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Varje elev ska uppmärksammas och har rätt till omsorg och stöd i sin individuella 

utveckling på fritidshemmet. Studien utgår ifrån det socialkonstruktionistiska perspektivet, 

samt barns perspektiv med syfte att utifrån elevers och pedagogers perspektiv skapa 

kunskap om hur pedagoger på fritidshem arbetar med omsorgsarbetet. Studiens syfte 

besvarades med hjälp av forskningsfrågorna: Hur beskriver eleverna omsorgsarbetet på 

fritidshemmen? Hur beskriver pedagogerna sitt omsorgsarbete i fritidshemsverksamheten? 

Finns det faktorer som påverkar omsorgsarbetet på fritidshemmet, i så fall vilka? 

Studien tog sin utgångspunkt i en kvalitativ ansats och semistrukturerade intervjuer 

användes som metod. Resultatet visade att både pedagoger och elever i fritidshemmet har 

svårt att förklara innebörden av omsorg och att det är komplext. Vidare visar resultatet att 

det finns flera faktorer som påverkar omsorgsarbetet och relationer är en av dem.  

 

Sökord: Fritidshem, omsorgsarbete, elevers perspektiv, pedagogers perspektiv, 

socialkonstruktionism, kvalitativ metod, relation 
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1.  Inledning 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011, rev. 

2016) står det att varje enskild individ ska uppmärksammas och att lärare ständigt ska 

arbeta för att samtliga elever utvecklas som individer så att de mår bra. Om eleverna ska 

få den trygghet de behöver och har rätt till gäller det att alla elever blir sedda som individer, 

samt att pedagogerna utifrån de förutsättningar som finns i verksamheten ger eleverna en 

god omsorg. 

 

Under våra verksamhetsförlagda utbildningar har vi uppmärksammat att begreppet omsorg 

är vanligt förekommande när pedagoger i fritidshem beskriver sitt arbete, men innebörden 

av begreppet förklaras sällan. Detta belyser Hjalmarsson och Löfdahl (2014) som nämner 

att pedagoger har svårigheter med att beskriva sitt omsorgsarbete. Goldstein (1998) 

poängterar vikten av att diskutera omsorgsarbetet och dess innebörd. Vi har däremot 

noterat att det sällan sker diskussion kring omsorgsarbetet bland pedagoger och hur det 

kan anpassas till den egna verksamheten. Utifrån läroplanens skrivelser och våra 

erfarenheter vill vi undersöka om och hur elever upplever att de blir uppmärksammade av 

pedagogerna i verksamheten och vad omsorg på fritidshemmet innebär för dem. Vi vill 

även undersöka hur pedagoger beskriver omsorgsarbetet i verksamheten, samt vilka 

faktorer som påverkar arbetet.  

 

Studiens resultat riktar sig till både personal i fritidshemsverksamheten och blivande lärare 

i fritidshem. Vår förhoppning med studien är att den ökar kunskapen om vad 

omsorgsarbetet i fritidshemmet innebär för både pedagoger och elever, samt hur 

pedagogerna arbetar med det. 
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2. Syfte 

Syftet med studien är att utifrån elevers och pedagogers perspektiv skapa kunskap om hur 

pedagoger på fritidshem arbetar med omsorgsarbetet. 

2.1 Forskningsfrågor 

• Hur beskriver eleverna omsorgsarbetet på fritidshemmen? 

• Hur beskriver pedagogerna sitt omsorgsarbete i fritidshemsverksamheten? 

• Finns det faktorer som påverkar omsorgsarbetet på fritidshemmet, i så fall vilka? 
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3. Redogörelse för begrepp 

I detta stycke kommer vi att förklara begrepp som är återkommande i studien. 

 

Elever - i vår studie benämns alla barn som elever. 

Barn - barn benämns som barn i studien där vi refererar till annan litteratur eller tidigare 

forskning. 

Pedagoger - i vår studie benämns samtliga deltagare som arbetar på fritidshemmen som 

pedagoger, oavsett utbildning. 

Lärare - används vid referenser till annan litteratur eller tidigare forskning där begreppet 

används. 

Verksamhet - i vår studie används denna benämning för fritidshemmet. 

Avprickning - närvarokontroll av eleverna på fritidshemmet. 

Interaktion - möte mellan individer. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

Studien utgår ifrån barns perspektiv då vi vill ta del av elevernas upplevelse kring 

omsorgsarbetet på fritidshemmen. I studien utgår vi även ifrån det 

socialkonstruktionistiska perspektivet, då vi i interaktion med elever samt pedagoger med 

olika erfarenheter av fritidshemsverksamheten försöker skapa kunskap och förståelse om 

hur omsorgsarbetet ser ut på fritidshemmen. 

4.1 Barns perspektiv 

Barns perspektiv synliggör barns tankar och erfarenheter samt deras förståelse av sin 

livsvärld. I detta perspektiv fokuseras det på barnet som individ i sin egen värld, jämfört 

med barnperspektivet där vuxnas förståelse om barnet som individ skapas utifrån 

antaganden baserat på exempelvis forskning om barnet (Pramling Samuelsson, Sommer & 

Hundeide, 2011). Johansson (2003) beskriver att forskning utifrån barns perspektiv ska ske 

på barnets villkor. För att barns perspektiv ska synas i forskning menar Halldén (2003) att 

forskaren måste synliggöra det bidrag barnet gjort. Johansson (2003) menar vidare; för att 

kunna ta del av ett barns perspektiv måste forskaren vara engagerad och redo för att sätta 

sig in i och försöka förstå barnets omvärld. Johansson (2003) problematiserar dock 

huruvida det fullt ut går att förstå barns perspektiv då vuxna alltid kommer vara en del av 

den värld de studerar och tolkar därför det barn uttrycker utifrån egna tankar och 

erfarenheter. 

4.2 Socialkonstruktionistiskt perspektiv 

Enligt Burr (2003) handlar det socialkonstruktionistiska perspektivet om att det finns olika 

sätt att se och förstå sin omvärld. Burr (2003) menar att det är genom interaktion mellan 

människor med olika erfarenheter som vår kunskap och syn på omvärlden skapas och 

ändras. I det socialkonstruktionistiska perspektivet har språket en central plats i 

interaktionen mellan människor, då människans tankar skapas och förmedlas med hjälp av 

språket (Burr, 2003). När sociala konstruktioner studeras är det viktigt att reflektera över 

vad som sägs och hur det sägs. Ett centralt begrepp inom socialkonstruktionismen är 

kunskapssociologin som tar sin utgångspunkt i att kunskapen alltid ingår i sammanhang 

som bygger upp människans förståelse för omvärlden och sig själv (Börjesson, 2003).  
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5. Bakgrund 

Nedan följer en kort presentation av fritidshemmets bakgrund som är relevant för vår 

studie. Bakgrunden är indelad i fyra kategorier: fritidshemmets utveckling, styrdokument, 

utvärdering av fritidshemmet samt relationer mellan elever och pedagoger. 

5.1 Fritidshemmets utveckling 

Fritidshemsverksamheten har under åren utvecklats. Från arbetsstugor, där huvudsyftet var 

att få bort fattiga barn från gatan och ge dem en social fostran genom olika aktiviteter. Till 

att fokusera på lärande och omsorg, samt ge barnen en meningsfull fritid (Rohlin, 2011). I 

slutet av 1880-talet etablerades arbetsstugorna som idag kan ses som en slags företrädare 

till dagens fritidshem. Under 1930-talet flyttades fokus från att barn lär sig genom praktiskt 

arbete till vikten av rekreation och den fria leken. Arbetsstugorna började under 1940-talet 

benämnas som eftermiddagshem och innehållet i verksamheten ändrades genom att 

barnens fria tid nu skulle kombineras med läxläsning, vilket ledde till att 

eftermiddagshemmen kopplades till skolan. 1965 startades första utbildningen för 

fritidspedagoger, med anledning av att personalen som arbetade på eftermiddagshemmen 

ansåg att de inte hade rätt utbildning för arbetet. I samband med den nya utbildningen 

ändrades verksamhetens namn till fritidshem. Mellan 1960- och 1980-talet skedde ett 

reformarbete där fritidshemmets innehåll förändrades och blev mer likt förskolans 

verksamhet. I mitten av 1990-talet började fritidshemmet diskuteras inom 

skolsammanhang och skrevs in i Skollagen och Läroplanen för det obligatoriska 

skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Rohlin, 2011).   

5.2 Styrdokument 

I skolan ska det arbetas med att få alla elever att känna samhörighet. Skolans personal ska 

arbeta kontinuerligt med trygghet i verksamheten då det ger eleverna en god grund till 

utveckling i såväl social kompetens som lärande i skolan (Skolverket, 2011, rev. 2016). 

Vidare menar Allmänna råd för fritidshemmet (2014) att omsorgen och pedagogiken är 

viktiga delar för att eleverna ska kunna utvecklas. Pedagogiken i fritidshemmet utgår ifrån 

ett arbetssätt där relationerna mellan både elever och pedagoger står i fokus för arbetet i 

verksamheten. På fritidshemmen krävs det att pedagogerna är aktiva i sitt arbete och att 

det ständigt arbetas för att se och uppmärksamma varje elev (Skolverket, 2014). 
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5.3 Utvärdering av omsorgen i fritidshemmet 

Skolinspektionen skriver i sin granskningsrapport, (2010:3) att förutsättningar för ett 

fungerande omsorgsarbete i fritidshemsverksamheten är att det finns goda relationer 

mellan elev och pedagog. Skolinspektionen menar att “Fritidshemmet ska ge barnen en 

god omsorg som präglas av respekt för det enskilda barnet och ger barnet en upplevelse av 

tillit, trygghet, tillhörighet och sammanhang“ (Skolinspektionen, 2010:3, s.13). 

Granskningens resultat visar däremot att de stora elevgrupperna på fritidshemmen kan 

påverka kvaliteten i relationerna mellan pedagog och elev negativt, då det skapar 

svårigheter att fördjupa relationer med eleverna (Skolinspektionen, 2010:3). 

5.4 Relationer mellan elever och pedagoger 

Juul och Jensen (2009) menar att ansvaret för att goda relationer mellan elev och pedagog 

skapas och utvecklas ligger på pedagogen. Det är pedagogen som ska inneha kompetensen 

till relationsarbetet. Eleverna kan och ska inte bära detta ansvar däremot ska deras åsikter 

och tankar tillvaratas (Juul & Jensen, 2009). 

 

Noddings (2005) menar att omsorg är någonting som människan behöver både ta emot och 

ge. I skolans värld behöver lärarna arbeta med att skapa goda relationer med eleverna 

genom att anpassa omsorgsarbetet utefter varje individs behov. Lärarna ska även 

möjliggöra för eleverna att själva kunna skapa och utveckla omsorgsrelationer, då alla 

individer inte har färdigheten att naturligt bry sig om andra individer (Noddings, 2005). En 

omsorgsrelation består utav två parter, givare och mottagare av omsorg. Det är viktigt att 

båda parterna är delaktiga och att mottagaren är medveten om att omsorg ges och i sin tur 

ger respons tillbaka till givaren. Att verkligen bry sig om en individ handlar om att 

engagera sig i personen genom att verkligen se, höra och försöka förstå individen här och 

nu. Detta kan ses som att givaren i det ögonblicket sorterar bort det som inte är relevant i 

situationen och endast fokuserar på individen (Noddings, 2005). 
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6. Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som belyser omsorgsarbetet och faktorer som 

påverkar arbetet. Forskningen tar sin utgångspunkt i olika perspektiv. 

Goldstein (1998) har med hjälp av det narrativa och feministiska perspektivet genomfört 

en studie med syftet att synliggöra vad det innebär att arbeta med omsorg. Studien har 

genomförts på en skola i norra Kalifornien i USA. Datamaterialet har samlats in med hjälp 

av observationer, samt strukturerade samtal med lärare. Enligt Goldstein (1998) används 

begreppet omsorg ofta i utbildningssammanhang och tidigare forskning har försökt 

beskriva hur omsorgsarbetet kan se ut i praktiken. Dock kritiserar Goldstein (1998) den 

tidigare forskningen, då hon menar att den utgår från att det finns en samsyn kring vad 

begreppet innebär. Goldstein (1998) menar att lärare och pedagoger måste utveckla 

tänkandet kring omsorgen och även börja sätta ord på vad det innebär. De lärare som bryr 

sig om sina elever och ser undervisningssituationer som en möjlighet till omsorgsfulla 

möten, lär eleverna mer än ämneskunskaper, de eleverna får också kunskapen om hur de 

kan ge omsorg till andra (Goldstein, 1998). 

Johansson (1984) har i sin studie utgått ifrån det organisationsteoretiska och det 

socialpsykologiska perspektivet. Studiens datamaterial baseras på enkäter, intervjuer och 

observationer. Syftet med studien är att ur pedagogers perspektiv undersöka fritidshemmet 

som verksamhet. I studien beskriver pedagogerna att det är svårt att definiera när 

omsorgsarbetet sker då de anser att det är integrerat i allt arbete i verksamheten. Enligt 

pedagogerna innebär det att eleverna ska känna sig trygga i fritidshemmets miljöer. Vidare 

nämner Johansson (1984) att pedagogerna arbetar med att skapa trygghet genom att redan 

i tamburen välkomna eleverna vid deras ankomst till fritidshemmet. Pedagogerna i studien 

anser att omsorgsarbete kan bedrivas genom att låta eleverna få utveckla färdigheter i att 

ta ansvar och få förståelse för sin omvärld. Johansson (1984) nämner vikten av att 

pedagogerna själva känner sig trygga i verksamheten och stöttar varandra då detta är en 

förutsättning för att skapa trygghet för eleverna och att ge dem omsorg. 

Hjalmarsson och Löfdahl (2014) utgår i sin studie från det barndomssociologiska och 

utbildningssociologiska perspektivet. Datamaterialet baseras på intervjuer med pedagoger 

och deras dagboksanteckningar. Syftet med studien är att skapa kunskap om hur 

omsorgsarbetet kan tolkas av pedagoger och bedrivas i fritidshemsverksamheten. Studiens 
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resultat visar att pedagogerna beskriver sitt omsorgsarbete med hänvisning till 

styrdokumenten, men har svårt för att djupare förklara hur det praktiska arbetet ser ut i 

verksamheten. Pedagogerna talar om vikten av att ha en god relation till eleverna och att 

ge eleverna omsorg under hela dagen både som individ och i grupp. Enligt Hjalmarsson 

och Löfdahl (2014) menar pedagogerna att de som arbetar med eleverna under skoldagen 

samt på fritidshemmet får en helhetssyn av eleverna. Arbetet med det sociala samspelet är 

framträdande och pedagogernas roll är att stödja eleverna i deras relationsskapande. Det 

framkommer att verksamheten ständigt arbetar med att skapa ett hållbart omsorgsklimat, 

detta görs genom att planera verksamheten och skapa strategier för att uppmärksamma 

individ och grupp (Hjalmarsson & Löfdahl, 2014).  

Lilja (2013) utgår i sin studie från det livsvärldsfenomenologiska perspektivet. 

Datamaterialet baseras på observationer, samt intervjuer med både lärare och elever för att 

beskriva hur förtroendefulla relationer mellan lärare och elev ser ut. I studiens resultat 

presenteras fyra olika dimensioner som påverkar de förtroendefulla relationerna; Att bry 

sig om, Att lyssna, Att sätta gränser och Att möta motstånd. Lilja (2013) nämner precis 

som Hjalmarsson och Löfdahl (2014) att det är viktigt att se varje elev som individ, men 

också att se eleverna i sin helhet som grupp. Genom att stödja ett tryggt och gott klimat i 

gruppen kan man också stödja varje individ. Lilja (2013) nämner även att det är viktigt att 

uppmärksamma och anpassa sig efter varje elevs behov och att omsorgen varierar beroende 

på hur situationen ser ut, samt beroende på elevernas ålder. Det är viktigt att som lärare ge 

elever rätt förutsättningar för att utvecklas och visa förtroende till eleven. Detta i sin tur 

kan leda till att eleven tror på sig själv, det kan också resultera i att den förtroendefulla 

relationen stärks. Det är viktigt att läraren lyssnar på och tar emot det eleven säger då den 

förtroendefulla relationen fördjupas. Det är då läraren lär känna eleven och kan lära sig 

läsa av och möta eleven i sin helhet (Lilja, 2013). När förtroendefulla relationer mellan 

elever och lärare prövas spelar många faktorer in. De situationer som eleverna möter i sin 

vardag, både i och utanför skolans värld påverkar deras beteende och även de relationer 

elever har med lärare. För att kunna bekräfta de förtroendefulla relationerna mellan lärare 

och elever när de prövas behöver lärare och elevers perspektiv mötas. En elevs motstånd 

mot läraren är en av många sidor som gör eleven till den individ hen är och en lärare måste 

i sin profession kunna möta alla sidor av en elev. Genom motståndet utmanas läraren till 

att möta eleven på rätt sätt för att kunna hantera situationen och att utveckla förtroendet 

mellan lärare och elev (Lilja, 2013). 
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Wedin (2007) utgår i sin studie från det kontextuella perspektivet. Studiens datamaterial 

baseras på deltagande observationer, intervjuer, samt informella samtal med lärare för att 

kunna öka kunskapen om hur lärare skapar sin kunskap i vardagsarbetet. Precis som Lilja 

(2013) och Hjalmarsson och Löfdahl (2014), nämner Wedin (2007) att det är viktigt att ha 

en relation med varje individ, men också med elevgruppen. Wedin (2007) menar även att 

lärarna vill bygga personliga relationer med varje elev och låta eleverna se läraren som en 

individ som gör mer än att förmedla kunskap. För att kunna bygga personliga relationer 

krävs det att läraren känner eleven. Ett första steg kan vara att tilltala eleverna med namn 

och på så vis uppmärksammas eleven som person och inte bara som en del av gruppen. För 

att relationerna som byggts upp ska bibehållas krävs det att både elever och lärare 

engagerar sig och det är viktigt att som lärare vara uppmärksam på hur relationen utvecklas 

(Wedin, 2007). 

Harjunens (2009) studie utgår från ett relationellt perspektiv och har genomförts på skolor 

i Finland. Studiens syfte är att synliggöra lärarnas auktoritet i skolan och detta görs genom 

intervjuer med lärare. För att skapa relationer med eleverna, är det enligt Harjunen (2009) 

viktigt att det finns förtroende mellan lärare och elev. För att förtroende ska finnas nämner 

Harjunen (2009) att det är viktigt att läraren dels känner sig trygg i yrkesrollen, men också 

att läraren vågar vara öppen mot eleverna, samtalar med dem, samt visar att lärare också 

kan göra fel. Harjunen (2009) menar vidare att en lärare visar omsorg när eleverna blir 

uppmärksammade och hörda, men det innebär även att läraren stöttar och utmanar eleverna 

i deras utveckling. 

Dahl (2014) utgår i sin studie ifrån det socialkonstruktionistiska perspektivet med syftet 

att bidra med kunskap om hur fritidspedagoger arbetar med barns relationer. De metoder 

som använts i studien är deltagande observation, informella samtal, fältanteckningar, 

studiedag för personal, gruppintervju, samt individuell intervju. Dahl (2014) menar att det 

finns risker med att barngruppernas storlek ökar då det kan bidra till att barns relationer 

påverkas negativt, detta genom att pedagogerna kan upplevas som mer frånvarande i 

verksamheten. Vidare menar Dahl (2014) att storleken på barngruppen kräver 

närvarokontroller för att säkerställa barnens trygghet i verksamheten. “Allt större andel av 

pedagogernas tid tycks gå åt till att säkerhetsställa vistelsen för ett stort antal barn och på 

så sätt övergår pedagogernas arbete till att kontrollera istället för att interagera” (Dahl, 

2014, s. 150). Det kan även finnas gränser mellan elever och pedagoger som är svåra att 
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överskrida och det kräver att pedagogerna arbetar med att anpassa bemötandet av varje 

elev, samt försöker få en inblick i vad eleverna har för intressen (Dahl, 2014). 

6.1 Sammanfattning 

Tidigare forskning visar att begreppet omsorg är komplext och pedagoger har svårt att 

beskriva vad omsorgsarbetet innebär, Johansson (1984) och Lilja (2013) menar att 

omsorgsarbetet kan bedrivas genom att uppmuntra och uppmärksamma elever, men också 

utmana och stötta dem. Det framkommer dock i samtliga studier att relationen mellan 

lärare och elev är viktig, för att eleverna ska känna trygghet i verksamheten, men också för 

att eleverna själva ska lära sig att skapa relationer. Flera forskare nämner olika strategier 

för att skapa och upprätthålla relationer, samt faktorer som kan pröva och utmana 

relationer. Forskarna är dock överens om att både lärare och elev behöver bidra till att en 

relation ska bibehållas, men huvudansvaret ligger hos läraren. Det framkommer även i den 

tidigare forskningen att det finns svårigheter med relationsskapande i verksamheten samt 

att barngruppens storlek kan vara en bidragande faktor. 
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7. Metod 

Studien utgår ifrån en kvalitativ ansats då syftet är att utifrån elevers och pedagogers 

perspektiv skapa kunskap om hur pedagoger på fritidshem arbetar med omsorgsarbetet. 

Bryman (2008) menar att en kvalitativ ansats handlar om att försöka tolka och förstå den 

miljö som fokuseras i en studie istället för att mäta ett resultat. I studien används 

semistrukturerade intervjuer med elever och pedagoger som metod för att få svar på de 

forskningsfrågor som fokuseras i studien. Semistrukturerade intervjuer innebär enligt 

Bryman (2008) att intervjun är flexibel då forskaren utgår ifrån en intervjuguide men har 

även möjlighet att avvika vid eventuella följdfrågor. De svar deltagaren ger baseras på hur 

deltagaren tolkar frågeställningarna och utifrån svaren formulerar forskaren följdfrågor 

som bidrar till att forskaren får en bredare bild av de situationer deltagaren beskriver 

(Eriksson Zetterquist & Ahrne, 2015). Intervjuerna som genomfördes enskilt med både 

pedagoger och elever tar sin utgångspunkt i att försöka fånga tankar och upplevelser hos 

de individer som rör sig i fritidshemmets miljö (Eriksson Zetterquist & Arhne, 2015). För 

att kunna säkerhetsställa att pedagogernas och elevernas egna uttryck och ord fångades 

upp, spelades intervjuerna in med ljudupptagning (Bryman, 2008).  

7.1 Intervjukonstruktion 

För konstruktionen av intervjuerna inspirerades vi av Patel och Davidsons (2011) förslag 

på hur en intervju kan struktureras (bilaga 3 och 4). Intervjun inleddes med 

bakgrundsfrågor som gav information om deltagarnas erfarenheter av 

fritidshemsverksamheten. Frågorna gav möjlighet till att i analysen se om svaren skiljer 

sig åt utifrån deltagarnas erfarenheter. Efter bakgrundsfrågor ställdes frågor som 

formulerats utifrån studiens forskningsfrågor. Intervjuerna avslutade genom att deltagarna 

gavs utrymme att tillägga egna tankar kring ämnet som intervjun inte berört (Patel & 

Davidson, 2011).  

7.2 Att intervjua barn 

Källström Cater (2015) beskriver att vuxnas antagande om barns känslor och upplevelser 

inte är tillräckligt i forskning där syftet är att involvera barn. Det är nödvändigt att 

inkludera barnen för att kunna synliggöra barns perspektiv. Utöver information till 

vårdnadshavare så krävs det att forskaren ger barnet tydlig information om vad studien 

innebär och barnets rättigheter. Under hela processen är det viktigt att vara uppmärksam 
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på tecken som kan tyda på att barnet inte vill delta. Det krävs en medvetenhet hos forskaren 

om att barn har olika erfarenheter. Det är därför viktigt att forskaren anpassar sin roll 

utifrån den maktposition som uppstå vid intervjuer. Detta kan göras genom att försöka lära 

känna barnet och skapa en relation, samt att förmedla barnets viktiga roll i studien. I en 

intervju ska forskaren ha ansvaret men barnet ska ha kontroll (Källström Cater, 2015). 

7.3 Urval 

Studien genomfördes på två fritidshem som är centralt belägna i en stad i mellersta Sverige. 

För att fritidshemmens namn ska vara konfidentiella beskriver vi dem med fiktiva namn. 

På Vitsippans fritidshem arbetar tre pedagoger heltid och cirka 60 elever är inskrivna på 

fritidshemmet, varav cirka 30 elever är där dagligen. På Blåsippans fritidshem arbetar två 

pedagoger heltid och 38 elever är inskrivna, varav cirka 20 elever är där dagligen. Eleverna 

på Blåsippan och Vitsippan går i årskurserna fyra och fem, samtliga elever som deltog i 

studien gick i årskurs fyra. Fritidshemmen valdes då de har samma ålder på eleverna, samt 

att verksamheterna överlag påminner om varandra. Eriksson  Zetterquist och Ahrne (2015) 

menar att en strategi som kan användas vid val av flera miljöer är att välja miljöer som är 

lika varandra för att få en större säkerhet i resultaten. Vidare menar Eriksson Zetterquist 

och Ahrne (2015) att för det insamlade datamaterialet ska vara representativt och 

oberoende av enskilda personens personliga uppfattningar, bör mellan 10-15 deltagare 

delta. Tillståndsblanketter skickades ut till samtliga pedagoger och elever på 

fritidshemmen. Utifrån de tillståndsblanketter som lämnades tillbaka till oss intervjuades 

totalt 10 elever och fem pedagoger i vår studie. 
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7.3.1 Presentation av deltagare 

Nedan följer en kort presentation av deltagarna i studien, deltagarna benämns med fiktiva 

könsneutrala namn, då det inte är relevant för studien vilket kön deltagarna har. 

 
Tabell 1. Pedagoger i studien  

Pedagog Examen Verksamma 
år 

Antal år på 
nuvarande 
arbetsplats 

Anställningsform 

Kim Fritidspedagog 10 9 Heltid 

Alex Fritidspedagog 14 14 Heltid 

Charlie Nej 1,5 1 Heltid 

Billy Förskollärare 45 22 Heltid 

Eli Lärare i 
fritidshem 

4,5 4,5 Heltid 

 

Tabell 2. Elever i studien 

Elev Årskurs Gått på avdelningen Dagar/ vecka 

Lo 4 8 månader 5 

Sam 4 8 månader 3 

Chris 4 8 månader 5 

Sol 4 8 månader 5 

Alexis 4 8 månader 5 

Mika 4 8 månader 5 

Robin 4 8 månader 4 

Jamie 4 8 månader 3 

Andy 4 8 månader 3 

Vide 4 8 månader 5 
 

7.4 Genomförande 

För att se om intervjufrågorna till pedagogerna var relevanta och möjliga att besvara, 

ställdes frågorna till en pedagog som inte skulle delta i studien. Frågorna utvecklades och 

formulerades sedan utifrån responsen som gavs från pedagogen (Patel & Davidson, 2011). 



 

14 
 

De utvecklade frågorna kunde då ge möjlighet till bredare och djupare svar än tidigare. 

Under intervjuerna med både pedagoger och elever ställdes de frågor som formulerats i 

intervjuguiden och kompletterades med följdfrågor.  

 

Intervjuerna dokumenterades med hjälp av ljudupptagning vilket innebar att intervjuaren 

kunde fokusera på frågorna utan att behöva skriva ner svaren. Eriksson Zetterquist och 

Ahrne (2015) menar att det kan vara en fördel att anteckna följdfrågor under intervjun, 

detta är något vi inte använt oss utav då deltagarnas svar gjorde det möjligt till att ställa 

följdfrågor i direkt anknytning. Dock anser vi att det kunde varit till en fördel om 

anteckningar gjorts då detta kunde bidragit till fler följdfrågor.  

 

Längden på intervjuerna med pedagogerna varade mellan 15-20 minuter och elevernas 

intervjuer varade ungefär 10 minuter, vilket resulterade i ett inspelat datamaterial på cirka 

tre och en halv timma. Vi hade planerat för att både pedagogernas och elevernas intervjuer 

skulle ta längre tid, däremot fick vi återkommande svar under intervjuerna och upplevde 

därför att vi hade tillräckligt med material. Miljön på Vitsippan där intervjuerna 

genomfördes upplevdes stökig av samtliga parter, vid ett tillfälle avbröts en intervju av att 

annan personal kom in i rummet. På Blåsippan avbröts en intervju av att deltagarens 

mobiltelefon ringde. Den röriga miljön och avbrotten bidrog till att både deltagare och 

intervjuare blev avbrutna i sina formuleringar och stundtals tappade fokus. 

7.5 Bearbetning av material 

Materialet som samlats in med hjälp av semistrukturerade intervjuer bearbetades med hjälp 

av transkribering, vilket innebar att intervjuerna skrevs ut ordagrant. Transkriberingarna 

gjordes i direkt anknytning till intervjuerna för att inte förlora viktiga intryck (Patel & 

Davidson, 2011). Vidare menar Tholander och Thunquist Cekaite (2012) att det i 

transkriberingen är viktigt att inte bara fånga vad som sägs, utan även hur det sägs. Vi förde 

även in andra verbala uttryck i transkriberingarna, såsom skratt, då det påverkar hur 

samtalet uppfattas i text (Lantz, 2007).  

 

Transkriberingsprocessen var tidskrävande, men Eriksson Zetterquist och Ahrne (2015) 

nämner att det finns fördelar med att transkribera sitt datamaterial själv. Under 

transkriberingen lär forskaren känna sitt datamaterial, vilket senare kan underlätta 

tolkningsprocessen. Att som forskare transkribera sitt datamaterial själv är även 
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fördelaktigt då forskaren har lättare att förstå sådant som på ljudinspelningen är svårt att 

höra (Eriksson Zetterquist & Ahrne, 2015). Frågor och tankar som uppstod under 

transkriberingsprocessen dokumenterades (Patel & Davidson, 2011) och användes sedan i 

analysen. 

7.6 Tillvägagångssätt vid analys 

Vid analysen av datamaterialet har vi använt oss av kodning som enligt Bryman (2008) är 

en startpunkt vid analysarbete i kvalitativa studier. Efterhand som transkriberingarna 

utförts lästes de igenom individuellt och diskussion fördes sedan om innehållet. Vidare 

lästes transkriberingarna igenom tillsammans och anteckningar samt markeringar i texten 

utfördes under tiden (Bryman, 2008). För att lättare fokusera och förstå vad pedagogerna, 

respektive eleverna beskrev bearbetades svaren var för sig. Utifrån anteckningarna samt 

markeringarna sökte vi efter likheter och skillnader därefter kategoriserade vi texten (Fejes 

& Thornberg, 2012). Utifrån kategoriseringarna skapades fyra teman som tar sin 

utgångspunkt i studiens forskningsfrågor. Samtliga teman i resultatet låg till grund för 

analysarbetet, där elevernas berättelser och upplevelser kring omsorgsarbetet jämfördes 

med pedagogernas. I analysen sökte vi stöd i studiens teoretiska utgångspunkter, tidigare 

forskning, samt annan litteratur för att försöka förstå och tolka det resultat som skrevs fram 

utifrån eleverna och pedagogerna berättelser. 

7.7 Etik 

Studien tar hänsyn till de etiska forskningsprinciper som krävs vid genomförande av 

studier (bilaga 3 och 4). De krav som finns är informationskravet, samtyckeskravet, 

nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. Dessa krav innebär att innan studien kan 

genomföras måste deltagarna ge sitt samtycke till att delta, information om vad studien 

handlar om och hur den ska genomföras ska ges till de tilltänkta deltagarna. Informationen 

gavs i form av tillståndsblanketter, en till pedagoger och en till vårdnadshavare och elever. 

Information om vart datamaterial förvaras, hur deltagarnas identitet behandlas och att 

deltagaren har rätt att avbryta studien när som helst ska också beskrivas (Vetenskapsrådet, 

2002). Intervjuerna inleddes med information om de etiska forskningsprinciperna och vi 

gick igenom deltagarnas påskrivna tillståndsblanketter och frågade om de fortfarande ville 

delta. Information gavs även till deltagarna om att intervjuerna skulle spelas in med hjälp 

av mobiltelefon.  
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7.8 Trovärdighet 

Kihlström (2007) menar att reliabiliteten i en kvalitativ studie handlar om att resultatet är 

trovärdigt. Vidare menar Bryman (2008) att reliabiliteten i en undersökning är beroende 

av att undersökningens resultat blir detsamma om undersökningen utförs vid ett annat 

tillfälle. För att öka reliabiliteten vid en intervju är det enligt Kihlström (2007) fördelaktigt 

att vara två intervjuare, då ansvaret kan fördelas mellan att leda intervjun och observera 

intervjusituationen. Reliabiliteten kan även stärkas genom ljudupptagning för att 

säkerhetsställa att allt som sägs under intervjun kommer med (Kihlström, 2007). För att 

skapa validitet i en kvalitativ studie krävs det att forskaren använder sig av en metod som 

kan mäta det som studien har tänkt att mäta (Kvale & Brinkmann, 2014), Vidare menar 

Kihlström (2007) att validiteten i en studie kan öka genom att använda sig av provintervju 

för att upptäcka och åtgärda eventuella brister inför de intervjuer som utgör studiens 

material. 

 

I studien har vi utgått ifrån studiens forskningsfrågor vid val av metod samt konstruktion 

av intervjufrågor, detta för att inte frångå studiens syfte. Däremot kan vi inte säkerhetsställa 

att resultatet skulle bli detsamma om studien genomfördes på nytt då deltagarnas 

erfarenheter och tankar kan ändras med tiden. I detta avseende är studiens reliabilitet 

relativt låg trots att vi försökt stärka den då vi genomfört intervjuerna tillsammans och även 

använt oss av ljudupptagning. Studiens validitet är däremot hög då studiens syfte låg till 

grund för intervjufrågorna samt att en provintervju genomfördes. Studien uppfyller även 

Eriksson Zetterquist och Ahrnes (2015) krav på deltagarantal. 
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8 Resultat och analys 

Utifrån analysen av datamaterialet har fyra teman arbetats fram; relationer i fritidshemmet, 

förtroende och trygghet i fritidshemmet, se alla elever i fritidshemmet och svårigheter med 

omsorgsarbetet. I detta stycke presenteras resultat och analys i teman för att besvara 

studiens forskningsfrågor: 

 

• Hur beskriver eleverna omsorgsarbetet på fritidshemmen? 

• Hur beskriver pedagogerna sitt omsorgsarbete i fritidshemsverksamheten? 

• Finns det faktorer som påverkar omsorgsarbetet på fritidshemmet, i så fall vilka? 

8.1 Relationer i fritidshemmet 

På de två fritidshemmen framkommer det att pedagogerna upplever att de arbetar med 

relationsskapande mellan elever och pedagoger. Pedagogerna beskriver att en viktig del i 

relationsskapande med eleverna är att pedagogerna kommunicerar med eleverna och 

engagerar sig i deras intressen. Det nämns även av två pedagoger att det är viktigt att bjuda 

på sig själv genom att exempelvis delta i de lekar eleverna leker. Vidare beskriver 

pedagogerna att de ser fördelar med att möta samma elever under fritidshemstiden som 

under skoldagen. Detta möjliggör enligt pedagogerna själva att få en helhetssyn av eleven 

som bidrar till en djupare relation. Billy på Blåsippan uttrycker följande: 

 
Billy: Jag bryr mig, försöker komma ihåg det som har hänt tidigare om det till exempel har 
varit ett bråk dagen innan så kan man fråga hur är det idag, känns det okej, känner du att det 
är bra? Eller om det har varit nåt roligt, man vet att de har gjort nånting i helgen att man knyter 
an till det [...] Liksom visar att man bryr sig och då får du ju den där kontakten som du sen kan 
bygga på i flera år. För det har jag ju märkt att man kan göra det. 
 

Vi förstår utifrån Billys berättelse att det i relationsskapandet med eleverna är viktigt att 

bry sig om och återkoppla till elevernas berättelser. Förutom att skapa relationer med 

eleverna, belyser även Alex på Vitsippans fritidshem att det på fritidshemmet även handlar 

om att hjälpa eleverna att utveckla relationerna med varandra: 

 
Alex: [...]  Sen också då att…. vi gör grejer, som nu ska vi ha samtalskort för borden, att dom 
lär känna varandra, är ju också det viktiga med omsorgen, att dom lär känna varandra….. att 
dom bryr sig om varandra. 
 

Utifrån Alex berättelse synliggörs samtalskort som en strategi av pedagogerna för att hjälpa 

eleverna i relationsskapandet. 
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När eleverna får frågan om de känner pedagogerna på fritidshemmet svarar samtliga elever 

ja, men har svårt att beskriva varför. Alexis berättar sin version av varför hen anser sig 

känna pedagogerna på Blåsippan: 

 
S: eeh.. tycker du att du känner alla vuxna på fritids? 
Alexis: Asså.. om det inte är nån ny då, men annars känner jag dom 
S: Vad är det som gör att du tycker att du känner dom? 
Alexis: Typ så här efter första dagen så känner jag ju dom såhär.. Kanske inte allt men jag 
vet vilka dom är o så och vet vad dom gör.. 

 

Alexis och andra elevers förklaringar på vad det innebär att känna pedagogerna varierar 

men flertalet elever nämner att man känner en person när man vet vem personen är. 

Majoriteten av eleverna berättar att de pratar med någon pedagog varje dag under 

fritidshemstiden. De pratar med pedagogerna av olika anledningar, det kan exempelvis 

vara när eleverna har frågor eller när de behöver hjälp. Lo på Blåsippans fritidshem 

uttrycker däremot osäkerhet över om hen pratar med någon pedagog varje dag: 

 
S: Brukar du prata med alla vuxna varje dag? 
Lo: Nej inte alla varje dag…… asså jag har pratat med alla någon gång, men asså inte om 
och om, varje dag, inte alla varje dag.  
S: Pratar du med någon vuxen varje dag? 
Lo: … det vet jag faktiskt inte… det beror på typ vad som händer 
S: Känner du att det finns dagar då du aldrig pratar med en vuxen på fritids? 
Lo: Kanske någon dag ibland 
S: Vad tror du det kan bero på? 
Lo: Asså.. man typ.. känner inte..det har inte hänt..typ nån..behöver inte det, man bryr sig inte 
så mycket, man är bara här.. 

 

Lo uttrycker att hen inte pratar med samtliga pedagoger varje dag och att hen själv söker 

upp en pedagog vid behov. 

 

Vidare uttrycker Eli som är pedagog på Vitsippans fritidshem att fritidshemmet arbetar 

med att försöka se till att samtliga elever pratat med någon pedagog varje dag. 

 
Eli: [...] även om man själv skulle vilja ha… pratat med alla barn.. varje dag sagt hej liksom.. 
hej hur är det, vad kul att se dig, så.. eh.. vet jag att om inte jag har sagt nånting har nån annan 
vuxen sagt nånting här i personalen [...] alla här på fritidset blir sedd av mig, eller nån annan 
varje dag [...] 
 

Excerptet ovan visar att det på Vitsippans fritidshem finns en trygghet hos pedagogerna i 

att veta att samtliga elever samtalar med någon pedagog dagligen. Det framkommer även 

vid intervjuerna med två av pedagogerna på Vitsippan att de dagar de ansvarar för 
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avprickningen av eleverna är de dagar pedagogen kan vara säker på att de har samtalat med 

alla elever. Samtalet kan enligt pedagogerna innebära allt från att hälsa på eleven till ett 

längre samtal, vilket även eleverna på Vitsippan nämner när de beskriver hur pedagogerna 

bemöter dem vid deras ankomst till fritidshemmet. Eleverna på Blåsippan har olika 

uppfattningar om hur bemötandet vid deras ankomst ser ut. Pedagogerna på samma 

fritidshem nämner inte avprickning under intervjuerna, däremot nämns vikten av att möta 

alla elever i verksamheten. 

8.1.1 Analys 

I likhet med Goldstein (1998) är syftet med vår studie att undersöka vad omsorgsarbete 

innebär. Goldstein (1998) beskriver att tidigare forskning kring omsorgsarbete tar för givet 

att det finns en samsyn kring begreppet och dess innebörd. Burr (2003) menar att vi med 

hjälp av språket skapar och förmedlar våra tankar. I resultatet i vår studie har pedagogerna 

en till viss del liknande syn på omsorgsarbetet då de i sina beskrivningar använder liknande 

begrepp för att förklara sina tankar kring arbetet på fritidshemmet.  Pedagogerna förklarar 

även med egna ord vad omsorgsarbetet innebär, något som Goldstein (1998) hävdar är 

viktigt.  

 

När pedagogerna beskriver omsorgsarbetet läggs stor vikt vid relationsskapandet och 

begreppet relationer tycks ha en central roll. Resultatet visar att interaktionen mellan 

pedagog och elev är viktigt när relationsskapande sker. Pedagogerna upplever att det finns 

enkla medel för att skapa relationer med eleverna i form av att engagera sig i eleverna. I 

vårt resultat framkommer det att pedagogerna utöver engagemang i elevernas intressen 

anser att en annan viktig del i relationsskapandet är att bjuda på sig själv och låta eleven få 

inblick i pedagogens liv. I elevernas berättelser nämns det att de känner pedagogerna 

eftersom de vet vilka pedagogerna är och vad de gör. Att eleven lär känna pedagogen 

utöver yrkesrollen bidrar till att eleven känner förtroende för pedagogen, vilket är 

betydelsefullt när personliga relationer byggs mellan dem (Wedin, 2007). Vidare menar 

Wedin (2007) att läraren bör vara lyhörd för hur relationer med elever utvecklas. Trots 

pedagogernas försök till att samtala med samtliga elever dagligen, synliggör resultatet i 

vår studie att en elev uttrycker att det kan finnas dagar hen inte talar med någon pedagog. 

 

I Hjalmarsson och Löfdahls (2014) studie visar resultatet att pedagogerna får en helhetssyn 

av de elever som de interagerar med under hela dagen. Detta visar även vårt resultat då 
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pedagogerna ser positivt på att möta samma elevgrupp under dagen, dessa möten bidrar till 

att utveckla relationerna med eleverna. Det framkommer även att pedagogerna ges 

möjlighet att se hur eleverna är mot varandra under skoldagen samt på fritidshemmet och 

utifrån detta kan de hjälpa eleverna i deras relationsskapande med varandra. 

 

I resultatet upplever pedagogerna på Vitsippan avprickningen av eleverna som en positiv 

del av arbetet. Dahls (2014) studie visar ett motsatt resultat i form av att pedagogernas 

arbete med närvarokontroller medför svårigheter till interaktion och istället ses som en 

kontroll av eleverna. Vårt resultat visar istället möjligheterna med avprickningen då det 

skapar tillfällen till interaktion i form av samtal med samtliga elever. Det medför att 

eleverna på Vitsippan alltid samtalar med någon pedagog varje dag. Detta styrks även i 

beskrivningarna av eleverna om hur de bemöts av pedagogerna vid ankomst till 

fritidshemmet.  

8.2 Förtroende och trygghet i fritidshemmet 

När pedagogerna på Blåsippan och Vitsippan beskriver vad omsorgsarbete innebär 

uttrycker de sig olika. De nämner att det handlar om att bry sig om eleverna, utmana dem, 

samt hjälpa och stötta dem. Kim på Vitsippan uttrycker även att ”Det är det viktigaste vi 

gör”. Trygghet är ett återkommande begrepp under intervjuerna, fyra pedagoger uttrycker 

att omsorgsarbetet på fritidshem handlar om att skapa trygghet för eleverna. I intervjuerna 

framkommer det även hur viktigt det är för pedagogerna att eleverna känner förtroende för 

dem. Enligt två av pedagogerna kan eleverna visa förtroende för dem genom att de känner 

sig tillräckligt trygga för att komma till pedagogerna vid behov, exempelvis vid konflikter. 

Charlie beskriver sin tolkning av omsorgsarbetet: 

 
Charlie: Att eleverna ska trivas, att eleverna ska känna att de är trygga när dom kommer till 
fritids ska dom känna att här trivs dom här är det lugnt och det är tryggt o det är en säkerhet 
att komma dit och alla känner att dom vill gå på fritids. Att dom känner att det alltid finns nån 
som lyssnar och bryr sig om vad dom tycker. 
 

Charlies tolkning belyser vikten av att få eleverna att känna sig trygga och säkra på 

fritidshemmet.  

 

Samtliga elever berättar att de litar på pedagogerna på respektive fritidshem, men när vi 

ber dem berätta om vad det är som gör att de litar på pedagogerna har de svårt att 

vidareutveckla sina svar och sätta ord på vad det innebär att lita på någon. Eleverna 
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funderar länge på frågan, slutligen uttrycker flera av eleverna att det handlar om att hålla 

hemligheter. Andy på Blåsippan berättar: 

 
Andy: att ehh. till exempel om man vill ha nåt hemligt så berättar ju absolut inte den nånting 
eller… och att man kan ju prata med dom om man tycker nånting är fel så försöker dom hjälpa 
en… och så.. om det är nåt problem så… om man vill ha hjälp. 
 

Andy förklarar att utöver att hålla hemligheter, är det viktigt att kunna prata med 

pedagogerna. En annan elev på Blåsippan berättar även att hen finner trygghet i att 

pedagogen följer upp samtal med eleven och vid behov vidarebefordrar relevant 

information till andra parter inom skolan som innehar annan kompetens.  

 

Under intervjuerna med eleverna nämner även ett par elever att det är viktigt att 

pedagogerna litar på det eleven säger och tar det på allvar. Jamie uttrycker följande: 

 
Jamie: [...] att man kan komma och säga nåt om man tycker.. att det är nån som har förstört för 
en..o man vet vem det är o.. man vågar komma  
S: mm? Finns det nåt mer som gör att du tycker att du litar på dem? 
Jamie: Att ehh.. att dom alltid frågar först vad som har hänt.. att dom litar både på båda två 
och sen så skyller dom inte bara på att det är en som har gjort nåt.. utan att.. det är typ fler som 
har gjort och då känner man..det är inte bara jag.. 
 
 

Enligt Jamie visar pedagogerna att de i konflikter litar på elevernas ord. Detta genom att 

de lyssnar på samtliga inblandade elever och försöker förstå vad som har hänt. 

Pedagogerna på Blåsippan beskriver vikten av att eleverna känner att pedagogerna 

engagerar sig och lyssnar på vad eleverna har att säga. Samtliga elever på de två 

fritidshemmen upplever att pedagogerna lyssnar på dem samt visar att de bryr sig om det 

som sägs. Flera av eleverna förklarar hur detta synliggörs för dem, genom att pedagogerna 

ger respons vid samtalen. Flera av eleverna nämner exempelvis respons som ögonkontakt 

och svar från pedagogen, det nämns även att pedagogerna följer upp samtalen. 

8.2.1 Analys 

Lilja (2013) menar att ett tryggt omsorgsklimat i fritidshemsverksamheten även kan stödja 

varje elev. Detta resonemang styrks i vårt resultat då pedagogerna menar att det är viktigt 

att bry sig om eleverna genom att lyssna på varje elev och få dem att känna sig trygga och 

säkra i verksamheten. Det nämns även att omsorgsarbetet handlar om att pedagogerna 

stöttar eleverna dels vid situationer som kan uppstå i verksamheten, men också vid 

situationer när pedagogens kompetens inte räcker till. Pedagogen ska även hjälpa eleven 
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att utveckla sitt ansvarstagande. Resultatet visar att eleverna på flera sätt uppfattar 

pedagogernas engagemang och bekräftar även att de blir hörda av pedagogerna. Noddings 

(2005) menar att det är viktigt att visa engagemang gentemot den individ som ges omsorg. 

Det framkommer även utifrån både elevers och pedagogers berättelser att det är viktigt 

med ett ömsesidigt förtroende mellan parterna, detta nämner även Harjunen (2009) som 

menar att förtroende är en förutsättning för att skapa goda relationer med eleverna. 

Eleverna menar att förtroendet från pedagogerna är viktigt och att det innebär att 

pedagogerna inte drar förhastade slutsatser i möten med eleverna och att de tror på 

elevernas berättelser. Förtroende innebär även för många av eleverna att de känner sig 

trygga med att berätta hemligheter för pedagogerna. I samtalen kring vad det innebär “att 

lita på någon” visar flertalet elever svårigheter att vidareutveckla sina tankar och 

tolkningar. Halldén (2003) menar att för att ett barns perspektiv ska vara synligt i en 

forskning är det viktigt att barnets medverkan är synligt. För att barnets perspektiv ska 

synas behöver forskaren skapa förståelse om barnets omvärld. Dock kan detta 

problematiseras i vårt resultat då elevernas svårigheter att ge tydliga svar gör det svårt för 

oss att få förståelse för och tolka innebörden av deras berättelser (Halldén, 2003).  

8.3 Se alla elever i fritidshemmet 

Samtliga pedagoger på Blåsippan och Vitsippan försöker se till att ha daglig kontakt med 

alla elever. Hur kontakten ser ut kan variera beroende på behoven som finns bland 

eleverna. I vissa fall kan det innebära att sitta ner och samtala, i andra kan kontakten även 

ta sig i uttryck i form av en klapp på axeln. Strategier för detta nämner Kim på Vitsippan: 

 
Kim: [...] att man rör sig i barngruppen, både, asså överallt där barnen är.. och kollar bara.. det 
räcker egentligen bara att kolla av, hur går det här, går det bra? Så känner dom sig sedda just 
då. [...] sen får man ju ta små turer fram och tillbaks. [...] sätta sig ner prata med dom när dom 
håller på med skapande o.. sånt. 
 

Flera av pedagogerna nämner att det är viktigt att se alla elever i verksamheten och 

poängterar även vikten av att eleverna själva känner sig sedda av pedagogerna. Två av 

pedagogerna nämner vidare att se alla elever handlar om att möta dem i olika vardagliga 

situationer på fritidshemmen. Charlie beskriver att mellanmålssituationen är en av de 

vardagliga situationer där interaktion med elever sker: 

 
Charlie: Att möta dom så mycket som möjligt när dom kommer in till mellanmålet så man där 
så god tid som möjligt själv också så man kan… eeh stå i dörren och säga hej till alla, samma 
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sak när man kommer tillbaka att man inte sätter sig vid samma bord som man satt vid.. samma 
elever som man satt vid förra gången, att man försöker byta så mycket som möjligt.. 
 

Precis som Charlie poängterar Billy vikten av möten och menar att det är i bra möten som 

pedagogen kan läsa av eleven och att det då uppstår någonting. 
 

Billy: Att se barnen, att vara där jag behövs [...] Asså möten är nåt av det allra viktigaste och 
att alla blir sedda [...] och att man aldrig glömmer bort att alltid finns något gott hos alla, även 
dom här som vi kallar för strulisar eller vad man nu ska kalla dom för.. 

 

Billy menar att det är viktigt som pedagog att vara där behoven i verksamheten finns, något 

som är synligt för eleverna. Robin berättar: 

 
Robin: Ja dom är.. dom kanske inte.. dom kanske inte är med en själv så jättemycket… men 
dom är ju med… andra.. det finns ju fler än en själv.. som dom är med.. 
S: Dom försöker? 
Robin: Ja.. 
S: Mm.. vad är det som gör att dom har.. att dom försöker? 
Robin: Att det såhär.. om man inte har nånting att göra så liksom kommer dom fram.. Eller 
asså såhär aa.. om man har en fråga så kommer dom så kan man fråga dom typ.. 

 

Eleverna upplever att pedagogerna har tillräckligt med tid till eleverna som individer, men 

är även medvetna om att det finns fler elever i gruppen och att pedagogernas tid måste 

fördelas mellan dem. Däremot beskriver flera av eleverna att pedagogerna alltid finns i 

närheten och är synliga i verksamheten. Samtliga elever upplever att pedagogerna finns 

där och hjälper till i olika situationer.  

8.3.1 Analys 

I resultatet framkommer det att pedagogerna tycker det är viktigt att se alla elever i 

verksamheten och att eleverna känner sig sedda. Detta styrker Lilja (2013) som menar att 

pedagogen måste se hela elevgruppen, men även varje elev för sig. En pedagog måste även 

se vart behoven finns och anpassa omsorgen efter situation och elev. Resultatet visar att 

olika strategier används av pedagogerna i arbetet med att se alla elever, något som även 

lyfts fram i Hjalmarsson och Löfdahls (2014) studie. I vår studie berättar pedagogerna att 

strategierna handlar om att röra sig i elevgruppen vilket möjliggör möten och 

relationsskapande med varje individ i elevgruppen. Däremot förklarar pedagogerna inte 

vidare om denna strategi leder till framgång och faktiskt innebär att alla elever blir sedda. 

Eleverna bekräftar i resultatet att pedagogerna rör sig i verksamheten då eleverna upplever 

att pedagogerna är synliga och ser vilka behov som finns hos eleverna. 
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Enligt en av pedagogerna uppstår det någonting i mötet med eleven, vad det är som uppstår 

konkretiseras däremot inte. Utifrån beskrivningen i vårt resultat om att mötet möjliggör för 

pedagogen att läsa av eleven, tolkar vi i förhållande till kunskapssociologin att det är i 

mötet som pedagogen skapar sin kunskap och förståelse om eleven (Burr, 2003). Denna 

kunskap kan senare användas som redskap i olika sammanhang för att nå eleven 

(Börjesson, 2003).  

8.4 Svårigheter med omsorgsarbetet 

Tre pedagoger uttrycker att en svårighet är att lyckas skapa relationer med alla elever på 

fritidshemmet. Pedagogerna menar att det finns elever som är svårare att nå än andra och 

att det kan vara svårt att få fram rätt budskap. Det framkommer även att det kan finnas 

elever som inte vill prata med vuxna, vilket innebär att pedagoger behöver hitta rätt väg 

för att nå fram. Charlie på Blåsippan uttrycker vikten av att kunna anpassa sig utefter varje 

elev i det sociala samspelet: 

 
Charlie: Ja med vissa elever, det kan va såna, som alla människor som man socialt egentligen 
inte funkar med, som man känner det här är ingen människotyp som egentligen passar en själv 
och komma förbi det steget och fortfarande få en bra relation liksom. supersvårt…. speciellt 
när man inte vet exakt hur man ska göra. 

 

Trots att det kan vara komplicerat med relationsskapande med elever nämner Billy på 

Blåsippan vikten av att som pedagog framhärda i arbetet. Hen hävdar även att det är eleven 

som ska vara i fokus, inte pedagogernas bekvämlighet. Stödet av arbetskollegor är enligt 

Billy viktigt för att tillsammans diskutera lösningar och arbetssätt.  

 

Samtliga pedagoger uttrycker att elevgruppens storlek påverkar omsorgsarbetet. Det stora 

antalet elever gör det svårt att hinna se och uppmärksamma alla elever. Eli nämner att när 

elevgruppen på fritidshemmet var som störst kunde det finns tillfällen hen funderade över 

vilka elever som hen sett under fritidshemstiden. När Eli får frågan om pedagogerna på 

Vitsippan har tillräckligt med tid till alla elever svarar hen:  

 
Eli: [...] Ehhh… I ...höstas hade jag sagt kanske nej eeh.. då vi hade eeh … 80 barn istället… 
då blir det svårt att hinna med alla[...] nu känner jag att jag har tid.. eeh.. mer koll.. eeh och 
att.. eeh.. eeh personalen räcker gott och väl och vi kan ha en verksamhet där vi gör bra 
aktiviteter eeeh.. o hinna med saker [...] men det blir ju svårare om.. när man har fler.. har fler 
barn  
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Stora elevgrupper med få pedagoger innebär att pedagogerna upplever att tiden inte räcker 

till, något som samtliga pedagoger uttrycker. En pedagog beskriver att tidsbristen stressar 

pedagogerna vilket i sin tur leder till att eleverna blir stressade och det gör att det blir svårt 

att skapa en lugn miljö i verksamheten. Det framkommer även i en intervju att tidsbristen 

leder till att omsorgsarbetet i verksamheten brister. Vidare beskriver Charlie stressen som 

uppstår på grund av tidsbristen: 

 
Charlie: [...] Men det är väl det här med att man inte har tiden, ehh eftermiddagarna med äldre 
barn är ganska så pressade, slutar skolan, sen är det fem minuter till mellanmål, sen är det 
tillbaka, sen går hälften hem klockan tre och sen är det att hålla koll på alla tider samtidigt, 
många går ju hem själva [...] 
 

Charlie upplever att tiden tillsammans med eleverna under fritidshemstiden är begränsad 

eftersom många elever går hem tidigt.  Kim på Vitsippan uttrycker vikten av att lägga tiden 

på eleverna i verksamheten och inte annat, såsom planering. Billy på Blåsippan nämner 

även att planeringstiden måste effektiviseras genom att fokusera på det som är relevant. 

Detta styrker även Alex på Vitsippan som anser att bra planeringstid är viktigt för att kunna 

bedriva omsorgsarbetet i fritidshemsverksamheten.  

8.4.1 Analys 

En av svårigheterna med omsorgsarbetet är att skapa relationer med samtliga elever, då 

vårt resultat visar att det ibland kan vara svårt att nå fram till alla. Lilja (2013) beskriver 

att i relationer med elever kan läraren möta motstånd, dock poängterar Lilja att elevens 

motstånd är en del av eleven som individ och en lärare måste möta eleven i sin helhet. 

Oavsett vad svårigheterna beror på poängterar pedagogerna i vår studie vikten av att 

ständigt arbeta för att hitta fungerande arbetssätt, anpassat till varje elev. En pedagog 

förklarar att det i arbetsprocessen finns behov av stöd från kollegor och arbetslag då 

pedagoger kan ta del av varandras kompetenser för att utveckla sin kunskap om hur eleven 

kan nås på bästa sätt. Detta överensstämmer med det socialkonstruktionistiska 

perspektivet, då det är i interaktion med andra människor som har olika erfarenheter och 

kunskaper som vi skapar och utvecklar vår kunskap (Burr, 2003).  

 

Utifrån vårt resultat framkommer det även att elevgruppens storlek är en faktor som 

påverkar omsorgsarbetet. Detta nämns av samtliga pedagoger som upplever att när 

elevgruppen är för stor så blir det svårt att se alla elever då pedagogernas tid inte räcker 

till. Att elevgruppens storlek påverkar omsorgsarbetet styrker även Dahl (2014) som menar 
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att pedagogerna kan upplevas frånvarande i verksamheten. Trots att pedagogerna i vår 

studie själva känner av tidsbristen är det inte en faktor som eleverna tycker påverkar 

pedagogernas närvaro. Tidsbristen är inte enbart synlig i den dagliga verksamheten 

tillsammans med eleverna, pedagogerna upplever även att den påverkar verksamhetens 

planeringstid. Det framkommer också att pedagogerna anser att de bör vara mer effektiva 

under planeringstiden så att denna inte kommer att påverka den redan bristande tiden i 

elevgruppen. 
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9 Diskussion 

I detta stycke diskuterar vi studiens resultat och vårt val av metod i förhållande till 

bakgrund och tidigare forskning. 

9.1 Resultatdiskussion 

Omsorgen på fritidshemmen är en viktig del i verksamheten (Skolverket, 2014) vilket även 

synliggörs i vårt resultat. Samtliga pedagoger anser att omsorgen på fritidshemmen är 

viktigt för att kunna ge eleverna en trygg miljö. Pedagogerna uttryckte vid flera tillfällen 

svårigheter med att besvara frågorna kring omsorgsarbetet, däremot är det synligt i 

resultatet att pedagogerna inte har svårigheter med att beskriva arbetet när de får tid att 

reflektera över det. Utifrån vårt resultat ser vi att det finns ett behov för pedagogerna att få 

tid till reflektion och diskussion kring omsorgsarbetet. Detta för att tillsammans med hjälp 

av språket förmedla sina tankar och synliggöra kunskapen för sig själva (Burr, 2003). 

Hjalmarsson och Löfdahls (2014) resultat visar att det finns svårigheter bland pedagogerna 

att beskriva omsorgsarbetet med egna ord då de hänvisar till styrdokumenten. Vår studie 

visar ett motsatt resultat då pedagogerna utan hänvisning till styrdokument beskriver både 

vad omsorgsarbetet innebär, men också hur det praktiseras.  

 

För att omsorgsarbetet på fritidshemmet ska fungera är det viktigt att det finns goda 

relationer mellan elever och pedagoger (Skolinspektionen, 2010:3). Vikten av relationer 

lyfts fram i vårt resultat och pedagogerna menar att det ständigt arbetas med detta mellan 

pedagog och elev, men även mellan elev och elev. Trots det ständiga arbetet med 

relationsskapandet visar resultatet att pedagogerna ändå inte når fram till alla elever. 

Däremot är det tydligt att pedagogernas omsorgsarbete gentemot eleverna fortgår trots 

motgångarna. Vikten av att känna trygghet genom stöttning av arbetskollegor poängteras 

i vårt resultat. Detta skapar bättre förutsättningar för pedagogerna att utveckla sitt arbetssätt 

med att nå eleverna och ge dem omsorg. Trygghet bland pedagoger menar även Johansson 

(1984) är en förutsättning för att kunna ge elever omsorg. Juul och Jensen (2009) menar 

att det är upp till pedagogen att se till att det finns en god relation mellan denne och eleven, 

det är även pedagogens ansvar att se till att relationen byggs vidare. Noddings (2005)  

däremot menar att om inte båda individerna är delaktiga i arbetet med relationen så brister 

den. I vårt resultat framkommer det att det kan finnas elever som inte nås på grund av att 

de inte vill kommunicera med vuxna. Utifrån Noddings (2005) påstående ställer vi oss 
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frågan om pedagogerna då inte ger omsorg till de elever som inte vill kommunicera med 

dem, trots att pedagogerna genom olika metoder försöker nå eleverna? Resultatet visar att 

eleverna upplever att pedagogerna i sitt arbetssätt försöker att bry sig om och hjälpa alla 

elever. Utifrån elevernas berättelser ser vi en motsägelsefullhet till Noddings (2005) som 

menar att bry sig om en individ innebär att sortera bort allt annat och endast lägga fokus 

på individen i sig. Vi hävdar att som pedagog i fritidshemsverksamheten är det möjligt att 

lägga mer fokus på en elev, men det är inte möjligt att helt bortse från andra elever och 

deras behov.  

 

I vårt resultat framgår det att elevgruppens storlek har en stor påverkan på omsorgsarbetet. 

Vitsippans pedagoger beskriver att de i dagsläget har tid till samtliga elever på 

fritidshemmet med anledning av att elevgruppen har minskat. Vilket också bekräftas av 

eleverna i deras berättelser. Till skillnad från pedagogerna på Vitsippan upplever 

pedagogerna på Blåsippan en stress över att de inte hinner med alla elever i den mån de 

önskar. Däremot beskriver Blåsippans elever att de upplever att pedagogerna har 

tillräckligt med tid till dem. Utifrån pedagogernas och elevernas skilda upplevelser ser vi 

att det finns behov av att elevers och pedagogers perspektiv möts (Lilja, 2013), i form av 

samtal om hur eleverna upplever omsorgen på fritidshemmet. Detta för att skapa en 

medvetenhet hos pedagogerna över att deras omsorgsarbete trots tidsbrist ger resultat i 

form av att eleverna känner sig trygga.  

 

9.2 Metoddiskussion 

Till en början var tanken att vi skulle använda oss av två kvalitativa metoder för att besvara 

studiens syfte, observationer och intervjuer. Observationerna var tänkta att genomföras vid 

elevernas ankomst till fritidshemmet och det som observerades var tänkt att använda som 

underlag till följdfrågor i intervjuerna. Vi uppmärksammade dock under det förberedande 

arbetet att tidsramen var för snäv för att hinna genomföra de båda metoderna på tre olika 

fritidshem. Vi valde därför att utföra studien på två fritidshem, med enbart intervju som 

metod. Nu i efterhand tror vi att det var ett bra val att helt och hållet fokusera på 

intervjuerna då de planerade observationerna troligtvis inte skulle ge oss tillräckligt med 

underlag till följdfrågor. 
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Inför intervjuerna genomfördes utifrån Patel och Davidssons (2011) rekommendationer en 

provintervju med en pedagog för att kunna utveckla vår intervjuguide. Vi anser att en 

provintervju även skulle ha genomförts med en elev då vi under intervjuerna med eleverna 

upptäckte att vissa frågor var svåra för eleverna att besvara. I och med de svårigheter som 

uppstod under elevernas intervjuer anser vi att fokusgruppsamtal hade varit en metod att 

föredra. Genom denna metod skulle eleverna ges möjlighet att diskutera i grupp, vilket vi 

tror hade bidragit till både mer utvecklade svar, men även att eleverna skulle känna sig mer 

bekväma i situationen. Källström Cater (2015) menar att barnet ska ha kontroll i en 

intervjusituation, vi tror att eleverna upplever en större känsla av kontroll tillsammans med 

andra elever i ett fokusgruppsamtal. Däremot anser vi att intervjuer var en passande metod 

till pedagogerna eftersom det gavs utrymme för dem att reflektera över frågorna som 

ställdes. Vi valde att inte skicka ut frågorna i förväg till pedagogerna då vi ansåg att detta 

kunde bidra till att deltagarnas svar inte helt och hållet skulle vara deras egna utan kunde 

då ha färgats av andras åsikter samt av det de trodde vi ville höra. Däremot kunde en lista 

med relevanta begrepp skickats ut för att få pedagogerna att reflektera över dessa inför 

intervjun, då flera av pedagogerna uttryckte under intervjuerna att frågorna var svåra.  

 

Under intervjuerna var vi vid samtliga tillfällen två stycken, en som intervjuade och en 

som observerade intervjusituationen, hade hand om ljudupptagningen samt stöttade med 

följdfrågor. Detta för att stärka reliabiliteten i vår studie (Kihlström, 2007). Att vara två 

under intervjuerna med pedagogerna fungerade bra men under intervjuerna med eleverna 

kunde man ana viss osäkerhet hos eleverna. I en intervjusituation uppstår det enligt 

Källström Cater (2015) en maktposition som forskaren behöver motarbeta. Trots att vi 

småpratade med eleverna innan intervjuerna, anser vi att vi inte lyckades att arbeta bort 

maktpositionen, speciellt med tanke på att vi var två och eleverna intervjuades individuellt. 

 

Intervjuerna i studien blev något kortare än vi planerat för och en anledning till detta tror 

vi kan bero på att det inte ställdes tillräckligt många och fördjupande följdfrågor. Detta 

blev synligt för oss under transkriberingsprocessen och vi anser att en lösning hade varit 

att den av oss som observerade intervjusituationen kunde antecknat ner följdfrågor. Trots 

de svårigheter som uppstått under intervjuerna, anser vi att vi med hjälp av vår metod har 

fått svar på studiens syfte med hjälp av elevers och pedagogers beskrivningar om 

omsorgsarbetet i fritidshemsverksamheten. 



 

30 
 

10. Sammanfattning 

Tidigare forskning visar att är svårt för pedagogerna att beskriva innebörden av 

omsorgsarbetet, det finns också svårigheter med att precisera när det sker i verksamheten. 

Förtroendefulla relationer är en viktig del i arbetet och att pedagogerna ser till gruppen 

som helhet, men också varje elev för sig. Ansvaret för relationsskapande och utveckling 

av relationerna ligger hos pedagogen och det är viktigt att pedagogen känner sig trygg i sin 

yrkesroll. 

Grunden till studien tar sin utgångspunkt i våra upplevelser av pedagogers bristande 

beskrivningar av vad omsorgsarbetet faktiskt innebär. Resultatet skapades genom insamlat 

datamaterial bestående av 15 semistrukturerade intervjuer med både pedagoger och elever. 

Omsorgsarbetet beskrivs på olika sätt i resultatet och att det används av pedagogerna som 

ett samlingsbegrepp för deras arbete i fritidshemmet. Pedagogerna beskriver att det innebär 

att se alla elever och att eleverna känner sig trygga i verksamheten. Det framkommer att 

pedagogerna arbetar med omsorgsarbetet genom att de rör sig i verksamheten, skapar 

relationer med eleverna och engagerar sig i eleverna. Elevernas berättelser visar att det är 

viktigt för dem att kunna lita på pedagogerna i fritidshemmet, samt att pedagogerna lyssnar 

på vad de har att säga. De faktorer som påverkar omsorgsarbetet är svårigheter med att nå 

alla elever, tidsbrist, samt stora elevgrupper. För att pedagogerna ska känna att de hinner 

se och uppmärksamma alla elever drar vi utifrån resultatet slutsatsen att det finns behov av 

att hitta lösningar på tidsbristen samt elevgruppernas storlek.  

Utifrån vårt resultat kan vi se att omsorgsarbetet är en central del i 

fritidshemsverksamheten och behöver synliggöras ytterligare för samhället. Pedagogerna 

behöver stärka sig själva och belysa vikten av sin yrkesroll och ett första steg i detta kan 

enligt oss vara att synliggöra det för vårdnadshavare. Med tanke på de svårigheter 

pedagogerna upplever att de har med att förklara omsorgsarbetet, ser vi att det kan finnas 

en risk att vårdnadshavare inte har full förståelse för vad omsorgsarbetet och verksamheten 

innebär. Utifrån den utgångspunkten skulle vi i framtiden vilja undersöka hur 

vårdnadshavare beskriver omsorgsarbetet i fritidshemmet. Resultaten skulle kunna 

jämföras för att ge en bredare förståelse kring arbetet.   
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Bilaga 1: Intervjufrågor till pedagoger. 

• Är du utbildad fritidspedagog? 

• Hur många verksamma år har du? 

• Hur många år har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 

• Har du en heltidsanställning? 

• Om inte, hur ser din anställningsform ut? (i procent) 

• Hur stor elevgrupp har ni på avdelningen? 

• Hur många pedagoger arbetar i elevgruppen? 

• Arbetar annan personal i elevgruppen? I så fall, hur många? 

• Vad är ditt uppdrag under skolsamverkan?  

• Vad innebär omsorgsarbete på fritidshemmet för dig? 

• Hur arbetar du med omsorgsarbetet? 

• Vad anser du är viktigt för att kunna bedriva omsorgsarbetet?  

• Försöker du se till att ha daglig kontakt med alla elever under fritidshemstid ? 

• Använder du dig av någon speciell strategi för detta?  

• Anser du att det finns några svårigheter med omsorgsarbetet? I så fall vilka? 

• Är det något du vill tillägga som inte tagits upp? 
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Bilaga 2: Intervjufrågor till elever 

• I vilken klass går du? 

• Hur länge har du gått på fritids? 

• Hur ofta går du på fritids? 

• Hur trivs du på fritids?  

• Vad brukar du göra på fritids?  

• Brukar de vuxna vara med er när ni gör saker på fritids? 

• Tycker du att du känner alla vuxna på fritids? 

• Känner du att du litar på de vuxna på fritids? 

• Känner du att de vuxna lyssnar på dig när du pratar med dem? 

• Hur gör de vuxna när du kommer till fritids? 

• Vad pratar du om med de vuxna på fritids? 

• Finns det dagar då du aldrig pratar med en vuxen på fritids? 

• Tycker du att de vuxna har tillräckligt med tid till er barn?  

• Vad tycker du är det bästa med dem som jobbar på ditt fritids? 

• Är det något annat du vill berätta för oss om fritids? 

 

  



 

3 
 

 

Bilaga 3: Tillståndsblankett till vårdnadshavare och elev. 

Hej. 
Vi heter Maritha och Isabelle och är studenter på högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Vi 

läser grundlärare med inriktning fritidshem och skriver just nu vårt examensarbete. Det vi vill ta reda på i 

vårt arbete är om och hur barnen känner sig sedda av pedagogerna på fritidshemmet. 
Vi kommer att intervjua barnen och intervjuerna kommer att spelas in. Vi kommer också att genomföra en 

observation. Inspelningarna och de anteckningar som vi för under observationen kommer endast att vara 

tillgängliga för oss som genomför studien och eventuellt handledare från högskolan. Materialet kommer att 

analyseras och kommer ligga till grund för vårt examensarbete. Barnen som deltar i undersökningen kommer 

garanteras konfidentialitet, medverkan är frivillig och barnen kan när som helst välja att avbryta. 

                                Går det bra att ert barn deltar i studien? 
                                    ▢    Ja                                          ▢    Nej 
Namnteckning vårdnadshavare 1: 
_____________________________________________ 
Namnförtydligande: 
_____________________________________________ 
Namnteckning vårdnadshavare 2: 
_____________________________________________ 
Namnförtydligande: 
_____________________________________________ 
Namnteckning elev: 
_____________________________________________ 
Namnförtydligande: 
_____________________________________________ 
Datum: 
______________________________ 
Lämna till pedagog på fritidshemmet senast fredagen 21/4 
Observationerna och intervjuerna kommer att ske under v.17 och eventuellt v.18 

 

Vid övriga frågor vänligen kontakta oss 
Isabelle Holmquist : xxxxxxxx@student.ju.se 
Maritha Mattsson : xxxxxxxx@student.ju.se 

Tack på förhand! 
Med vänlig hälsning 
Maritha och Isabelle. 

mailto:xxxxxxxx@student.ju.se
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Bilaga 4: Tillståndsblankett till pedagoger. 

Hej. 
Vi heter Maritha och Isabelle och är studenter på högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Vi 

läser grundlärare med inriktning fritidshem och skriver just nu vårt examensarbete. Syftet med denna studie 

är att utifrån elevers perspektiv undersöka om de känner sig sedda av pedagogerna i fritidshemsverksamheten. 

Och utifrån ert perspektiv undersöka om ni arbetar med omsorgsarbetet i verksamheten. 
Vi skulle uppskatta om du deltar i en intervju. Intervjun kommer att spelas in och kommer endast att vara 

tillgängliga för oss som genomför studien och eventuellt handledare från högskolan. Materialet kommer att 

analyseras och kommer ligga till grund för vårt examensarbete. Du kommer att vara anonym, medverkan är 

frivillig och du kan när som helst välja att avbryta. 
Vänligen ha blanketten ifylld senast fredagen 21/4 2017 
Observationerna och intervjuerna kommer att ske under v.17 och eventuellt v.18 

                         Vill du delta i vår undersökning? 

  ▢   Ja                                                           ▢   Nej 

Underskrift: 

______________________________________ 

Namnteckning: 

______________________________________ 

Datum: 

____________________________ 

Vid övriga frågor vänligen kontakta oss 

Isabelle Holmquist : xxxxxxxx@student.ju.se 
Maritha Mattsson : xxxxxxxx@student.ju.se 
Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning 
Maritha och Isabelle. 
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