på fritidshemmet är lustfyllt och 
roligt, det var inte alltid de märkte att de lärde sig någon men att de var medvetna om att ett 
lärande sker även på fritidshemmet. I Lgr 11 (2011) står det om samverkan mellan skola och 
hem att det finns ett gemensamt ansvar däremellan för elevernas skolgång och genom denna 
samverkan ge de bästa förutsättningar för deras utveckling. Vidare står det att alla som arbetar 
i skolan ska samarbeta med vårdnadshavare för att utveckla skolans verksamhet. När vi tittade 
i den äldre läroplanen Lpo 94 (2006) så fanns denna text också där vilket innebär att det är 
viktigt att få med vårdnadshavarna i arbetet kring barnen. Som Wikare, Berge & Watsi (2002) 
skriver är det viktigt att personal och vårdnadshavare är delaktiga i vad som sker i 
verksamheten och har ett gott samarbete kring barnen. 
 
 

5.2 VAD ANSER VÅRDNADSHAVAREN SIG HAR FÖR INFLYTANDE 
I VERKSAMHETEN? 
De flesta vårdnadshavarna tycker att samarbetet mellan hemmet och fritidshemmet är bra, 
majoriteten är nöjd med det inflytande som de har. Med inflytande menar vi möjlighet att 
påverka. 
    
Det vi ser utifrån svaren är att en övervägande del av barnen trivs på fritidshemmet, en av 
vårdnadshavaren uttryckte sin tacksamhet till fritidshemmet ”för att ni är så tillmötesgående 
och flexibla”. Några vårdnadshavare kände att de inte behövde ha mer inflytande än vad de 
hade, en utryckte sig ” jag tror inte att man har så mycket att säga till om i den dagliga 
verksamheten, men däremot om man som förälder vill något speciellt så lyssnar de nog.” En 
annan vårdnadshavare uttryckte sig ”känner att jag inte har det behovet utan är nöjd”. Vissa 
av vårdnadshavarna menade att de själva får styra över sitt inflytande av fritidsverksamheten 
”jag tycker det är bra om man kan påverka och har en insyn i verksamheten och har bra 
kontakt med personalen. Det är väl upp till var och en som föräldrar hur mycket man vill 
veta.” En vårdnadshavare sa ”jag tycker att de ska arbeta med socialt samspel och 
konfliktövningar.” Några av vårdnadshavarna fick upp ögonen för deras egen roll i barnens 
utvecklingsmöjligheter i fritidsverksamheten ”Jag har inte tänkt så mycket på att jag kan ha 
inflytande i verksamheten, att diskutera kring tankar och situationer som jag som förälder 
tycker är intressant är bra”. Alla tyckte att kontakten är bra mellan fritidshemmet och 
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hemmet. En vårdnadshavare uttryckte sig ”jag tar alltid reda på hur det är på fritids varje 
dag så jag vet om det är ordinarie personal eller vikarie”. Utskolningen var något som 
behövdes förbättras enligt flera vårdnadshavare, på en del fritidshem var det avslut flera 
veckor efter att barnet slutat. En del av vårdnadshavarna ville ha mer stöd inför utskolningen, 
de var osäkra på om deras barn skulle klara av att åka hem själva. Här fanns det också 
önskemål om mer inflytande och delaktighet. En vårdnadshavare uttryckte oro inför tiden 
efter utskolningen ” jag känner inte att jag får så mycket stöd i utskolningen, jag vill ha mer 
hjälp att fatta rätt beslut angående om mitt barn är moget att vara hemma själv”.  
 

ANALYS 
Vad anser vårdnadshavaren sig har för inflytande i verksamheten? 
De flesta samtalade med sina barn om hur dagen har varit överlag, i dessa samtal får de veta 
både vad barnen pratar om sinsemellan och vad pedagogerna pratar om. Angående kontakten 
ansåg alla att det var bra och lätt att prata med pedagogerna. Eriksson (2008) framhåller 
George Herbert Meads ord (s.136) när han påpekade att” det är barnets närvaro både i 
hemmet och i skolan som är den avgörande, socialt grundande omständigheten som 
motiverar en förbindelse mellan hem och skola”. Någon ville ha mer dokumentation av 
verksamheten i form av digital fotoram eller veckobrev. När det gäller inflytande är det 
många som inte har några speciella krav på verksamheten men de verkade nöjda och sa att, 
”vill vi att de jobbar med något så är det nog helt okej att säga till om detta”. Samtidigt hade 
nästan alla vårdnadshavare önskemål om verksamheten på fritidshemmet. Även om de inte 
tydligt uttalade sig om förväntningar och inflytande när intervjuerna uppehöll sig kring dessa 
frågor så framkom det senare under intervjuerna att det fanns önskemål om detta. Här är det 
viktigt att hitta lösningar på det som efterfrågas för att förhindra eventuella konflikter Nilsson, 
Waldemarsson (2010) tar upp att för att förhindra en konflikt ska man inrikta sig på det man 
är överens om, att både förstå och acceptera den andre (s.52). Vårdnadshavarna hade olika 
åsikter när det gällde in-utskolning av barnen på fritids. De som hade haft barn tidigare på 
fritidshemmet kände ingen oro, detta berodde på att de barn som hade äldre syskon på fritids 
ofta följde med vid lämning/hämtning, medan de som hade första barnet inom 
skolbarnomsorgen kände mer oro. Eriksson (2008) förespråkar aktiva samtal för att få en 
öppen dialog som i sin tur skapar förtroende mellan pedagoger och vårdnadshavare. I den ena 
kommunen visste de inte så mycket om dessa rutiner förutom att förskolan skötte 
inskolningen. En del vårdnadshavare ville ha mer stöd angående vad pedagogerna ansåg att 
barnet var moget för vid utskolning 
 
 

5.3 VAD HAR VÅRDNADSHAVARE FÖR ÖNSKEMÅL OM 
DELAKTIGHET? 
Vi vill aktualisera vår definition på delaktighet vilken är aktiv medverkan.  
Här framkommer det att en majoritet vill ha mer information i olika former, en del ville ha 
utvecklingssamtal på fritids. Det var få som var insatta i hur inskolningen gick till, de trodde 
att förskolan hade hand om det, men det var ingen som inviterade vårdnadshavarna till 
delaktighet.  
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Här framkommer det önskemål såsom vecko- månadsbrev, någon ville att barnen skulle bli 
filmade för att se hur dem fungerade i gruppen. En av vårdnadshavarna sa ” bra när det finns 
bildspel i hallen då stannar man upp och tittar och barnen visar gärna vad de har gjort under 
den perioden”.  Någon vårdnadshavare ville gärna ställa upp och erbjöd sig att hjälpa till ” jag 
kan hjälpa till om ni behöver köra barnen eller göra några större utflykter". En annan 
vårdnadshavare hade samma förslag där man kan bara delaktig ” ibland behöver de hjälp och 
sätter då upp listor där man som föräldrar kan sätta upp sig på att göra vissa saker, men man 
märker att det är samma föräldrar som återkommer hela tiden. De frågar också om hjälp när 
de behöver skjuts någonstans”. De flesta tyckte att samtal vore bra, en vårdnadshavare sa att” 
jag tycker jag har mer kontakt med fritidshemmet än vad jag har med klassläraren, här får 
man reda på allt vad som händer kring barnet och det är bra”. Om det skulle vara 
utvecklingssamtal på fritidshemmet, ett mindre informellt samtal på fritidshemmet eller 
utvecklingssamtal gemensamt med skolan var det olika tankar om. En av vårdnadshavaren sa 
”jag ser nog på detta så här; behöver man så tar man kontakt med personalen, med andra 
ord, samtal vid behov.” Medan en annan vårdnadshavare sa ” ja, jag tycker nog att det vara 
utvecklingssamtal en gång om året. Ibland kan det vara svårt med att prata med personalen, 
när de har så många barn att ta hand ”. Det som alla var överens om var i alla fall att det var 
viktigt med samtal om barnen. När vi diskuterade utvecklingssamtal kom vi in på betydelsen 
av styrdokumenten då de ligger till grund för att barnen ska ges möjlighet till utveckling efter 
sin förmåga. I den ena kommunen kände fem av sex vårdnadshavare till styrdokumenten. I 
den andra var det annorlunda, där var det två vårdnadshavare som kände till dessa och utav 
dem var det en som arbetade inom barnomsorgen och enligt denne var det anledningen till att 
den var känd. En vårdnadshavare berättade ”när vi var på föräldramöte så informerade 
rektorn vad styrdokumenten innehöll”. 
 

ANALYS 
Vad har vårdnadshavare för önskemål om delaktighet? 
De vårdnadshavare som visade ett större intresse inför fritidshemmet är mer engagerade och 
ställer fler krav som till exempel fler aktiviteter/tema än de andra, dessa är även medvetna om 
att det råder personalbrist. 
 
För att främja lärandet på fritidshemmet behöver det enligt Kvalitet i fritidshem (2007) finnas 
personal med rätt kompetens för verksamheten, dessa ska kunna hävda och lyfta fram vad och 
varför man arbetar på ett visst sätt, det är kommunens ansvar att det finns rätt kompetens. I 
Gren (2007) står det hur viktig personalens kompetens är för verksamheten. Detta är en 
förutsättning för att kunna arbeta enligt läroplanens mål med anpassning av målen efter det 
enskilda barnet och gruppen.. Jansson (1992) tar upp att det är viktigt att barnen får öva sig att 
klara sig själva för att bli självständiga och får ett större självförtroende. På ett fritidshem han 
följde tränade pedagogerna barnen på att klara vissa saker själva utan direkt stöd från vuxna. I 
samarbete med vårdnadshavarna fick barnen öva sig på att till exempel klara sig själva på 
morgonen, då fick barnen egen nyckel som de hade ansvar för. De vårdnadshavare som hade 
barnen på fritidshemmet långa dagar önskade att det fanns läxhjälp att få. Utvecklingssamtal i 
samma form som i skolan hade föräldrarna inget behov av eftersom den dagliga 
tamburkontakten var god. Däremot fanns det önskemål om samtal där de kunde få veta vad 
man arbetade med just nu. I en utav kommunerna kände alla utom en vårdnadshavare till 
styrdokumenten, i den andra var det färre som kände till dessa, de visste inte att det fanns 
styrdokument för fritidsverksamheten men var väl medvetna om att det fanns för skolan. Som 
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Gren (2007) framhåller behöver vårdnadshavaren få kunskap om verksamhetens mål när 
barnet börjar i förskolan, fritidshemmet och senare skolan för att de ska få en chans till 
delaktighet. Holmberg(2011) skriver också om vikten av att skapa möten där vårdnadshavarna 
får insikt om fritids verksamhet, uppdrag och mål för att få en förståelse.  
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6. DISKUSSION 
Om vi tittar på vad som står i lagtexten om fritidshemmets syfte så står det att: 
”Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskola fritidshemmet ska 
stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och 
rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov”, 
riksdagen.se (2011). Ser vi i Lgr 11 står det att det ska finnas samarbetsformer mellan 
förskoleklass, skola och fritidshem, detta för att berika varje elevs mångsidiga utveckling och 
lärande. Enligt Allmänna råden (2007 s 22) så ska skola och fritidhemmet ger barnen bitvis 
olika kunskaper och erfarenheter och därigenom komplettera varandra. 
 
Om barnens socialiseringsprocess skriver Dencik, Bäckström & Larsson (1988), de menar att 
barnen befinner sig i en dubbelsocialiseringssituation. De ska lära sig att hantera det sociala 
samspelet i familjen och på samma gång på förskolan, skolan och på fritidshemmet. Detta kan 
vara svårt, de tar upp flera exempel som vi känner igen från vardagen. Ett exempel på vad 
man kan göra för att underlätta för barnet, enligt oss, är att föra en dialog mellan pedagogerna 
och vårdnadshavarna.            
 

6.1 VAD HAR VÅRDNADSHAVARE FÖR FÖRVÄNTINGAR PÅ 
FRITIDSVERKSAMHETEN? 
Eriksson (2008) har genomfört en undersökning med syfte att beskriva lärares kontakter och 
samverkan med vårdnadshavare. En övervägande del ansåg att vårdnadshavarna borde ta mer 
ansvar för och engagera sig mera i sina barns skolgång. I de tidiga åldrarna är det vanligt med 
veckobrev som senare ersätts med telefonkontakt i de högre årskurserna. Vidare menar 
författaren att det är vanligt att lärare har outtalade förväntningar på vårdnadshavare, vilket 
kan resultera i missförstånd och att delaktigheten och inflytandet blir lidande.  
 
En sidoeffekt med denna undersökning har blivit att vårdnadshavarna blivit mer nyfikna och 
engagerade i fritidshemmets verksamhet. För att detta ska fortsätta behöver målen för 
verksamheten framhållas och arbetas med tillsammans med vårdnadshavarna för att nås, 
framförallt målen om delaktighet och inflytande från vårdnadshavare som det står om i 
Allmänna råd (2007). En god vardaglig kontakt är grundläggande för ett förtroendefullt 
samarbete för fritidshemmet. För att vårdnadshavarna ska känna sig delaktiga i frågor som rör 
både det egna barnet och fritidshemmets grundläggande värden, normer och regler, 
planeringar och innehåll är kontinuerlig dialog viktigt. Pedagogerna på fritidshemmet måste 
göra ett bra jobb med att framhäva styrdokumenten.  
Eftersom skolan har en kursplan att följa där barnen ska nå upp till sina mål anses den 
kursplanen mer viktigare än fritidshemmets verksamhetsmål. Detta anser vi blir tydligt i vårt 
arbete, då den klart visar att majoriteten av vårdnadshavarna tycker att skolan kräver mer 
uppmärksamhet än fritidshemmet vilket resulterar i att vårdnadshavarna lägger mer tid och 
energi för att barnen ska nå målen i skolan. Vi vill påpeka att skolan ska vara viktig, men att 
fritidshemmet ska lyftas och anses viktigt det också. Enligt Skollagen, Lgr 11 och de 
Allmänna råden (2007) för fritidshemmet ska fritidshemmet vara ett komplement till skolan 
och innehållsmässigt rikta verksamheten mot att barnen ska utvecklas både socialt och 
emotionellt. 
För att verksamheten ska bli bättre fungerande måste det till ett bättre samarbete mellan alla 
som arbetar på skolan. Som det fungerar nu är pedagogerna på fritidshemmet inne i 
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skolverksamheten på förmiddagarna och eftermiddagen läggs på fritidshemmet. Ledningen 
för fritidshemmet bör ha större insyn i verksamheten och stötta pedagogerna i sitt arbete att 
framhäva verksamheten inför vårdnadshavare. Vi menar att början till detta sker på 
arbetslagsmötena och där har rektorn stort ansvar genom att i sin dagordning ta upp 
verksamheten på fritidshemmet och i diskussioner lyfta fram den. En annan aspekt av detta är 
att personaltätheten inte är så hög och därigenom kan det vara svårt att hävda sig mot en större 
grupp. Med andra ord behöver fritidshemmen ytterligare stöd från rektor för att lyfta fram 
verksamheten och få med vårdnadshavarna i arbetet. Fler pedagoger involverade i 
fritidshemmets verksamhet ger en större kompetens och därmed en mer nyanserad bild av 
omvärlden vilket i sin tur ger barnen bättre förutsättning för sin inlärning både socialt och 
emotionellt. I de Allmänna råden (2007) läser vi om vikten av detta, i kommentarerna står det 
bland annat: att de sociala samspelen äventyras i för stora grupper och att samspelet mellan 
vuxna och barn kan påverkas negativt av den stress som uppstår med exempelvis en hög 
ljudnivån. I Skolverkets rapport 295 (Statsbidrag till personalförstärkningar i skola och 
fritidshem– slutrapport) delades det ut 17.5 miljarder mellan åren 2001 till 2006. Dessa 
pengar skulle gå till personalförstärkningar i skola och fritidshem. Rapporten visade att det 
har blivit personalförstärkningar i skola men merparten av dessa ökningar är på grund av 
minskat barnantal och att personal har behållits. I förskoleklass och på fritidshemmet har 
personaltätheten däremot minskat. I rapporten kan man läsa att kommunerna generellt inte 
satsar på fritidshemmen men att dessa räknas med ändå när den totala personaltätheten i 
kommunen beräknas. Skolverket (2007)  
 

Våra iakttagelser pekar dock på att kommunerna kan ha överdrivit utvecklingen av 
den pedagogiska personalen, vilket troligen har sin grund i att de redovisat en för 
stor ökning av barnskötare till följd av att anvisningarna för inrapporteringen till 
lärarregistret har ändrats under bidragsperioden. Skolverket (2007)  

 
Här menar vi att kommunerna borde agerat på ett annat sätt och borde förstärkt 
personaltätheten under barnens hela skoldag, alltså även på fritids. 
 
Våra tankar om det vi kommit fram till är bland annat att fritidshemmet ofta jämförs med 
skolan som har större personaltäthet och inte minst läroplanens mål som de enskilda barnen 
ska uppnå. Eftersom fritidshemmet inte har mål för det enskilda barnet känns det kanske som 
vårdnadshavarna inte ser med samma tyngd på vad barnen gör på fritidshemmet. Personalen 
som arbetar på fritidshemmet känner sig ofta förbisedd av personalen i skolan vid exempelvis 
arbetslagsträffar och dylikt. Det bästa vore att man vid arbetslagsträffar samarbetar för en 
bättre och samlad skoldag, vilket vi tror är meningen med dessa träffar. Ofta är det mycket 
som rör skolan som tar majoriteten av mötestiden vilket innebär att fritidshemmet kommer i 
skymundan. I Lgr 11 (2011) står det tydligt att samarbetsformer mellan dessa verksamheter 
ska ske för att berika varje elevs mångsidiga utveckling och lärande 
 
Vid inskolning i fritidsverksamheten har pedagogen och vårdnadshavaren stora möjligheter 
till kontakt jämfört med exempelvis inskolningen i skolan. Personalen på fritidshemmet 
informerar vårdnadshavarna om verksamhetsmålen och dess innehåll, här framhålls också 
betydelsen av vårdnadshavarens inflytande och delaktighet. Att finna formen för en god 
samverkan mellan pedagoger och vårdnadshavare är pedagogens ansvar och är av stor 
betydelse för barnets utveckling och lärande.  
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6.2 VAD ANSER VÅRDNADSHAVAREN SIG HAR FÖR INFLYTANDE 
I VERKSAMHETEN? 
För att få den röda tråden vill vi påminna om definitionen av inflytande är möjlighet att 
påverka.  
 
Som vi tog upp ovan ska det upprättas en arbetsplan inför varje verksamhetsår där det står vad 
pedagogerna vill uppnå med sitt arbete under läsåret. Denna arbetsplan bör gemensamt 
arbetas fram av all fritidspersonal och grundas på den utvärdering som gjorts under tidigare 
verksamhetsår. Planen skall innehålla så väl en kortsiktig och långsiktig målsättning för 
fritidsverksamheten både när det gäller värdegrund och kunskaper Holmberg (2011). De mål 
som ges för fritidshemmet ska utvärderas genom ett systematiskt kvalitetsarbete. Detta ska 
ske i samarbete med pedagoger, barn och deras vårdnadshavare, precis som man gör med 
kvalitetsarbetet i skolan. Vi har tagit upp att det inte finns några individuella mål i denna 
verksamhet men de verksamhetsmål som finns är minst lika viktiga. För att dessa mål ska 
kunna uppnås måste det finnas en dialog mellan fritidshemmet och de lokala politikerna. 
Denna dialog ser vi inte att det finns mellan pedagogerna på fritidshemmet och politikerna, 
däremot kan den finnas mellan skolchef och politikerna. Här tror vi det är vanligt att det blir 
otydligheter om vad och hur man arbetar. Det var många som inte visste att de fanns mål på 
fritidshemmet däremot var skolans mål allmänt kända En vårdnadshavare sa i intervjun ”nej 
jag känner inte till dessa styrdokument, blev lite paff, att det fanns på skolan visste jag nog, 
om jag tänker efter, men inte på fritids”. På föräldramötena inför skolstart brukar rektorn 
presentera de olika verksamheterna, dess personal och de styrdokument som gäller för den 
aktuella verksamheten. Vår undersökning visade att endast en vårdnadshavare av tolv hade 
uppmärksammat att rektorn informerade om styrdokumenten för både skola och 
fritidshemmet. Vi kan se både fördelar och nackdelar med gemensamma föräldramöten för 
skola och fritidshem, där en nackdel är att fritidshemmet lätt kommer i skymundan. Vi 
upplever dock ändå att fördelarna är fler med ett gemensamt möte för både skola och 
fritidshem med tanke på att mötet ska bli mer effektivt för både pedagoger och 
vårdnadshavare. Det är nog upplägget som behövs arbetas med för att alla verksamheter ska 
få uppmärksamheten. 
 
Än en gång vill vi poängtera vikten av personaltäthet, storlek på barngrupp och kompetens. Vi 
anser att man som pedagog inte bör arbeta ensam i barngruppen. Det är svårt eller kanske rent 
av omöjligt på vissa ställen att hinna med både att ta hand om barnen, dokumentation, 
samverkan med skola, samverkan med vårdnadshavare samt att genomföra en bra och 
utvecklande verksamhet. En stor risk med att inte ha någon att bolla idéer med är att 
verksamheten ”stannar av” och man nöjer sig med att barnen och vårdnadshavare är nöjda och 
glada istället för att utveckla verksamheten. En anledning till vår åsikt är säkerheten, om det 
skulle hända något och man behöver fokusera på ett barn har man inte översikt över de andra. 
En annan anledning är kontakten med hemmet, om man är två är det enkelt att den ena tar 
tamburkontakter medan den andre tar hand om barnen. I detta möte ser vi potential till den 
delaktighet och inflytande från vårdnadshavarnas håll som blir naturlig och givande. Vi får 
stöd i vårt påstående i de Allmänna råden (2007) som tydligt visar på kommunens ansvar i hur 
de ska anpassa gruppstorlekarna gentemot personaltäthet. Det står visserligen inte om antal 
barn respektive antal pedagoger men Skolverket har fastställt att det ska vara en lämplig 
sammansättning på gruppen och en god miljö för både gruppen och pedagogerna. Under 
intervjuerna har det framkommit att en del vårdnadshavare har uppfattat att det råder viss 
personalbrist på fritidshemmen och att de av detta skäl kanske inte vill stöta på angående 
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verksamheten. Här är det än viktigare att personalen tar sig tid att lyssna aktivt och som von 
Wright (2000) påpekar en lyckad pedagogik har sin utgångspunkt i att människor är sociala. 

6.3 VAD HAR VÅRDNADSHAVARE FÖR ÖNSKEMÅL OM 
DELAKTIGHET? 
Arbetsuppgifterna på fritidshemmet har med åren förändrats och blivit fler, från att ha varit 
koncentrerat till att stimulera barnen och hjälpa dem framåt i sin utveckling både socialt och 
kunskapsmässigt i form av läxhjälp, till de mer utökade arbetsuppgifter där pedagogerna på 
fritidshemmet ska sköta det pappersarbete som omger verksamheten. När vi uppehöll oss 
kring utvecklingssamtal i intervjuerna var det flera som uttryckte att det är viktigt med samtal 
om vad som händer under fritidstiden, om det var regelrätta utvecklingssamtal eller mer 
informella samtal hade egentligen ingen större betydelse, det var samtalet som var viktigt inte 
utförandet enligt flera av vårdnadshavarna. ”Det är vårdnadshavarnas kärlek till sina barn 
som skapar en önskan efter samtal”, Juul, Jensen (2007). Enligt deras erfarenhet genomförs 
det idag fler meningsfulla samtal mellan barn och vuxna än tidigare. Idag möts barn med 
intresse från vuxet håll och samtalet handlar ofta om känslor och upplevelser än för bara en 
generation sedan a.a. Holmberg (2011) tar upp utvecklingssamtal och betydelsen av vad 
pedagogerna på fritidshemmet ser i verksamheten under eftermiddagen vilket i större 
omfattning kan bidra till att klarlägga barnets sociala utveckling såsom kamratrelationer, 
samarbete med andra barn och hur barnets bemötande är. Denna information kan användas 
antingen vid ett utvecklingssamtal på fritidshemmet/skolan eller som ett skriftligt underlag 
som används vid utvecklingssamtal i skolan a.a. 
 
Om vi tänker på vår frågeställning så hade en del av de intervjuade önskemål om delaktighet 
fast de inte uttryckte det klart. Med önskemål om delaktighet menar vi önskemål om en aktiv 
medverkan. Angående dessa önskemål som vårdnadshavarna framförde till respektive 
fritidshem beträffande verksamheten ansåg de att pedagogerna var lyhörda och tog till sig av 
dessa. Det här tror vi inte beror på att pedagogerna har måluppfyllelsen i medvetandet hela 
tiden utan att ett gott samarbete gagnar verksamheten, barnen och vårdnadshavarna i form av 
en öppen och rak dialog. Enligt de Allmänna råden (2007) ska fritidshemmet erbjuda en 
meningsfull fritid, vidare står det att en trygg och stimulerande fritid nås genom att 
verksamheten är varierande och tar sin utgångspunkt i barnens intresse och erfarenhet. Vi kan 
se att vårdnadshavarnas önskemål uppehåller sig för det mesta kring barnens lek och att de 
fick en frizon där de kan ägna sig åt aktiviteter som inte alltid är styrda. Enligt Johansson 
(2011) är leken viktig för att bland annat lära sig vad socialt samspel innebär och genom detta 
erhålla empati för andra. Eftersom man på fritidshemmen arbetar med mål som anger just 
olika samarbetsformer vore ett samarbete mellan hemmen och fritidshemmet vara på sin plats 
med tanke på att barnen då ser att ett samspel mellan vuxna kan ge resultat och i en vidare 
mening ge barnen en trygghet som gör att de kan utvecklas som ansvarsfulla individer precis 
som målen anger. 
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7. SLUTORD 
För att avrunda diskussionen vill vi uppehålla oss runt hur vi kunde gjort annorlunda. Det vi 
skulle kunna ändra på är vår tidsplan. Vi hade varit betjänta av att börja tidigare med både 
intervjuerna och läsning av litteratur. Valet av respondenter kunde blivit annorlunda om vi 
genomfört intervjuerna under terminstid, om resultatet hade blivit annorlunda kan vi inte säga.  
 
Något som vi upptäckt i vår undersökning är bland annat att det är viktigt för både barnen, 
vårdnadshavare och lärare på fritidshemmen att hitta en fungerande samverkan mellan barnets 
olika miljöer detta för att kunna stödja deras utveckling på bästa sätt. Vi har tagit upp problem 
med personalbrist och vad det betyder i samverkan med vårdnadshavare, vi har sett att detta 
märks av vårdnadshavare i samband med hämtning.   
 
Ytterligare något som kom fram i undersökningen var att vårdnadshavarna anser att samtal 
om barnen är viktigt, både dagliga samtal och något liknande skolans utvecklingssamtal men 
mindre formellt. Angående information så har vi också sett att det råder en viss brist i detta 
runt de styrdokument som vi har att följa. Endast ett fåtal hade observerat att vi hade 
styrdokument. Någon hade hört rektorn informera på ett föräldramöte om både skolan och 
fritidshemmets styrdokument.  
 
De syften som vi hade med denna undersökning var att uppmärksamma vårdnadshavarnas 
delaktighet, inflytande och förväntningar på fritidshemmet. Vi anser att vi gjort detta och 
genom intervjuerna fått svar som vi kan arbeta vidare med i vår dagliga verksamhet på 
fritidshemmen.  
 
Några frågor till vidare forskning som har väckts under tidens gång är om fritidshemmet bör 
ha något motsvarande till förskolans pedagogista vilken fungerar som verksamhetsutvecklare, 
mentor och handledare, eller kanske en fritidshemsinriktad rektor. Ytterligare en 
frågeställning är varför känner pedagogerna på fritids att vårdnadshavarna och rektorerna inte 
lägger så stor vikt vid verksamheten? Har det blivit såhär på grund av alla nya riktlinjer och 
verksamhetsdokumentationer och annat pappersarbete?  
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BILAGOR 
Bilaga 1. Intervjuguide 

 
 
 
 

Intervjuguide 
 
Studiens syfte är att uppmärksamma vårdnadshavarnas delaktighet och inflytande på 
fritidshemmet. 
 

 
 
 

Forskningsfrågor Frågor 
Inledning med frågor som rör barnet/ns 
trivsel på fritids. 

Hur pratar barnet/n om fritidshemmet 
hemma? 
 
Hur tänker ni om barnet/ns tid på 
fritidshemmet? 
 
Framkommer det vad barnet/n gör på 
fritidshemmet? 

Vad har föräldrar för förväntningar på 
fritidshemmet? 

Framkommer det i samtalen hemma hur och 
om vad pedagogerna samtalar med barnen på 
fritidshemmet? 
 
Har ni några tankar om inskolning/utskolning 
från fritidshemmet? 
 

Vad anser föräldrarna att de har för 
inflytande och delaktighet i sitt/sina barns 
fritidsverksamhet? 

Berätta hur kontakten ser ut mellan hemmet 
och fritidshemmet? 
 
Hur ser delaktigheten ut? Med tanke på 
förväntningar från båda håll (förväntningar 
från er som föräldrar och från personalen)? 

Vad har vårdnadshavarna för önskemål om 
delaktighet och inflytande? 

Beskriv hur ni skulle vilja att delaktigheten 
såg ut. 
 
Känner ni till de olika styrdokumenten som 
fritidshemmet arbetar efter? 
 
Tycker ni att samtal/utvecklingssamtal är 
viktigt att ha på fritidshemmet? Och i så fall 
hur ofta? 
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Bilaga 2. Intervjufrågor 
 
Intervjufrågor 
 

1. Hur pratar barnet/n om fritidshemmet hemma? 
• Framkommer det i samtalen hemma hur och om vad pedagogerna pratar med 

barnen på fritidshemmet om? Framkommer det vad de gör på fritids? 
2. Hur tänker ni om barnets/barnens tid på fritidshemmet? Aktiviteter, utflykter mm  
 
3. Berätta hur kontakten ser ut mellan fritidshemmet och hemmet? 
 
4. Hur ser delaktigheten ut? Med tanke på förväntningar från båda håll? 
  
5. Beskriv hur ni skulle vilja att delaktigheten såg ut? 
 
6. Känner ni till de olika styrdokumenten som fritidshemmet arbetar efter? 

 
7. Tycker ni att samtal/utvecklingssamtal är viktigt att ha på fritids? Och i så fall hur 

ofta? 
 

8. Har ni några tankar om inskolning/utskolning från fritidshemmet? 
 
 

 
 
 
Vi kommer att ha Lpo 94, Lgr 11, Allmänna råd, Kvalitet i fritidshemmen med oss för att visa 
vad vi arbetar efter 
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Bilaga 3 Missivbrev till rektor 
 
Hej! 
Vi är två lärarstudenter som ska göra vårt examensarbete som handlar om vårdnadshavares 
inflytande och delaktighet på fritidshemmet. Vi skulle därför behöva göra några intervjuer 
med vårdnadshavare som har barn på fritidshemmet.  
 
Intervjuerna kommer att vara anonyma och kommer bara att vara arbetsmaterial för oss. Detta 
innebär att inga namn på elever, vårdnadshavare, fritidshem/skola kommer att vara med i det 
färdiga arbetet. För att kunna genomföra intervjuerna behöver vi ha rektorns godkännande.  
 
 
Tack på förhand, Lena Erlandsson och Ulrika Reinholdsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag godkänner att intervjuerna genomförs: 
 
Namn/befattning………………………………………………………………………………… 
 
Datum/ort……………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktuppgifter:  
Lena Erlandsson  lena.erlandsson@edu.hultsfred.se                 070-636 7471

  
Ulrika Reinholdsson ulrika.reinholdsson@skola.borgholm.se       073-616 5335   
 
 
 
 
 

mailto:lena.erlandsson@edu.hultsfred.se
mailto:ulrika.reinholdsson@skola.borgholm.se
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Bilaga 4 Missivbrev till föräldrar 
 
Hej! 
Vi är två lärarstudenter som ska göra vårt examensarbete som handlar om vårdnadshavares 
inflytande och delaktighet på fritidshemmet. Vi skulle därför behöva göra några intervjuer 
med vårdnadshavare som har barn på fritids. Vi skulle gärna vilja intervjua Dig för att få Din 
syn på detta. 
 
Intervjuerna kommer att vara anonyma och kommer bara att vara arbetsmaterial för oss. Detta 
innebär att inga namn på elever, vårdnadshavare, fritidshem/skola kommer att vara med i det 
färdiga arbetet. Intervjun kommer att ta ungefär 15-20 minuter och den kommer att 
genomföras på skolan. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Tack på förhand, Lena Erlandsson och Ulrika Reinholdsson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om ni har några frågor kring intervjuerna eller vårt examensarbete är ni välkomna att höra av 
er till oss. 
 
Lena Erlandsson  lena.erlandsson@edu.hultsfred.se                 070-636 7471

  
Ulrika Reinholdsson ulrika.reinholdsson@skola.borgholm.se       073-616 5335   
 
 
 
 
 
 

mailto:lena.erlandsson@edu.hultsfred.se
mailto:ulrika.reinholdsson@skola.borgholm.se


 32 

Bilaga 5 Intervjusvar 
 
1.  
a) Hur pratar barnet/n om fritidshemmet hemma? 
b) Framkommer det i samtalen hemma hur och om vad pedagogerna pratar med 
barnen på fritidshemmet om?  
c) Framkommer det vad de gör på fritids? 
 
Intervju person 1.  
a) Spännande, nytt, större barn  
b) säger inte vad som händer på fritids  
c) Känslan är bra 
 
Intervju person 2.  
a) Övervägande positivt  
b) Ja, ibland pratar vi på vägen hem 
c) Nej 
 
Intervju person 3.  
a) Negativt, hon är äldst på stället och tycker att det är jobbigt  
b) Nej, inte mer än att hon tycker mer om det ena pedagogen  
c) Nej 
 
Intervju person 4.  
a) Positivt 
b) Ibland  
c) Ja när man frågar 
 
Intervju person 5.  
a) Ett av barnen vill till fritids, det tycker att personalen har tid att till exempel spela. Det 
andra barnet tycker inte att det är så kul, kan bero på åldern 
b)Ja, de talar ofta om vad som hänt  
c) Ja, det gör det, även vad pedagogerna talar om 
 
Intervju person 6.  
a) Det är tråkigt, finns inte så mycket att göra, finns mest saker för de yngre barnen 
b) Ja, vi pratar om vad de gör på fritids  
c) Ja 
 
 
Intervju person 1.  
a) Han trivs och längtar till fritids. Morgonfritids trivs han med om det kan beror på att det 
inte är så många barn på fritids då. Han vill gärna vara sist också.  
b,c) Han berättar inget hemma om fritids utan föräldrarna uppfattar som att han trivs och att 
han är nöjd. ”Då är vi nöjda”. 
 
 
 



 33 

Intervju person 2.  
a) Hon vill gärna vara längre på fritids, trivs bra.  
b,c) Hon berättar hemma om vad som händer på fritids och det är bra och hon känner sig 
trygg. Hon är självständig och går sin egen väg om det behövs. Personalens prat smittar av sig 
på ett positivt sätt. 
 
Intervju person 3.  
a) Han berättar allt när han kommer hem både vad han själv gör och vad andrar gör på fritids. 
b, c) Samt det ni pratar om på fritids i positiv anda. Jag vet inte om det är så att jag har frågat 
honom vad han har gjort på fritids.  
 
Intervju person 4.  
a) Hon pratar ofta om fritids hemma och hon trivs så det är positivt.  
b, c) Det hon pratar om är vad som görs på fritids pyssel kompislekar mm. 
 
Intervju person 5.  
a, b, c) Båda mina barn gillar fritids, de tycker det är roligt att aktiveras med det som de gör 
på fritids. Det de inte tycker om är att alla måste vara ute eller inne de kan inte själva 
bestämma det. Nu vet barnen att detta beror på att det är kort om personal. 
 
Intervju person 6.  
a, b, c) Hon trivs och vill gärna gå till fritids, hon pratar både positivt och ibland negativt, det 
beror oftast på när hon är trött. Hon är långa dagar men känner sig trygg här och då känner jag 
mig trygg med. 
 
 
2. Hur tänker ni om barnets/barnens tid på fritidshemmet? Aktiviteter, utflykter mm  
 
Intervju person 1. Lite lugnt, leka, roligt, kanske sitta med läxor iden mån de vill, lite mer 
avkoppling från skolan. 
 
Intervju person 2. Leka på fritids, få ur sig energi, ha kul med kompisar, varva ner. 
 
Intervju person 3. Mer läxläsning, sen hem efter det är en överenskommelse med personalen, 
det funkar bra och hon är nöjd med det. 
 
Intervju person 4. Lite utflykter annars bra 
 
Intervju person 5. Upplägget har varit bra, gympa en dag mys en dag. 
 
Intervju person 6. Skulle vilja att de arbetade med till exempel ett tema, jag upplever att de 
”bara” leker. Det finns andra sätt att leka, bara detta med konfliktlösning kan ju göras på ett 
bra sätt samtidigt som man leker. 
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Intervju person 1. Jag tänker inte pedagogiskt för barnen utan att man är nöjd med det som 
erbjuds. Känner inget behov av större insyn av vad de gör. Skolan tar mera energi av den 
pedagogiska verksamheten och tycker den är viktigare. Bra att det finns olika aktivitet men 
tycker det är skönt om barnen får leka under den tiden de är på fritids. 
 
Intervju person 2. Hon är en trygg tjej hon har roligt och älskar att pyssla och inspireras av 
barn och personal. Tycker att de aktiviteter som erbjuds är okej men det får inte bli en 
förvaring lagom är ju bäst. 
 
Intervju person 3. Kan tycka att det är alldeles för få aktiviteter som erbjuds på fritids men vet 
då att resurserna är för få för att kunna genomföra vissa saker. 
 
Intervju person 4. Saknar aktiviteter, samt att det inte ska vara en ren barnpassning man kunde 
har mera tema kanske. Men vet att det är personalbrist. 
 
Intervju person 5. Bra om det kan erbjudas någon aktivitet på fritids men det är dock barnen 
fria tid på fritids men visst det är bra om det finns någon balans med det. 
 
Intervju person 6. Jag har inga krav på något. 
 
 
3. Berätta hur kontakten ser ut mellan fritidshemmet och hemmet? 
 
Intervju person 1. Informationskväll inför start på fritids, bra information på papper. 
 
Intervju person 2. det känns som att det fungerar bra, känns tryggt att lämna barnet här. 
 
Intervju person 3. Alltid varit bra, öppna dialoger, som förälder blir man sedd. 
. 
Intervju person 4. Bra vid lämning och hämtning. 
 
Intervju person 5. Personalen berättar alltid om det är något som hänt och vice versa, en 
kontakt är kanske fotoramen som finns i hallen som fritids delar med förskoleklassen, men det 
är mest kort från förskoleklassen så det känns inte så viktigt att titta på den. 
 
Intervju person 6. De sätter upp fotodokumentation i entrén ibland. Personalen berättar om det 
varit något särskilt under dagen. 
 
 
Intervju person 1. Är nöjd men borde nog vara bättre på att vara mer delaktig men känner än 
så länge att man har tamburkontakten med personalen och då är man nöjd. 
 
Intervju person 2. Jag tycker att det är upptill var och en. Har aldrig haft problem med 
kontakten mellan personal utan man har en bra tamburkontakt. 
 
Intervju person 3. Min kontakt med fritids ser jag som god. Jag tar reda på vad som händer 
och har en bra tamburkontakt med personalen. 
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Intervju person 4. Vi har god kontakt med personalen och känner en trygghet där . 
 
Intervju person 5. Kontakten mellan oss och fritids är bra. Jag är en rak person så jag frågar 
hellre en gång för mycket. Vi vill gärna veta vad som händer, om det är vikarier på fritids så 
man vet men det tar vi reda på under dagen. 
 
Intervju person 6. Tycker det fungerar bra inget att tillägga. 
 
  
4. Hur ser delaktigheten ut? Med tanke på förväntningar från båda håll? 
 
Intervju person 1. Inte tänkt så mycket på det, diskuterar kring tankar och kring situationer 
som jag som förälder tycker är intressant. 
 
Intervju person 2. Man får väl lita på dem som arbetar här, de är utbildade pedagoger. Tycker 
att de ska arbeta med sociala samspel, konfliktövningar. 
 
Intervju person 3. Om man vill ha så får man nog det, är inte så insatt i fritids. 
 
Intervju person 4. svårt att säga, vet inte 
 
Intervju person 5. Ibland behöver de hjälp och sätter då upp listor där man som föräldrar kan 
sätta upp sig på att göra vissa saker, men man märker att det är samma föräldrar som 
återkommer hela tiden. De frågar också om hjälp när de behöver skjuts någonstans. 
 
Intervju person 6. Jag tror inte att man har så mycket att säga till om i den dagliga 
verksamheten, men däremot om man som förälder vill något speciellt så lyssnar de nog. 
 
 
Intervju person 1. Jag känner att jag har så mycket runt mitt arbete och skolan, förskolan, så 
fritids kommer tyvärr i sista hand borde bli bättre på det. 
 
Intervju person 2. Har inga förväntningar detta är vårt första barn på fritids. Hittills är jag 
nöjd. 
 
Intervju person 3. Jag kan se att det har varit stort personalombyte på fritids, så att 
delaktigheten har varit si och så med det. 
 
Intervju person 4. Man hade större förväntningar på dagis om det beror på att skolan tar mer 
energi av oss föräldrar där målen har kommit in i bilden så man är nöjd när barnen får en fri 
zon. Men är barnen nöjda så är vi föräldrar glada. 
 
Intervju person 5. Jag tycker det är bra om man kan påverka och har en insyn i verksamheten 
och har bra kontakt med personalen. Det är väl upp till var och en som föräldrar hur mycket 
man vill veta. 
 
Intervju person 6. Känner att jag inte ha det behovet utan är nöjd. 
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5. Beskriv hur ni skulle vilja att delaktigheten såg ut? 
 
Intervju person 1. Svårt att säga.  
 
Intervju person 2. Man får respons för önskemål till pedagogerna, lyhördheten finns åt båda 
håll. 
 
Intervju person 3. Skulle vilja se mina barn filmade. 
 
Intervju person 4. Kanske månadsbrev hem för att kunna hålla lite kolla på vad de arbetar 
med. 
 
Intervju person 5. Typ veckobrev, där man får veta som har hänt eller kommer att hända vore 
bra. 
 
Intervju person 6. Jag vet inte   
 
 
Intervju person 1. Något som jag kan tänka mig är att man längre fram skulle vilja ha mera 
stöttning med läxhjälp när det blir längre dagar. 
 
Intervju person 2. Har inga förväntningar av att känna en delaktighet i fritids det kanske är 
dåligt. Vi har nog lagt mera fokus på förskolans verksamhet. Man borde tänka mera som 
förälder hur fritids sköts man är nog bekväm av sig. Känns som skolan är viktigare men det är 
det ju inte. 
 
Intervju person 3. Skulle nog se att den delaktigheten som jag skulle kunna göra idag är att 
erbjuda mig att hjälpa till vid olika aktiviteter. Kan man ta ledigt för att besiktiga bilen mm 
kan man ta ledigt och hjälpa till här. 
 
Intervju person 4. Mera bildspel i tamburen där man kan se vad barnen har gjort på fritids 
under dagen, där skulle man känna en delaktighet.  
 
Intervju person 5. Genom att man har en personlig kontakt och att man har en kommunikation 
mellan personal och föräldrar. 
 
Intervju person 6. Jag är en sådan person så att jag inte lägger energi i det utan är hon glad så 
är det bra. 
 
6. Känner ni till de olika styrdokumenten som fritidshemmet arbetar efter? 
 
Intervju person 1. Ja 
 
Intervju person 2. Ja 
 
Intervju person 3. Nej 
 
Intervju person 4. Ja 
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Intervju person 5. Ja 
 
Intervju person 6. Ja 
 
 
Intervju person 1. Jag känner igen vad styrdokument är och detta beror på att jag själv är inom 
barnomsorgen. Hade jag inte varit inom denna bransch så tror jag att jag inte hade veta detta.  
 
Intervju person 2. Nej jag känner inte till dessa styrdokument, blev lite paff. Men det kanske 
är jag som skulle ta reda på vad som gäller. Att det fanns på skolan visste jag nog om jag 
tänker efter, men inte på fritids.  
 
Intervju person 3. Nej det känner jag inte till, men vet att skolan har detta, är intressant. 
 
Intervju person 4. Nej det visste jag inte om, det beror nog på att man inte engagerar sig 
tillräckligt. Men skolans styrdokument har jag nog hört om. 
 
Intervju person 5. Jag vet om styrdokumenten det talade rektorn om vid ett föräldramöte, 
skolan och fritids jobbar med samma mål självklart. 
 
Intervju person 6. Nej det visste jag inte, men vet om att skolan har. 
 
 
7. Tycker ni att samtal/utvecklingssamtal är viktigt att ha på fritids? Och i så fall hur 
ofta? 
 
Intervju person 1. På ett sätt är det viktigt, angående eventuella konflikter, det ger en chans att 
agera på det hemma. Beroende på situation, kanske 1 gång per år. 
 
Intervju person 2. Nej, jag vet inte, jag tror inte det, mer en fortlöpande dialog är viktigare. 
 
Intervju person 3. Nej, det beror på vilken relation man har med personalen, tar det muntligt 
Är det akut sätter man sig ner och tar det med en gång. 
 
 
Intervju person 4. Jag tycker att pedagogerna ska vara med på samtalen i skolan om 
föräldrarna önskar. 
 
Intervju person 5. Ja till samtal kanske inte utvecklingssamtal 1 gång per termin för att gå 
igenom vad de gör och hur det går för barnet. 
 
Intervju person 6. Självklart, jag vill veta hur mitt barn har det och vad de gör. 
 
 
Intervju person 1. Det är viktigt att man vet att ens barn har det bra på fritids, samtal kan man 
begära om man behöver med pedagogerna men är nöjd om detta nu beror på att skola/ fritids 
är så litet. 
 



 38 

Intervju person 2. Tycker att det fungera bra och känner mig trygg med mitt barns tid på 
fritids. 
 
Intervju person 3. Ja det tycker jag nog att det skulle vara en gång om året. Ibland kan det vara 
svårt med att prata med personalen, när de har så många barn att ta hand om och man är 
ensam.   
 
Intervju person 4. Bra med att erbjuda samtal men en tamburkontakt är bra med. Man tar reda 
på om det har hänt något och då reder man ut, eller så tar personalen kontakt. 
 
Intervju person 5. Jag ser nog så här, behöver man så tar man kontakt med personal eller de 
som berörs av samtal. Med andra ord, samtal vid behov. 
 
Intervju person 6. Nej det behövs inte, behöver jag veta något om min dotter så tar jag reda på 
det. 
 
 
8. Har ni några tankar om inskolning/utskolning från fritidshemmet? 
 
Intervju person 1. Det har inte varit någon inskolning alls, kanske kompismassagen, mer 
diskussion med barnen att nu ska ni… önskar att man arbetar mer med inskolning. Angående 
utskolning har jag en tanke om att barnet kanske åker hem någon dag/vecka i 10-årsåldern. 
Träna på ansvar medan tryggheten på fritidshemmet finns kvar. 
 
Intervju person 2. Det funkade bra med inskolningen, tankar om utskolning: Är de redo att 
vara hemma, det beror på situationen, det måste vara en trygghet att vara hemma. 
 
Intervju person 3. Vet inte, pedagogerna hade nog avslutning där. 
 
Intervju person 4. Vet egentligen inte om förskolan går på någon inskolning, utskolning är det 
nog vi föräldrar som tar hand om. 
 
Intervju person 5. Inskolning märks inte, utskolningen är en utspark där de får en godispåse, 
ibland långt efter att de har slutat. 
 
Intervju person 6. Vet inte så mycket om inskolningen, bara att de gick från förskolan någon 
gång, skulle vilja att man som förälder fick hem ett brev innan inskolning Jag tycker att man 
kan få mer stöd av pedagogerna vid utskolningen, kan inte säga konkret vad men känner att 
jag kände mig ganska utlämnad till min egen åsikt om vad mitt barn kan/inte kan. De brukar 
”fira av” barnet när de slutar men detta kan ibland göras flera månader efter sista dagen, kan 
bero på lov och så vidare.  
 
 
Intervju person 1. Jag var väldigt orolig med inskolningen men det har gått bra. Förskolan är 
mera skyddat och fritids mer lättare. Fördelen med att han nu är på fritids är att hans små 
syskon blir mera bekant med fritids när det är deras tur att komma hit. 
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Intervju person 2. Jag har bra koll med inskolning och det tyckte jag gick bra. När hon ska 
sluta så kommer det ske på ett naturligt sätt, ingen oro för det.  
 
Intervju person 3. Mina tankar var när han skulle börja här, var väldigt oroliga hur han skulle 
klara sig här när förskolan hade så mycket mer personal men det har gått bra. När han den 
dagen slutar så tror jag att det blir en mognadsprocess som blir naturlig. 
 
Intervju person 4. Jag tror att utskolning kommer ske efter mognad hos min dotter.  
 
Intervju person 5. Har varken haft funderingar med inskolning eller utskolning det sker när 
mina barn är mogna. Fördel med en mindre skola är att alla känner till varandra. 
 
Intervju person 6. Jag var en tråkig mamma som bara säger nej till alla dina frågor men nej jag 
har inga funderingar kring det. 
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