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Syftet med den här studien är att undersöka om det finns några likheter eller skillnader mellan 

fritidspedagogers och grundskollärares verbala kommunikation med föräldrar. Frågor som vi 

ställer oss är hur den verbala kontakten ser ut idag, önskan om hur den bör vara och vilken be-

tydelse den verbala kommunikationen har. 

Vi valde att göra en kvalitativ enkätstudie i form av öppna frågor som tre fritidspedagoger, tre 

grundskollärare och elva föräldrar fick besvara. 

Resultatet visar att fritidspedagoger, grundskollärare och föräldrar anser att den verbala kom-

munikationen är viktigt och betydelsefull. De anser att den fungerar bra idag oavsett om den 

sker via ansikte mot ansikte, telefon eller mail. Den verbala kommunikationen ska vara ärlig 

och rak mellan alla parter. Föräldrarna anser att det är viktigt att känna den fritidshemspersonal 

som tar hand om deras barn, detta för att skapa en trygghet hos föräldrarna. Vidare uttrycker de 

att den tryggheten saknas vid kontakten med läraren. Av läraren vill de få mer direktinformat-

ion och att relationen ska vara öppen, ärlig och informell. 
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1 Inledning 

Vår tidigare undersökning Gustavsson & Sedow Sandström (2009) handlade om hur den dagliga kon-

takten var mellan fritidspedagoger och föräldrar. Det blev en bra studie som vi ansåg vara intressant 

att bygga vidare på i ett examensarbete. För att utveckla den tidigare undersökningen beslutade vi oss 

för att även ha med grundskollärarna i vår studie. Detta för att se om det finns några likheter eller 

skillnader i den verbala kommunikationen med föräldrarna. Ågårdh (1992) påvisade i sin rapport re-

dan för nitton år sedan att föräldrar ville ha en tätare kontakt med grundskolläraren. Många kände sig i 

underläge gentemot läraren, de upplevde läraren som arrogant och överlägsen. Detta är en stämpel 

som lever kvar inom lärarkåren som bör försvinna. Vi anser att just därför är vidare undersökningar ett 

måste. Man måste betona vikten av att ha en god, trygg och stabil kontakt mellan skolan och hemmet.  

Idag är 82 procent av alla barn mellan 6-9 år och 15 procent av alla barn mellan 10-12 år inskrivna på 

fritidshem, den procentsatsen motsvarar 378 500 barn (Skolverket, 2011a).  

Det är intressant att se hur många barn som idag går på fritidshem före och efter skolan. Det var inte 

förrän under 1960-talet som fritidshemmen kom till. De benämndes då som barnstugor där barnen fick 

arbeta. Det utvecklades senare till eftermiddagshem, där det var mer läxläsning. Föräldrarna lämnade 

sina barn på fritidshemmet på morgonen innan skolan började för att på så sätt kunna förvärvsarbeta 

och tjäna pengar till familjen (Skolverket, 2002).  

Idag sker kommunikationen oftast mellan föräldrarna och fritidspedagogerna, vilket gör att grundskol-

lärarna tyvärr går miste om den viktiga verbala kommunikationen. De fåtal gånger lärarna möter för-

äldrarna och har en verbal kommunikation, ansikte mot ansikte, är oftast vid föräldramöten eller ut-

vecklingssamtal. Vi har valt att fokusera på själva personkommunikationen eller direktkommunikation 

som den också kallas, där det oftast sker ett möte mellan två personer, men ibland flera. 

För att klargöra våra ordval i undersökningen av olika typer av lärare, har vi har valt att definiera be-

greppet lärare med inriktning fritidshem/fritidsverksamhet som fritidspedagoger. När vi nämner be-

greppet pedagog inbegriper det både fritidspedagoger och grundskollärare. 
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2 Bakgrund 

I detta kapitel kommer vi nämna Ågårdh (1992) rapport om hur föräldrar upplever kontak-

ten/samverkan mellan både skola och hem, fritidshem och hem samt skola och fritidshem. Vi kommer 

att jämföra läroplanerna från 1962 fram till idag, detta för att se om Ågårdhs (1992) resultat i rappor-

ten har förändrats på nitton år. I texten kommer vi även ta upp begreppet verbal kommunikation och 

dess betydelse för det sociala samspelet med andra människor.  

Enligt läroplanen Skolverket (2006) som används idag, är skolans uppdrag att samarbeta med hemmet 

för att gynna elevernas utveckling, att de ska känna ansvar och bli goda samhällsmedlemmar. Skolan 

ska även vara ett stöd för familjen när det gäller ansvaret för barnens uppfostran och utveckling. I den 

kommande läroplanen, Skolverket (2011b) står det att det är skolans uppdrag att samarbeta med hem-

men för att främja elevernas utveckling till att vara kreativa, kompetenta, aktiva och ansvarsfulla. Sko-

lan ska även vara ett stöd för familjen i barnens utveckling och fostran. Erikson (2004) skriver att det i 

läroplanerna från 1962 och 1969 tydligt framgick att en samverkan och god kommunikation mellan 

hem och skola är viktig. Ett måste för att läraren ska kunna skaffa sig en helhetsbild av individen. Vi-

dare tar författaren upp att föräldrarna kan känna att lärarna har outtalade krav på dem. Till exempel då 

lärarna förväntar sig att barnen kommer i tid, är förberedda för skoldagen, utvilade och har ätit frukost. 

Lärarna känner i sin tur att föräldrarna förväntar sig att lärarna ska kunna stimulera barnen att lära men 

även ge extra hjälp och stöd om så behövs. Han menar att en god kommunikation mellan hem och 

skola inte bara gynnar den enskilda individen, utan hela samhället. Ågårdh (1992) skriver i sin rapport 

hur föräldrar upplever kontakten/samverkan mellan både skola och hem, fritidshem och hem samt 

skola och fritidshem, om det finns eller upplevs några skillnader. De föräldrar som deltog i undersök-

ningen uppgav att de var nöjda med den kommunikation de hade med fritidshemmet men att skolans 

värld var svårare att ta sig in i, den upplevdes lite ”som en värld för sig”. Den dagliga kommunikation-

en med fritidshemmet blev mer naturlig, dels för att barnen tillbringade hela dagar där och dels för att 

den påminde mer om den kommunikation man haft med förskolan eller daghemmet. Den muntliga 

kontakten med barnens lärare skilde sig märkbart, den var mer koncentrerad till föräldramöten och 

elevsamtal, men givetvis var föräldrarna välkomna att kontakta läraren efter skoltid. Med sin under-

sökning ville Ågårdh (1992) även spegla föräldrarnas syn på hur de upplevde att samarbetet mellan 

fritidshemmet och skolan fungerade. Att förena lärarnas teoretiska undervisning med fritidspedago-

gernas skapande som tillexempel livskunskap, musik och teater, såg föräldrarna enbart som positivt. 

Trygghet – utveckling – elevvård var begrepp som beskrev hur föräldrarna ville ha det. För att uppnå 

trygghet, utveckling och elevvård krävs dock ett tätare samarbete mellan lärare och fritidspedagoger, 

detta för att skapa en helhetssyn på individen. Kombinationen teori och skapande var den viktigaste 

önskan hos föräldrarna. 
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2.1 Integrering 

Redan 1996 började man i snabb takt, både i Sverige, Norge och Danmark att förändra/förnya den 

gamla verksamheten där skola och fritidshem arbetade var för sig. Syftet var att skapa integrerade an-

läggningar. Med integrerad anläggning menas att det ser ut som idag, fritidshemmet är en del av sko-

lans verksamhet. Något som ofta lyftes fram var kontakten mellan personal och föräldrar, de förvän-

tade sig att den skulle bli positiv av de nya förändringarna. Författarna ställer frågan, hur har det blivit 

i verkligheten? Blev det någon skillnad och vad består den av i så fall? Grovt sett har kontakten mellan 

föräldrarna och skolan alltid varit lite mer av en framtvingad sort, i form av föräldramöten och ut-

vecklingssamtal. Kontakten med fritidshemmet har däremot varit mer avslappnad. Föräldrarna får på 

så sätt en naturlig tamburkontakt och en mer informell kontakt med fritidshemspersonalen. I en under-

sökning som gjordes, sa föräldrarna att de upplevde fritidshemspersonalen hade en större helhetssyn 

på barnen. Många ansåg det skulle underlätta att prata med klassläraren om denna fanns kvar, antingen 

i klassrummet eller på fritidshemmet när föräldrarna kom för att hämta sina barn vid dagens slut. Där-

emot kunde de ifrågasätta om fritidshemspersonalen verkligen orkade ta hand om barnen på ett till-

fredsställande sätt, när de samverkat en hel dag (Flising, Fredriksson & Lund, 1996).  

Jensen och Jensen (2008) hävdar att idag möter föräldrarna skolan för första gången genom hemsidan 

på internet. De menar att man som förälder undersöker och jämför de olika skolornas kvalitet. Föräld-

rarna har i regel olika förväntningar på hur skolan ska vara, då de själva gått i skolan och har egna er-

farenheter av den. Skolstarten är den första kontakten lärarna har med föräldrarna och eleverna. Både 

elever, föräldrar och lärare har förväntningar på hur det kommer att bli. En vanlig kommunikations-

form mellan skolan och hemmet är att använda sig av loggbok, där läraren skriver meddelanden och 

kommentarer till föräldrarna. Föräldrarna i sin tur använder boken för att till exempel be om ledigt 

från skolan. 

I Ågårdhs (1992) enkätundersökning om föräldrars uppfattning kring samarbete mellan skola- och fri-

tidshem svarade föräldrarna att de uppfattar ett samarbete mellan skola och fritidshem som väldigt po-

sitivt för barnen. Föräldrarna förväntade sig trygghet, utveckling och elevvård men för att personalen 

ska kunna uppfylla dessa förväntningar behövs det täta kontakter och samtal kring barnens behov, 

både som enskild individ men även i grupp.  

2.2 Styrdokument 

I den kommande läroplanen, för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, (Skolverket , 

2011b), framgår det tydligt att de som arbetar inom skolan ska samarbeta med elevernas vårdnadsha-

vare för att utveckla innehållet i skolans verksamhet. Läraren ska ha en samverkan med föräldrarna där 

det sker kontinuerlig information om elevernas skolsituation. Redan i läroplanen för grundskolan 

1962, (Kungliga Skolöverstyrelsen, 1962), står det tydligt att det är hemmet som bär huvudansvaret 



 

4 

 

för barnets fostran. Det är lärarens ansvar att upprätta en första kontakt med hemmet. Denne ska lära 

känna föräldrarna genom personliga samtal, att skapa ett förtroende hos föräldrarna för skolan samt 

skaffa kännedom om varje enskild individs hemförhållande och förutsättningar för att kunna hjälpa 

och stödja om så behövs. Även i den efterkommande läroplanen, (Skolöverstyrelsen, 1969), påvisades 

det att det är hemmet som bär huvudansvaret för barnets fostran. Det var även viktigt att etablera en 

första kontakt med hemmet och det tillfaller skolan att etablera en sådan. En samverkan mellan hem 

och skola är syftet att skapa gynnsamma förutsättningar för elevens utveckling, samt skapa ett förtro-

ende mellan personalen och föräldrarna, vilket är viktigt för att de ska känna att läraren har barnets 

bästa för ögonen. Läraren skall också skaffa sig kännedom om varje enskild individs hemförhållande, 

utveckling och förutsättningar för att på bästa sätt kunna hjälpa och stötta vid behov. I läroplanen från 

1980, (Skolöverstyrelsen, 1980), har hemmet fortfarande det primära huvudansvaret för elevens fost-

ran. Skolan ska vara ett stöd för hemmet i sitt arbete att fostra till goda demokratiska medborgare. An-

svaret att etablera en kontakt med hemmet vilar på skolan, det gäller att skapa ett förtroende där för-

äldrarna ska känna trygghet, skolan måste även känna till elevens hela situation för att kunna hjälpa 

och stödja. Personliga samtal och direktkontakt med föräldrarna är värdefull samt att skolan ska se 

föräldrarna som en tillgång i verksamheten. I den nuvarande läroplanen, (Skolverket, 2006), framgår 

det att alla som arbetar i skolan ska ha ett gott samarbete med elevernas vårdnadshavare så man ge-

mensamt kan utveckla innehållet i verksamheten. Läraren ska ha en god samverkan med föräldrarna 

och ge fortlöpande information om elevens skolsituation och kunskapsutveckling. 

2.3 Kommunikation 

Kommunikation handlar om att man har ett ömsesidigt utbyte av information. Information i sig kan 

vara mycket, allt från tankar, budskap och fakta till känslor och värderingar. Begreppet kommunikat-

ion används i olika sammanhang. Personkommunikationen eller direktkommunikation innebär att det 

sker ett informationsutbyte mellan, oftast, två personer men ibland flera. Att kommunicera med någon 

behöver inte betyda att man har en verbal face to face kontakt, det kan lika gärna vara ett mobilsamtal, 

sms, mail, chatt med mera (Myrin-Wallenberg, 2010). Säljö (2000) menar att genom den kommunikat-

ion vi har mellan varandra skapas de sociokulturella möjligheterna, och med hjälp av kommunikation 

förs de vidare. Det är själva grundtanken i det sociokulturella perspektivet. De kulturella föreställning-

ar man har förs vidare genom kommunikation, men kommunikation är även länken mellan kulturen 

och hur människor tänker. En av kärnpunkterna i det sociokulturella perspektivet är att kunna förstå 

kopplingen mellan sammanhang och de individuella handlingarna, det gäller då när kommunikationen 

är situationsanpassad i kontexten.  
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2.4 Betydelsen av verbal kommunikation 

Det som håller samman ett samtal eller en konversation, är när man ger och tar, enligt vissa gemen-

samma spelregler som finns i relationen eller mötet. Språket och därigenom samtalet, är ett av de vik-

tigaste redskapen när man arbetar och träffar människor (Hougaard, 2004). Säljö (2000) menar att i 

alla processer är det avgörande att ha en god kommunikation och ett gott samarbete mellan varandra. 

Vidare skriver han att det är genom språk, kommunikation och samspel med andra människor vi har 

runt omkring oss som vi lär. Vi kan fråga varandra frågor, utbyta information, kunskaper och för-

mågor. Hougaard (2004) skriver om Paul Watzlawicks grundläggande förutsättningar för kommuni-

kation. Den första grundstenen är att det inte går att låta bli att kommunicera, även att vara tyst så ut-

trycks kommunikationen genom kroppsspråket, ögonen och blicken som visar känslor och attityder. 

Den andra grundstenen handlar om på vilket sätt det kommuniceras på, till exempel att prata i telefon 

eller ansikte mot ansikte. Den tredje grundstenen är att tror sig framföra viktig information men som i 

själva verket inte når mottagaren. Som sändare är det ofta ett förgivettagande att mottagaren har upp-

fattat informationen:  

Jag säger något till dig och väntar mig att detta kommer att uppfattas på avsett sätt. Du svarar sedan på 

det som jag sagt till dig, men på det sätt som du uppfattat det hela på – vilket inte behöver vara detsamma 

som det jag avsett (Hougaard, 2004,s.6).  

Ibland lägger vi fram orden till mottagaren på ett sätt som gör att personen i fråga inte ska ta illa upp 

eller bli ledsen. När man lindar in orden och uttrycker sig på ett otydligt sätt leder det till att vi inte 

säger det vi egentligen menar. Ett samtal som förmodas bli bra, kan få en vändning och bli helt fel då 

det blir missförstånd i kommunikationen (Hougaard, 2004).  

Rasmusen (1986), uttrycker att vad som anses behöva ske mellan föräldrar och personal i kommuni-

kationen, är att prata om regler och normer. Personalen behöver få veta vad föräldrarna har för för-

väntningar på verksamheten. Det viktigaste, men också det svåraste, är att skapa bra relationer där det 

finns ett förtroende och man visar respekt för varandras roller och åsikter. Personalen anser även att 

det är lättare att förstå barnets beteende om det finns en bra föräldrakontakt. Fungerar inte kommuni-

kationen dem emellan blir det lätt att man kan få skeva bilder av varandra. Det leder i sin tur till att det 

blir svårt att upprätthålla respekten och förtroendet. För att nå fram till varandra i kommunikationen är 

det nödvändigt att befinna sig på samma nivå. Det idealiska utgångsläget för kommunikationer är då 

båda parterna är tydliga, självständiga och står på ett bra avstånd för att se varandra tydligt. Om den 

ena parten är tydlig i kommunikationen leder till att den andra parten blir tydligare (Rasmusen, 1986). 

2.5 Svårigheter med verbal kommunikation 

Hougaard (2004) skriver att många av oss kan prata med vem som helst, så kallat småprat. Men även 

när lärare, som är professionella, ska ta upp något som hänt under dagen med en förälder kan det upp-
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stå svårigheter. Som pedagog vill man inte att mottagaren ska brusa upp eller ta illa vid sig, då måste 

läraren/ fritidspedagogen försöka hitta ett annat sätt att få fram budskapet på. En bra teknik är att in-

leda med småprat för att sedan försiktigt leda in samtalet på det viktiga ämnet. Som människa tolkar 

man och drar slutsatser utifrån utseende och beteenden. Våra hjärnhalvor har olika funktioner och må-

let är att få dem att samarbeta för att på så sätt tolka hur personen i fråga som man pratar med upplever 

sig, på så sätt drar vi inte förhastade slutsatser av vad vi själva tolkar av personen. Pedagoger har olika 

uppfattningar om föräldrar, det beror på hur relationen skiljer sig åt, vilket i sin tur leder till att för-

väntningarna också blir olika i mötet där kommunikationen sker. Rasmussen (1986) menar att relat-

ionen mellan föräldrar och personalen på fritidshemmet påverkas om det skapas förutfattade meningar 

om förhållanden som man vet för lite om, eller inget alls. Finns däremot kunskapen om varandra, 

skapas också den rätta bilden.  

Hougaard (2004) menar att hur vi beter oss i mötet är beroende på vem eller vilka vi är tillsammans 

med. Mår bra gör vi tillsammans med de människor som accepterar och välkomnar oss och tvärtom 

när vi är tillsammans med personer som tar avstånd. Om de här beteendena existerar omedvetet i relat-

ionen mellan föräldrar och pedagoger blir det oftast en grundläggande konfliktorsak. Det finns inga 

genvägar till enkla samtals- och kommunikationstekniker. Som professionell pedagog bör arbetet vara 

målmedvetet men det kan ändå vara svårt att förändra de mönster som det arbetas efter. Om vi kan 

försöka tänka i nya banor och lära oss av kommunikationssituationerna kommer vi kunna förändra vårt 

eget sätt att handla för kommande möten. Att gardera sig för missförstånd hos mottagaren går inte, 

oavsett hur mycket som sägs verbalt eller visas genom kroppsspråk finns det inga garantier för att det 

inte kommer inträffa. Juul och Jensen (2003) hävdar att när barnen börjar skolan så förändras det dag-

liga samarbetet mellan föräldrar och lärare. Många elever går redan själva till klassrummet i skolår ett, 

antingen från fritidshemmet, från parkeringen där föräldrarna lämnar av barnen eller hemifrån. Föräld-

rarna träffar inte nödvändigtvis varken klassläraren eller fritidspedagogerna varje dag. Föräldrarna för-

litar sig på den skriftliga informationen från fritidshemmet och från klasslärarens vecko- eller månads-

brev som eleverna får med sig hem. Istället för att ha en verbal kommunikation blir barnen deras in-

formationskällor och den generella frågan blir - vad har du gjort i skolan idag? Svaret blir oftast att 

man inte har gjort något speciellt. Föräldrarna förväntar sig att de blir kontaktade av läraren om det 

inträffar något speciellt i skolan, till exempel en konflikt. Idag sker kontakten mellan föräldrar och 

lärare till största delen via mail och telefon istället för att träffas ansikte mot ansikte för att diskutera 

barnets skolsituation. Många lärare har svårigheter att samarbeta och kommunicera med välutbildade 

föräldrar eller de som har en likvärdig utbildning som läraren. Läraren har i de situationerna svårt att 

våga stå för sin yrkeskunskap. Det är då lätt att läraren blir otydlig i sin information och börjar tvivla 

på sin självkänsla. Man måste då som lärare våga stå för sin osäkerhet och berätta att man är osäker i 

mötet för mottagaren (Juul & Jensen, 2003). 
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2.6 Kontaktformer skola – hem utöver den verbala kommunikationen 

Det finns andra kontaktformer utöver den verbala kommunikationen, ansikte mot ansikte. I kommande 

punkter kommer vi lyfta fram några av de vanligaste kommunikationssätten. 

 Skriftliga kontakter i form av vecko- eller månadsbrev. Där finns information om vad de gjort 

och kommer att göra under veckan eller månaden. Denna form är den mest frekventa genom 

hela grundskolan (Flising, Fredriksson & Lund, 1996).   

 

 Föräldramöten. Läraren och eventuellt rektorn, skolsköterskan och fritidshemspersonalen pre-

senterar sig samt att viktiga punkter som rör både klassen och organisationen tas upp (a.a.).  

 

 Telefonkontakt är den kanske vanligaste kontakten. Där utbyts information av det lite enklare 

slaget som till exempel sjukdom och begäran om ledighet. Givetvis pratas det även om svårare 

saker, om barnet känner sig mobbat eller på annat sätt inte mår bra (a.a.).  

 

 Skolbesök/åhörardagar erbjöds till föräldrarna redan i läroplanen för grundskolan 1980. Detta 

var, och är fortfarande, det enda praktiska exemplet för föräldrasamverkan. Hur många föräld-

rar som antog erbjudandet både då och nu vet man inte (a.a.). 

 

2.7 Fritidspedagogers och grundskollärares profession 

Hougaard (2004) refererar till Kierkegaards uttalande att ”Relationen är A och O”(s.27). Att vara em-

patisk och neutral i mötet med andra är nödvändiga egenskaper hos dem som arbetar med människor. 

Ha en fallenhet att kunna förstå och sätta sig in i andras situation och se saken ur en annan synvinkel, 

på så sätt får man mycket information och en bättre förståelse för hur den andra personen tänker. Det 

är lika viktigt att acceptera att vi har olikheter, utan att vara moralisk eller fördömande, som att sätta 

sig in i andras situationer. Genom att möta föräldrarna utan fördomar och inte ha negativa förvänt-

ningar på dem ger man föräldrarna möjlighet att bemöta pedagogen, på ett nytt sätt (Hougaard, 2004). 

Att ge information som är sammanhängande till föräldrarna är, enligt pedagogerna, svårt att göra på 

grund av tidsbrist. Det är många föräldrar som undviker att ställa en fråga till personalen på fritids-

hemmet. Detta på grund av att de inte vill störa personalen, de är rädda för få ett bemötande där de 

känner sig i underläge, föräldrarna vill inte bli uppfattade som besvärliga. Här är det viktigt som peda-

gog att ha en konsekvens och seriös pedagogik för att få fram den information som behövs. Det krävs 

att ha ett syfte med budskapet som ska nå mottagaren (Rasmussen, 1986). 
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Hougaard (2004) anser att den professionella pedagogen har en benägenhet att lämna sin roll då man 

blir kritiserad, sårad eller utmanad av föräldrarna. Att som pedagog tänka på vad som kan göras an-

norlunda för att förändra kommunikationen i nästa möte utgör en stabil grund för en bra relation. På så 

sätt kan man undvika att relationen styrs av känslor. Jensen och Jensen (2008) betonar att grunden för 

ett gott föräldrasamarbete i skolan skapas genom lärarens profession och dennes förmåga att skapa 

jämbördiga relationer. Hougaard (2004) uttrycker att det finns skillnad i att vara professionell, person-

lig och privat i kommunikationen med föräldrar. Att vara professionell som lärare innebär att man har 

en utbildning, specifika kunskaper och ha som mål att tillgodose andras behov, det vill säga barnens 

och föräldrarnas. Att vara personlig är en fråga om att våga säga sin mening, ha viljan att samarbeta 

och vara tillgänglig. Målet är att kunna tillfredsställa både sina egna och andras behov samtidigt. Att 

vara privat är att vara osaklig och känslosam. Man bevakar sina egna intressen och målet är att enbart 

tillfredssälla sina egna behov. Att både vara professionell och personlig i sin profession är ett ideal då 

det tillgodoser fleras behov samtidigt. När undervisningen i skolan fungerar som planerat och det ger 

resultat, kommer föräldrarna uttrycka sin tillfredställelse genom att ge läraren positiv feedback, då de 

ser att sina barn trivs och utvecklas. När det gäller det privata planet går det inte ihop med det profess-

ionella. Ibland hamnar man på det privata planet oavsett man vill eller inte, men det gäller att det inte 

blir för ofta för då utförs inget professionellt arbete. Jensen och Jensen (2008) hävdar att läraren måste 

känna sig värdefull gör hur reaktionerna blir i mötet tillsammans med elevernas föräldrar. Om föräld-

rarna tar emot det budskap läraren förmedlar är det enkelt att komma vidare i dialogen, men svårare 

om det blir tvärtom. I skolan är det grundläggande att skolan och hemmet ska samarbeta om elevens 

lärande. Läraren ska samarbeta både med eleverna och med föräldrarna. Det handlar om undervisning-

en, elevens trivsel och elevens utveckling.  

Jensen och Jensen (2008) anser att läraren sällan ser till sig själv och sin egen del i de reaktioner som 

kan uppstå i arbetet. Det blir istället att reaktionerna ses i barnen och föräldrarna, för som lärare vill 

man undvika att göra misstag, det gäller att ha god kännedom om sig själv. Att se reaktioner i andra 

istället för sig själv blir en överlevnadsstrategi för att inte ta smärtan att bli avvisad av en förälder. 

Som lärare gäller det att hitta och nå den punkt när man känner att man duger, både när det handlar om 

att vara sig själv men även i den professionella relationen. Rasmussen (1986) anser att det finns olika 

faktorer som påverkar föräldrasamarbetet där kommunikationen är viktig. Till exempel vilken status 

fritidspedagogen har, praktisk planering av möten, organiseringen kring lämning och hämtning, deras 

attityder och arbetssituation. Det gäller även de pedagogiska mål och det arbetssätt som fritidshemmet 

har och hur det enskilda barnets bakgrund och attityd är. Det är viktigt som personal eller ett arbetslag 

att vara överens om vilken pedagogik och information som ska ges till föräldrarna. Det motverkar trå-

kiga konfliktsituationer som annars kan uppstå när informationen är otydlig.  
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3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår undersökning är att se om det är några skillnader eller likheter mellan fritidspedagogers 

och grundskollärares verbala kommunikation med föräldrar. 

- Hur ser fritidspedagogernas respektive grundskollärarnas verbala kommunikation med föräld-

rarna ut idag? 

- Hur vill fritidspedagoger, grundskollärare och föräldrar att den verbala kommunikationen 

skall vara? 

- Vilken betydelse har den verbala kommunikationen mellan hem och skola, hem och fritids-

hem? 
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4 Metod 

Vi har valt att använda oss av enkäter med öppna frågor i vår undersökning. Respondenterna blir då 

inte lika styrda i svaren utifrån frågeställningarna, de får dessutom en möjlighet att beskriva, vidareut-

veckla och vara tydligare i sina svar. Enkätfrågorna i undersökningen var känsliga då vi hade som av-

sikt att lyfta fram både positiv och negativ kritik, angående hur den verbala kommunikationen funge-

rar mellan parterna. I studien valde vi att använda oss av den kvalitativa forskningsmetoden. Bryman 

(2002) skriver att den kvalitativa forskningsmetoden inriktar sig mer på ord än statistik. För att få en 

förståelse av verkligheten är deltagarna i en viss miljö för att tolka verkligheten. Då Kvale (1997) an-

ser att man använder sig av en kvalitativ forskningsmetod, kan respondenterna lättare förmedla sin 

situation ur ett eget perspektiv och därigenom med egna ord. Den här metoden ansåg vi passa vårt 

syfte där frågorna söker ett beskrivande svar. Respondenterna får mer tid på sig och de får sitta i lugn 

och ro och besvara enkäten. Vi har använt oss av tre enkäter (se bilaga 1, 2 och 3) i pappersform, varje 

enkät är utformad att passa fritidspedagoger, grundskollärare och föräldrar. Varje enkät delades ut i 

varsitt kuvert tillsammans med ett informationsbrev (se bilaga 4, 5 och 6) till grundskollärare och fri-

tidspedagoger och med grundskollärarnas hjälp, till föräldrarna. Anledningen till att vi valde att dela ut 

varje enkät i varsitt kuvert var för att respondenterna kunde lämna tillbaka sin enkät i samma kuvert. 

Denna skulle lämnas till den läraren som hade delat ut den. På så sätt fick de känna att de var anonyma 

då svaren inte kunde kopplas till någon enskild person. 

4.1 Urval 

Vi har valt att göra vår undersökning med grundskollärare som arbetar i förskoleklass och årskurs fyra, 

fritidspedagoger och de föräldrar som har eller har haft sina barn i både skola och fritidshem. Under-

sökningen gjordes på två skolor, det gjordes för att vi ville få med så många föräldrar som möjligt. 

Enkäterna delades ut till fyra fritidspedagoger, sju grundskollärare och femtio föräldrar. 

4.2 Datainsamling 

I den kvalitativa metoden finns det flera olika sätt att samla in data på. Vi valde dock att samla in data 

med hjälp av dokument i form av enkäter med öppna frågor. Enligt Patel och Davidsson (2003) an-

vänder man sig av en standardiserad enkät då den är konstruerad så att alla frågor är likasinnade och 

kommer i samma ordningsföljd. Standardisering används i sammanhang där man vill jämföra resulta-

tet. Vid strukturerade enkäter lämnas det ett mindre utrymme till svar och man kan förutsäga svarsal-

ternativen. Vid ostrukturerade enkäter lämnas det maximalt med utrymme för att svara på frågorna. Då 

vi valde att ha med femtio föräldrar i undersökningen, ansåg vi att ostrukturerade enkäter var den bästa 

datainsamlingsmetoden för oss. Med anledning av det stora urvalet beslöt vi att inte använda intervjuer 

som datainsamlingsmetod, då det skulle ta för lång tid att transkribera.  



 

11 

 

Innan enkäterna lämnades ut kontaktades grundskollärare och fritidspedagoger på de utvalda skolorna 

och fritidshemmen via mail. Detta för att se vilka som var intresserade och ansåg sig ha tid att delta i 

undersökningen. I mailet framgick syftet med enkäten, att deras svar skulle hjälpa oss med undersök-

ningen, men även de etiska principerna för vad som gäller för en enkätstudie. De skulle besvara mailet 

och meddela om de ville vara med i undersökningen eller inte. Det var tre fritidspedagoger och tre-

grundskollärare, varav två arbetar i förskoleklass och en i årskurs fyra, som var positiva till undersök-

ningen och ville delta. Det var en fritidspedagog och två grundskollärare som tackade nej till att vara 

med i undersökningen och det var två grundskollärare som inte besvarade vårt mail. Vi beslöt då att 

skicka ut ytterligare ett mail till dem som inte hade besvarat det första. Vi skrev återigen att deras 

medverkan skulle hjälpa oss med vår undersökning, fick dock inget svar tillbaka. En av oss delade 

personligen ut enkäterna till grundskollärarna och fritidspedagogerna i skolan. Detta för att de skulle 

få möjlighet att fråga om något var oklart. Vi bad grundskollärarna skicka med varje elev i klassen en 

enkät hem till föräldrarna. Det bästa tänkbara sätt att nå ut till föräldrarna hade varit att lämna enkäter-

na på ett föräldramöte. Under tiden då vi gjorde vår enkätundersökning fanns det ingen möjlighet till 

ett sådant möte, därför valde vi att be klassläraren om hjälp. I varje kuvert låg enkäten (se bilaga 1) 

tillsammans med ett brev (se bilaga 2) där vi beskrev syftet med enkäten och att den var frivillig. En-

käterna delades ut till respondenterna en vecka innan senast utsatt svarsdatum. Det valet gjordes då det 

finns erfarenhet från en tidigare undersökning vi gjort.   

När svarsdatumet passerat hade vi fått tillbaka sju enkäter från föräldrarna, tre från fritidspedagogerna 

och en från grundskollärarna. Vi valde då att kontakta två nya grundskollärare som inte blivit tillfrå-

gade innan, detta för att ha ett lika stort antal grundskollärare som fritidspedagoger. Det gjordes därför 

att det skulle bli ett fylligare och mer rikt resultat. Då det bara hade kommit in sju enkäter från föräld-

rarna valde vi att vänta ytterligare en vecka för att se om det kom in någon mer. Vi fick då in ytterli-

gare fyra enkäter, totalt blev det elva enkäter från föräldrarna.  

4.3 Bortfall 

Svarsfrekvensen i vår undersökning blev till slut sjutton enkäter totalt, tre fritidspedagoger, tre grund-

skollärare och elva föräldrar. Av erfarenhet från tidigare undersökning (Gustavsson och Sedow Sand-

ström, 2009), då bortfallet blev större än väntat, beslöt vi oss för att skicka ut enkäter till femtio föräld-

rar. Trots ett massivt bortfall fick vi in tillräckligt med enkäter från föräldrarna för att göra en sam-

manställning. 
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4.4 Analysmetod 

De enkäter vi fick in behandlades på följande sätt. Varje fråga sammanställdes i en tom enkät, de dela-

des upp efter vad fritidspedagogerna, grundskollärarna och föräldrarna hade svarat, detta för att lättare 

få en överblick i svaren på varje fråga. När vi skulle analysera svaren på frågorna såg vi likheter men 

även skillnader. Vi valde att rangordna hur ofta man för en verbal kommunikation mellan varandra. 

Graderna var varje dag, någon gång per vecka (en till tre gånger), någon gång per månad (en till två 

gånger) och sällan eller aldrig (två gånger per termin, föräldramöte och utvecklingssamtal). På det här 

sättet fick vi en överskådlighet där sammanställningen visade, gentemot vårt syfte och våra frågeställ-

ningar, hur man som fritidspedagog, grundskollärare och förälder anser att den verbala kommunikat-

ionen är idag, hur de vill att den ska vara och vilken betydelse den har.  

4.5 Etik 

I informationsbrevet (se bilaga 4, 5 & 6) beskrevs det tydligt vilka vi är, syftet med undersökningen, 

att enkäten är frivillig och att man är konfidentiell vid deltagande.   

Enligt Kvale (1997) bör man tala om undersökningens syfte för att de personer som ingår i undersök-

ningen skall veta vad den handlar om. Ett samtycke mellan parterna där det klart och tydligt framgår 

att det är frivilligt att delta och att de när som helst kan dra sig ur. Materialet behandlas helt konfiden-

tiellt, det vill säga att undersökningspersonerna är helt anonyma och inte går att identifiera. 
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5 Resultat 

Det som framträder tydligast är hur viktig kommunikationen är i relationen mellan föräldrar – lärare 

och föräldrar – fritidspedagoger. Det syns dock skillnad i hur parterna anser att den verbala kommuni-

kationen är idag men även likheter. 

5.1 Den verbala kommunikationen idag 

Fritidspedagogerna upplever att den mesta kontakten sker via telefon och då handlar det främst om att 

föräldrarna ber dem skicka hem deras barn eller ändra barnens tider. Givetvis finns tamburkontakten 

där. Samtalen med föräldrarna brukar oftast handla om hur dagen har varit, specifika händelser som 

hänt eller helt enkelt bara om väder och vind. Fritidspedagogerna säger också att en del föräldrar lär 

man känna lite bättre än andra. Samtalen kan då ibland handla om sådant som kanske inte direkt rör 

barnet till exempel gemensamma intressen så som ishockey, men som ändå är viktigt ur en helhetssyn. 

Lärarna upplever att de idag har en väl fungerande verbal kommunikation med föräldrarna. Två av de 

tre deltagande lärarna uppgav att de träffar föräldrarna dagligen. Ofta sker mötet i samband med hämt-

ning och lämning. De dagliga samtalen handlar för det mesta om vardagliga saker som rör barnet till 

exempel tandläkarbesök, barnets tider, om det inträffat något särskilt under dagen eller annat som för-

äldrarna känner de vill prata om. Den tredje läraren uppgav att den verbala kommunikationen, ansikte 

mot ansikte, är sällsynt. Oftast sker den vid planerade samtal såsom utvecklingssamtal eller föräldra-

möten. Den verbala kommunikationen i det fallet sker till största delen över mail, sms och telefon.  

De föräldrar som har sina barn på fritidshem upplever att det finns en väl fungerande verbal kommu-

nikation mellan dem och fritidspedagogerna. Ofta träffas man vid hämtning och lämning, den så kal-

lade tamburkontakten, dagligen eller ett par gånger i veckan. Men mycket av kommunikationen sker 

över telefon. De föräldrar som har äldre barn eller barn som av andra orsaker inte går på fritidshem, 

har av den anledningen inte någon större kontakt med personalen. För det mesta handlar samtalen om 

saker som rör barnet, hur det gått i skolan, ändra barnets tider eller om barnet ska följa med någon 

kompis hem. Annat som berörs är mer praktiska frågor, som till exempel att det finns extrakläder men 

även sådant som inte har direkt med barnet att göra, gemensamma intressen eller bara någon rolig 

kommentar.   

Föräldrarna upplever att den verbala kommunikationen med läraren är relativt liten. De flesta säger att 

de endast träffar läraren ett par gånger per termin och då vid planerade samtal, som utvecklingssamtal 

och föräldramöten. Däremot förekommer det en flitig mailkontakt dem emellan, som de flesta verkar 

vara nöjda med och anser räcker gott. När man ändå ses vid spontana möten blir det samtal om hur det 

går för barnet i skolan, om det fungerar med läxorna eller rent allmänt hur den aktuella familjesituat-
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ionen är. Men även lite småprat om diverse saker, inte bara sådant som rör barnet, till exempel extra 

kläder, om barnet varit sjukt eller om gemensamma intressen.  

5.2 Viljan om hur den verbala kommunikationen ska vara 

Det finns en önskan hos en fritidspedagog att man pratar lite mer om vad man gör och vilka olika akti-

viteter som erbjuds på fritidshemmet. Idag vill föräldrarna mest veta hur skoldagen har varit och om 

det hänt något särskilt under den. Fritidspedagogerna anser att de vill ha mer tid att prata med alla för-

äldrar, men eftersom det är så stora barngrupper räcker tyvärr inte tiden till.  

Alla tre lärarna är nöjda med hur den verbala kommunikationen är idag. Den är väl fungerande, öppen 

och ärlig, de har inget mer att önska. 

De flesta föräldrarna tycker den verbala kommunikationen är bra som den är idag. De upplever att fri-

tidspedagogerna finns tillhands när de behöver fråga eller veta något. De anser att kommunikationen 

dem emellan är öppen och rak. Det är enkelt att få tag på fritidspedagogerna, de är synliga på skolgår-

den vid hämtning och lämning, de är glada och positiva och föräldrarna känner att inga frågor är för 

dumma att ställa. Föräldrarna tycker att fritidspedagogerna har koll på läget. 

Här anser de flesta föräldrar att de är nöjda med hur den verbala kommunikationen är. De upplever att 

den kommunikation som finns är fullt tillräcklig. Däremot framkom det önskemål om att den ska vara 

öppen, ärlig och informell. Det var dock ingen som hade något förslag på hur man kan göra för att nå 

dit. Som förälder vill man kunna fråga läraren om vad som helst, både positivt och negativt, för att 

kunna vara ett stöd åt sitt barn hemma. Föräldrarna skulle vilja ha lite mer direktinformation med 

klassläraren om hur det går i skolan för deras barn.  

5.3 Betydelsen av verbal kommunikation 

Fritidspedagogerna anser att den verbala kommunikationen är väldigt viktig, just för att skapa en relat-

ion med föräldrarna och få dem känna sig trygga när de lämnar sina barn på fritidshemmet. Deras mål 

är att föräldrarna ska känna att de kan ha en öppen och rak kommunikation, de ska veta att de kan 

komma och fråga om det är något de undrar över:  

Vi vill ju och ska lära barnen att kommunicera med varandra. Inte minst när det handlar om konflikter. 

Kan då inte vi som vuxna hantera och klara det hur ska och kan vi då påverka barnen i den riktningen? 

(Fritidspedagog) 

Det är också viktigt att man som fritidspedagog kan lyssna och svara med riktig fakta. Fritidspedago-

gerna anser att det pågår ett slags utvecklingssamtal hela tiden på fritidshemmet, mellan dem och för-

äldrarna.   
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Det är viktigt att den verbala kommunikationen fungerar, särskilt om det hänt något speciellt man 

måste prata med föräldrarna om. Den är viktig för att skapa ett förtroende hos föräldrarna, de måste 

känna att deras barn blir sedda samt att det praktiska runt omkring fungerar:  

Kommunikation är viktigt vad det än gäller (Grundskollärare) 

Föräldrarna anser att det är viktigt med en väl fungerande kommunikation. Den ska vara ärlig och rak 

från båda håll, då det bäst gynnar barnet hur det trivs och mår i skolan samt på fritidshemmet. Som 

förälder vill man veta vad som händer ens barn, både i skolan och på fritidshemmet, bra eller dåliga 

saker. Föräldrarna känner även att det är viktigt att lära känna den personal som tar hand om deras 

barn under stor del av dagen, det blir en trygghet. 

Föräldrarna anser även här att den verbala kommunikationen är viktig och har stor betydelse för hur 

barnet trivs och mår i skolan. Däremot upplever de att det blir en annan typ av samtal med klassläraren 

kontra fritidspedagogen. Med klassläraren handlar samtalen mest om de kunskapsmål som barnen ska 

uppnå. De flesta föräldrar upplever att den verbala, ansikte mot ansikte, kommunikationen blir mer 

personlig än att maila eller prata i telefon. Det finns även de föräldrar som inte tycker att det spelar 

någon stor roll om kommunikationen är skriftlig eller verbal, bara den finns där. 

5.4 Sammanfattning 

Den verbala kommunikationen ska vara ärlig och rak mellan alla parter. Föräldrarna anser att det är 

viktigt att känna den fritidshemspersonal som tar hand om deras barn, detta för att skapa en trygghet 

hos föräldrarna. Vidare uttrycker de att den tryggheten saknas vid kontakten med läraren. Med läraren 

vill de få mer direktinformation och att relationen ska vara öppen, ärlig och informell. Här finns en 

tydlig skillnad i den verbala kommunikationen mellan fritidspedagoger och föräldrar, grundskollärare 

och föräldrar. Verbal kommunikation skapar inte bara information och trygghet utan även goda relat-

ioner, tillförlitlighet och förtroende för varandra. Resultatet av undersökningen visar, på det stora hela, 

att den verbala kommunikationen är viktig för att skapa goda relationer och ett bra samarbete mellan 

skola, fritidshem och hem. Den verbala kommunikationen mellan föräldrar och fritidspedagoger sker 

till största del över telefon men även via tamburkontakten. 
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6 Diskussion 

Syftet med undersökningen var att se om det finns några likheter eller skillnader i fritidspedagogers 

och grundskollärares verbala kommunikation med föräldrar. Vi anser att det är viktigt att ha en verbal 

kommunikation med både fritidspedagoger och grundskolläraren för att utvinna ett gott samarbete. 

Föräldrar, fritidspedagoger och grundskollärare anser att kommunikationen är viktig mellan varandra, 

men man ser skillnader i hur den verbala kommunikationen är.  

6.1 Metoddiskussion 

Med erfarenhet av en tidigare undersökning (Gustsavsson och Sedow Sandström, 2009), valde vi att 

använda oss av enkäter med öppna frågor som datainsamlingsmetod. Metoden var bra för vårt syfte 

och vi fick svar på de frågor vi ansåg oss vilja få svar på. Vi anser att de grundskollärare och fritidspe-

dagoger som har en daglig kontakt med föräldrar var mer intresserade av att vara med i undersökning-

en. Det syns i det framkomna resultatet då de tycker att kommunikationen är en viktig del i samar-

betet. 

Att lämna ut femtio enkäter till femtio föräldrar var också med erfarenhet av den tidigare undersök-

ningen men även av bekvämlighetsskäl. I den tidigare undersökningen blev det ett stort bortfall av da-

tainsamlingen, och så skedde även i den här undersökningen. Vi ansåg att bortfallet av enkäterna på-

verkade kvaliteten och innehållet i resultatet, men vi anser ändå att det material vi fick in räckte till en 

bra sammanställning.  

Att skicka ut mail till de grundskollärare och de fritidspedagoger vi behövde till vår undersökning var 

ett val vi gjorde för att de skulle få större inblick i vår undersökning. Tyvärr blev inte gensvaret det vi 

tänkt oss, det var en del som inte svarade, utan vi fick skicka ut ytterligare ett mail. Istället för att börja 

med att skicka mail borde vi ha ringt och presenterat oss, förklarat vad det var vi hade tänkt göra, det 

hade blivit mer personligt och de hade känt till oss innan mailet kom. Vi tror fler hade varit mer posi-

tivt inställda till att ta sig tid till att svara på våra frågor.  

Vi valde medvetet att ha en kort deadline för föräldrarna eftersom vi tror att man lättare tar sig tid att 

besvara enkäten med större eftertanke, mer utförligt och noggrant. Vi skickade ut varje enkät med ett 

brev, där vi presenterade oss, förklarade vad undersökningen handlade om och att de var helt ano-

nyma, i ett eget kuvert som de skulle klistra igen och lämna till klassläraren när de var klara. På så sätt 

kunde inte klassläraren identifiera någon förälder. Vi borde ha presenterat oss personligen för föräld-

rarna, vid till exempel ett föräldramöte, för att skapa en relation. Under den här tidsperioden fanns ty-

värr ingen möjlighet att få tid till ett sådant möte. 

Fritidspedagogerna visade större intresse av att delta i vår undersökning mot vad grundskollärarna 

gjorde. Fritidspedagogerna har idag en daglig kontakt med föräldrar, likaså gäller även två av grund-
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skollärarna. De lärare som arbetar i F-1 träffar föräldrarna dagligen, det anser vi beror på att eleverna 

går i förskoleklass eller i årskurs ett. Föräldrar följer med dem till skolan för att lämna barnen på mor-

gonen, antigen till fritidshemmet eller i klassrummet. I årskurs fyra cyklar eller går eleverna för det 

mesta själva till skolan och då försvinner den dagliga kontakten.  

6.2 Resultatdiskussion 

Verbal kommunikation kan vara mycket, sms, mail eller chat för att ta några exempel. Vi har valt att 

fokusera på det personliga mötet man har med varandra, ansikte mot ansikte. Vi anser att det är den 

absolut viktigaste formen av kontakt mellan två parter i ett samtal. Pratar man i telefon, skickar ett sms 

eller mail är det lätt att det blir missförstånd. Är däremot personen man prata med framför sig minskar 

risken. Både du och den personen du pratar med kan läsa av ansiktsuttryck och kroppsspråk. Det blir 

lättare att förstå vad den andra tänker och säger.   

Vi ser idag att föräldrar har svårt att hinna med allt som ska göras innan och efter arbetstid och tyvärr 

är det den verbala kommunikationen som blir lidande. Samtalen vid hämtning och lämning handlar 

mest om tider eller lite snabbt om vad som hänt under dagen. Detta tror vi är en bidragande orsak till 

att det blir svårare att skapa goda relationer, eftersom det tar tid att lära känna varandra. Juul och Jen-

sen (2003) menar att huvudsyftet med att ha regelbundna samtal mellan föräldrar och pedagoger är att 

prata om eventuella problem samt befästa den dagliga kontakten. Det är för att alla parter, inklusive 

barnet, ska få en upplevelse av att världen hänger samman både i skola, fritidhem och hem. Men även 

att de vuxna har en god relation mellan varandra.  

Det är viktigt att både som lärare, fritidspedagog och förälder tänka på hur kommunikationen framförs. 

Om det inte finns någon trygghet, som alla parter vill ha, är det lätt att det uppstår konflikter. Därför är 

kommunikationen så viktig. Hougaard (2004) skriver i sin bok att nio gånger av tio upplevs det vi sä-

ger till varandra som ett personligt påhopp och det bästa försvaret blir att göra ett anfall tillbaka. Det 

gör att vi börjar förklara och försvara oss. 

Det vi fick fram i resultatet är att föräldrarna tycker det är viktigt med den verbala kommunikationen 

och att lära känna personalen på fritidshemmet, vilket gör att det blir en trygghet för båda parter. Ty-

värr känner föräldrarna att kommunikationen brister med grundskollärarna då föräldrarna saknar viss 

information och att vara öppen, ärlig och informell. Oftast handlar mötet med grundskolläraren mer 

om skolans kunskapsmål och vad barnen klara och inte klarar av i skolan. Juul och Jensen (2003) an-

ser att det dagliga samarbetet mellan föräldrar och pedagoger inte handlar om medinflytande eller de-

mokrati, utan om att skapa meningsfulla och goda relationer som främjar alla parter. 

Föräldrarna anser det är viktigt att lära känna personalen och likaså fritidspedagogerna om föräldrarna. 

Det gör att det skapas en trygghet för alla parter, inklusive barnen. Andersson (1994) säger att i varje 
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samtal vi har med varandra där vi formulerar våra tankar till ord och lyssnar på andras åsikter, gör att 

det blir en utveckling i kommunikationen. För det är i samtal med andra människor vi växer, blir tyd-

ligare och säkrare i våra roller, där av skapas även tryggheten. 

När man vill kommunicera med en annan människa är det viktigt att vara rörlig och ta reda på var i 

mötet den andre befinner sig. Det är även viktigt att sända tydliga signaler, lyssna av och tolka det som 

förs fram i kommunikationen (Andersson, 1994). I resultatet uttryckte fritidspedagogerna en önskan 

att prata mer om aktiviteterna på fritidshemmet. Då bör man som pedagog försöka hitta ett sätt att få 

fram sitt budskap på. Det man gör idag är att visa bildspel, bildkollage, utställningar med barnens als-

ter och bjuder in till öppet hus. Trots att verksamheten framförs på diverse olika sätt, känner fritidspe-

dagogerna att de inte får de gensvar från föräldrarna som de önskar. Då menar vi att de vill lyfta fram 

verksamheten och visa att fritidshemmet har en viktig roll i barnens utveckling och ge dem en me-

ningsfull fritid. Fritidshemmet är inte bara en förvaring, utan det är en verksamhet som lyder under 

samma läroplan som skolan, Lpo 94. Rasmussen (1986) skriver om hur viktigt det är att ge tydlig in-

formation men även att verksamhetens pedagogik är viktig. Som pedagog bör man tänka på att an-

vända ett bra språk och formulera sig på ett begripligt sätt. Oavsett vilken form som används att kom-

municera med kan personalen på fritidshemmet låta barnen aktivt medverka i framförandet av inform-

ation. Det kan vara att fotografera, rita eller skriva.  

I det framkomna resultatet ansåg fritidspedagogerna sig inte ha tid att prata med alla föräldrar, på 

grund av att det är för stora barngrupper. De skulle vilja ge alla föräldrarna tid till småprat och frågor, 

men tyvärr blir verksamheten lidande då det är ont om personal i förhållande till barngrupperna. Fri-

tidspedagogerna behöver ha en helhetssyn på barnet och de som kan ge den är föräldrarna. Enda sättet 

att få en helhetssyn är att etablera en god relation med föräldrarna. En god relation skapas genom att 

man träffas och pratar ansikte mot ansikte.  

Barnen ser hur fritidspedagogerna och föräldrarna pratar med varandra. Det handlar inte bara om det 

verbala utan även om kroppsspråket, ansiktsuttryck och mimik. Vi tolkar citatet från fritidspedagogen 

”Vi vill ju och ska lära barnen att kommunicera med varandra. Inte minst när det handlar om konflik-

ter. Kan då inte vi som vuxna hantera och klara det hur ska och kan vi då påverka barnen i den rikt-

ningen?”, att vuxna ska vara en förebild för barnen. Enligt Skolverket (2006) ska skolan sträva efter 

att eleverna ska leva sig in i och förstå andra människors situation, visa respekt och empati. Om inte vi 

vuxna som verkar inom skolan kan hantera att alla människor är olika, unika och har andra åsikter blir 

det svårt att lära barnen att respektera andras olikheter och föra en bra dialog. Det är viktigt att kunna 

kommunicera med varandra då det kan uppstå konflikter i vardagen som till exempel i matkön, i om-

klädningsrummet eller i kapprummet. Om inte vi vuxna kan hantera att kommunicera med varandra 

hur ska vi då lära barnen att göra det? 
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De två grundskollärarna som uppgav att de träffar föräldrarna dagligen arbetar i en F-1. Då morgon- 

och eftermiddagsfritids är i samma byggnad som F-1:ans lokaler, gör att grundskollärarna träffar för-

äldrarna på ett mer naturligt sätt i tamburen, vid lämning och hämtning. Grundskolläraren i årskurs 

fyra uppgav att den verbala kommunikationen ansikte mot ansikte med föräldrar var sällsynt. Det är på 

grund av att få barn har fritidshemsplats. Vi anser att som lärare bör man ha en god relation till elever-

nas föräldrar. Det ska inte uppstå en svår eller jobbig situation för att lärare och föräldrar inte har en 

fungerande relationen, där man kan kommunicera med varandra. Vi tycker att som lärare ska föräld-

rarna ses som ett komplement till verksamheten. Det är föräldrarna som har den bästa kunskapen om 

sitt barn och det bör man som pedagog ta till vara på. Detta för att tillsammans skapa en samverkan 

med hemmet, både socialt och kunskapsmässigt.  

En grundskollärare uttrycker att kommunikationen är viktig vad det än gäller, oavsett om det är var-

daglig eller personlig information. Som pedagog måste du både kunna ge och ta konstruktiv kritik. 

Kommunikationen blir mer förstålig och lättare då pedagogerna har en god relation till föräldrarna, det 

gör att man inte missförstår eller misstolkar varandra.  

Föräldrarna och fritidspedagogerna anser att de har en god relation där man känner trygghet till 

varandra. Tryggheten skapas genom gemensamma intressen och då man känner att personkemin 

stämmer. Om pedagogen känner att den inte fungerar bör denne vara professionell och lämna över an-

svaret om föräldern till en kollega, där kommunikationen fungerar bättre. Föräldern kommer möjligt-

vis inte få rätt information eller bli rätt bemött. Det är viktigt att lära känna föräldrarna för att få en bra 

och väl fungerande kommunikation. 

Föräldrarna påvisar att det finns en tydlig skillnad i den verbala kommunikationen mellan dem, fri-

tidspedagoger och lärare. Det framkom i resultatet att föräldrar tycker det finns brister i informationen 

med läraren. De vill ha mer direktinformation om hur det går för barnet i skolan. Här ser man tydligt 

att klasslärare inte har en bra verbal kommunikation med föräldrarna. Men vi anser, bara för att man 

inte har en bra verbal kommunikation behöver inte det betyda att det inte finns en väl fungerande 

kommunikation. Huvudansvaret att skapa en god relation med hemmet vilar på skolan.  

Det framkomna resultatet i undersökningen stärkte våra misstankar om hur den verbala kommunikat-

ionen ser ut idag mellan fritidspedagoger och föräldrar, men även mellan grundskollärare och föräld-

rar. De misstankar som vi hade grundas på egna erfarenheter från grundskoletiden. Det är fritidspeda-

gogerna som har den dagliga verbala kommunikationen med föräldrarna men det gäller att ta till vara 

på den, för det är genom kommunikationen man skapar goda relationer och det är viktigt då man har 

ett samarbete mellan skola och hem. Av tidigare erfarenheter från verksamhetsförlagda utbildningar på 

fritidshem och i skola har vi sett att den verbala kommunikationen är flitig mellan fritidspedagoger 

och lärare. Fritidspedagogen medverkar i klassrummen under skoldagen och får där med en bild av hur 
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eleven är i skolan. Denne blir en förmedlare mellan klassläraren och föräldern om hur det har gått för 

barnet under dagen, det är därför viktigt att ha skapat en god relation med föräldrarna.  

6.3 Praktisk användning och fortsatt forskning 

Av det framkomna resultatet visar det sig att föräldrarna faktiskt saknar den personliga, enkla och var-

dagliga kommunikationen, som man har med fritidspedagogerna, med grundskolläraren. Det vilar på 

både föräldrarna och grundskollärarna att aktivt arbeta för att skapa en god relation dem emellan, men 

det är skolan som har huvudansvaret. Önskvärt är ju givetvis att föräldrarna besöker sina barn lite of-

tare i skolan, då får de en större inblick i verksamheten. Vi är medvetna om att det är besvärligt för 

föräldrarna att delta i aktiviteter som ligger på kvällstid, som till exempel klassdiscon, korvgrillning 

m.m., men det är vid sådana tillställningar föräldrar och grundskollärare kan träffas och prata med 

varandra på ett mer personligt plan. Att faktiskt kunna etablera en kontakt där viljan att samarbeta och 

att man vågar säga sin mening utan rädsla för att motparten tar illa vid sig. En relation där det finns en 

öppenhet, ärlighet och rak kommunikation som skapar trygghet och det gynnar även barnets situation i 

skolan. Fortsatt forskning inom ämnet anser vi är ett måste. I läroplanerna från 1962, 1969, 1980, 1994 

och 2011 har man betonat vikten av att ha en bra kommunikation mellan skolan och hemmet. Det är 

något som alla som arbetar inom skolan bör ta till sig och aktivt arbeta för.  
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Bilaga 1 

En enkät om föräldrars syn på den verbala kommunikationen 

mellan föräldrar – fritidspedagoger och föräldrar – grundskollä-

raren  

1a.) Beskriv hur den verbala kommunikationen mellan dig/er och  fritidspeda-

gogerna ser ut idag! (Ex. hur ofta ni pratar, vad ni pratar om mm) 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

1b.) Beskriv hur den verbala kommunikationen mellan dig/er och grundskollä-

raren ser ut idag! (Ex. hur ofta ni pratar, vad ni pratar om mm) 

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________



 

 

 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

2a.) Beskriv hur ni skulle vilja att den verbala kommunikationen ska vara mel-

lan dig/er och fritidspedagogerna!  

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

2b.) Beskriv hur ni skulle vilja att den verbala kommunikationen ska vara mel-

lan dig/er och grundskolläraren! 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________



 

 

 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

3a.) Vilken betydelse tycker ni att den verbala kommunikationen mellan dig/er 

och fritidspedagogerna har? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

3b.) Vilken betydelse tycker ni att den verbala kommunikationen mellan dig/er 

och grundskolläraren har? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Tack för er medverkan! 

Madelen Gustavsson och Malin Sedow 



 

 

 

Bilaga 2 

En enkät om fritidspedagogers syn på den verbala kommunikat-

ionen mellan fritidspedagoger och föräldrar  

1.) Beskriv hur den verbala kommunikationen mellan er och föräldrarna ser ut 

idag! (Ex. hur ofta ni pratar, vad ni pratar om mm) 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

2.) Beskriv hur ni skulle vilja att den verbala kommunikationen ska vara mellan 

er och föräldrarna! 

______________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

_______________________________________________________ 



 

 

 

3.) Vilken betydelse anser ni att den verbala kommunikationen mellan er och 

föräldrarna har? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

Tack för er medverkan! 

Madelen Gustavsson och Malin Sedow 

  



 

 

 

Bilaga 3 

En enkät om klasslärares syn på den verbala kommunikationen 

mellan grundskollärare och föräldrar  

1.) Beskriv hur den verbala kommunikationen mellan er och föräldrarna ser ut 

idag! (Ex. hur ofta ni pratar, vad ni pratar om mm) 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

2.) Beskriv hur ni skulle vilja att den verbala kommunikationen ska vara mellan 

er och föräldrarna! 

______________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 



 

 

 

3.) Vilken betydelse anser ni att den verbala kommunikationen mellan er och 

föräldrarna har? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

Tack för er medverkan! 

Madelen Gustavsson och Malin Sedow 

  



 

 

 

Bilaga 4 

Hej, 

Vi är två studenter från Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping 

som läser sjätte terminen lärare med inriktning fritidshem/fritidsverksamhet. Vi 

ska skriva vårt examensarbete där vi valt att fördjupa oss i om det finns någon 

likhet eller skillnad i det sätt och innehåll när man som förälder pratar ”ansikte 

mot ansikte” med fritidspedagoger och grundskollärare. I vårt arbete benämner 

vi det som verbal kommunikation. Enkäten är frivillig att fylla i, men det skulle 

hjälpa oss i vårt examensarbetet. Enkäterna är anonyma och ni kommer inte 

kunna identifieras. 

 

Lämna er ifyllda enkät i det medskickade kuvertet till klassläraren senast freda-

gen den 8 april.  

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Madelen Gustavsson 

Malin Sedow 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 5 

Hej, 

Vi är två studenter från Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping 

som läser sjätte terminen lärare med inriktning fritidshem/fritidsverksamhet. Vi 

ska skriva vårt examensarbete där vi valt att fördjupa oss i om det finns någon 

likhet eller skillnad mellan grundskollärare och fritidspedagoger i det sätt och 

innehåll när man pratar ”ansikte mot ansikte” med föräldrar. I vårt arbete be-

nämner vi det som verbal kommunikation. Enkäten är frivillig att fylla i, men 

det skulle hjälpa oss i vårt examensarbetet. Enkäterna är anonyma och ni kom-

mer inte kunna identifieras. 

 

Lämna er ifyllda enkät i det medskickade kuvertet senast fredagen den 8 april. 

Malin hämtar enkäterna under fredagen.  

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Madelen Gustavsson 

Malin Sedow 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 6 

Hej, 

Vi är två studenter från Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping 

som läser sjätte terminen lärare med inriktning fritidshem/fritidsverksamhet. Vi 

ska skriva vårt examensarbete där vi valt att fördjupa oss i om det finns någon 

likhet eller skillnad mellan fritidspedagoger och grundskollärare i det sätt och 

innehåll när man pratar ”ansikte mot ansikte” med föräldrar. I vårt arbete be-

nämner vi det som verbal kommunikation. Enkäten är frivillig att fylla i, men 

det skulle hjälpa oss i vårt examensarbetet. Enkäterna är anonyma och ni kom-

mer inte kunna identifieras. 

 

Lämna er ifyllda enkät i det medskickade kuvertet senast fredagen den 8 april. 

Malin hämtar enkäterna under fredagen.  

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Madelen Gustavsson 

Malin Sedow 

 

 

 

 


