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Abstrakt  

Robin Dahl, Hanna Jardenius  

Fritidshemslärarnas höga förväntningar på föräldrarnas inflytande i verksamheten 

Informationsväxling mellan fritidshemslärare och föräldrar som grund för delaktighet och inflytande 

Antal sidor: 33 

 

Fritidshemslärarna har i uppdrag att förklara för föräldrarna varför och hur de bedriver 

verksamheten på fritidshem samt på vilket sätt de når verksamhetens uppdrag och mål 

(Skolverket, 2011). Syftet med studien var att skapa kunskap om hur fritidshemslärare 

och föräldrar delger och beskriver varandras information som grund för föräldrars 

möjligheter till inflytande utifrån deras medvetenhet om fritidshemmets syfte och mål. 

Frågorna som skulle besvara syftet var; Hur beskriver föräldrarna att 

fritidshemslärarna når ut med fritidshemmets syfte och mål utifrån den information de 

får? Hur beskriver fritidshemslärarna att de når ut till föräldrarna med information om 

fritidshemmets syfte och mål? Hur säger sig fritidshemslärarna lyssna på föräldrarna 

och ge dem möjlighet till inflytande i verksamheten? Studiens teoretiska utgångpunkt 

var Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell. Med hjälp av fokusgruppsamtal 

och semistrukturerade intervjuer fick vi fram studiens resultat. Resultatet visade att 

fritidshemslärarna når ut med verksamhetens syfte och mål genom att sätta upp lappar 

på fritidshemmets väggar och skicka hem information om de planerade aktiviteterna. 

Föräldrarna har kunskap om att barnen lär sig på fritidshemmet men har svagt intresse 

av att exakt veta vad de lär sig. Fritidshemslärarna har en uppfattning om att 

föräldrarna upplever fritidshemmet som barnpassning men så är inte fallet utan 

föräldrarna anser att verksamheten är viktig och respekterar fritidshemslärarnas 

yrkeskunnande. Föräldrarna är belåtna med verksamheten och har inte ett intresse av 

att påverka den så länge barnen trivs på fritidshemmet.  
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Inledning  

Under våra verksamhetsförlagda utbildningar har vi observerat att vissa fritidshem inte 

når ut med sin information om verksamhetens mål. Det gjorde att föräldrar inte hade 

kunskapen kring arbetet på fritidshemmet och deras förtroende för fritidshemslärarna 

uppfattades lågt. Vi har en uppfattning om att fritidshemmet kan stärka sin roll om de 

förtydligar målen de arbetar mot. Ett sätt att stärka detta är genom god kommunikation 

med föräldrarna. Med studien vill vi skapa kunskap kring föräldrasamverkan och 

använda den informationen för att belysa hur viktig god kommunikation kan vara. 

Skolverket (2014a) menar att om föräldrarna vet syftet och målen med verksamheten har 

de lättare att förstå arbetet på fritidshemmet. Det ger dem också en kännedom om hur de 

kan vara med och påverka samt vad för förväntningar de kan ha på verksamheten. Om de 

däremot inte får den informationen är risken att föräldrar inte förstår vad deras barn lär 

sig på fritidshemmet. Eriksons (2009) studie uppger att fyra av fem lärare anser att 

föräldrar borde engagera sig mer i sitt barns skolgång. Med en god samverkan mellan 

föräldrar och fritidshemslärare stimuleras barnens utveckling och trygghetskänsla 

(Flising, Fredriksson & Lund, 1996). Det är också viktigt att föräldrarna upplever att den 

information de ger till fritidshemslärarna tas tillvara.  

Vi vill rikta vårt kunskapsbidrag till samtliga parter som berörs i föräldrasamverkan, med 

dessa menar vi fritidshemslärare, föräldrar och barn. Genom att ha en god 

kommunikation kan alla parter gynnas då de kan föra fram sina synpunkter och åsikter. 

Fritidshemslärarna drar nytta av detta då de kan stärka fritidshemmets status och med 

hjälp av föräldrar kan de utveckla verksamheten. Föräldrarna kan förmedla information 

om sitt barn som bidrar till att utveckla verksamheten som i sin tur hjälper barnens 

personliga utveckling (Tallberg & Holmberg, 2007). Kommunikation finns i olika former 

och fyller flera olika funktioner i det sociala samspelet. Ett exempel är 

informationsfunktionen som hjälper oss människor att förmedla fakta och kunskap 

mellan varandra (Nilsson & Waldemarson, 2007). God kommunikation mellan 

fritidshemslärare och föräldrar är viktigt både för att få ut information till föräldrar men 

även för att fritidshemmet ska få tillgång till information från föräldrar. En sämre 

kommunikation kan leda till att information som rör barnet kan missas. Det kan handla 

om extra stöd som behövs sättas in eller om en konflikt uppstått under dagen som behövs 

diskuteras med föräldrarna.  
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Benämningar 

Fritidshemslärare - personal på fritidshemmet med olika utbildningar, fritidspedagog, 

lärare inriktning fritidshem och grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem.  

Föräldrar – elevernas vårdnadshavare. Deltagarna använde själva ordet föräldrar och vi 

valde att använda oss av en benämning. 

Inflytande - föräldrarnas möjlighet till att påverka fritidshemsverksamheten med hjälp av 

kunskaper om både sina barn och utifrån sina livserfarenheter. 

Information – definieras i Nationalencyklopedin som generell beteckning för det 

meningsfulla innehåll som överförs vid kommunikation i olika former. 

LGR 69 - Läroplan för grundskolan 1969. 

LGR 11 - Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

Samverkan - kontakten mellan föräldrar och fritidshemslärare. Den kan ske på flera olika 

sätt, genom ansikte mot ansikte i tamburen, via telefonkontakt eller information genom 

till exempel hemskickade lappar. 

Tamburkontakt - Kontakten och informationsutbytet som sker mellan föräldrar och 

fritidshemslärarare i samband med lämning och hämtning av barnen. 

V-klass - Digital lärplattform för skola, fritidshem och föräldrar, här sker 

informationsutbyte. 
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Syfte 

Syftet med studien är att skapa kunskap om hur fritidshemslärare och föräldrar delger och 

beskriver varandras information som grund för föräldrars möjligheter till inflytande 

utifrån deras medvetenhet om fritidshemmets syfte och mål. 

Forskningsfrågor 

- Hur beskriver föräldrarna att fritidshemslärarna når ut med fritidshemmets syfte 

och mål utifrån den information de får? 

- Hur beskriver fritidshemslärarna att de når ut till föräldrarna med information om 

fritidshemmets syfte och mål?  

- Hur säger sig fritidshemslärarna lyssna på föräldrarna och ge dem möjlighet till 

inflytande i verksamheten? 

 

Teoretisk utgångspunkt 

I den här delen kommer vi beskriva det teoretiska perspektivet vi utgått ifrån. Studien 

bygger på Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell. 

Barn befinner sig i miljöer både hemma och i skolan där det finns olika relationer som 

samverkar med varandra. Enligt Flising et al. (1996) är därför en god samverkan viktig 

för att barnet ska känna trygghet och få en sammanhängande uppfostringsstil som i sin 

tur bidrar till barnets fortsatta utveckling. Bronfenbrenner (1979) beskriver att synen på 

människan bör ses ur både arv och miljö eftersom alla människor är olika beroende på 

vilken kontext de kommer ifrån. Människan kan alltså inte bara tolkas utifrån miljön utan 

interaktionen mellan deltagarna i den måste också tas till hänsyn. Bronfenbrenners 

(1979) utvecklingsekologiska teori bygger alltså på att barnets utveckling påverkas av 

den miljö och de olika omgivningar barnet befinner sig i.   

Den utvecklingsekologiska teorin beskriver hur barnen ingår i flera olika miljöer och hur 

dessa miljöer förhåller sig på olika sätt till varandra och blir beroende av varandra 

(Bronfenbrenner, 1979). Han beskriver att när människor och de olika omgivningarna 

barnen lever i samspelar med varandra sker barnens utveckling.  
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Figur visar Bronfenbrenners teoretiska modell (Svensson, 1998, s. 122).    

 

Utifrån bilden ovan beskrivs den utvecklingsekologiska modellen. De olika nivåerna som 

barnen ingår i enligt Bronfenbrenner (1979) är för det första mikronivån som barnet har 

direktkontakt med såsom föräldrar, fritidshemslärare och vänner, alltså barnets närmiljö. 

Mesonivån innefattar de olika relationerna som mikronivån skapar med varandra, till 

exempel samverkan mellan föräldrar och fritidshemslärare. Den tredje nivån är exonivån 

som barnet inte är aktiv i men det påverkar barnet indirekt. Det kan vara närsamhället, 

massmedia och föräldrarnas arbetsplats och om dessa förändras påverkar det individer i 

barnets liv och barnet indirekt. Den sista nivån och den nivån som ligger längst ifrån 

barnet är makronivån som består av lagar, politik och religion bland annat. En del som 

kan påverkas av makronivån är skolans budget, det är inget som påverkar barnet direkt 

men indirekt då skolan exempelvis måste dra ner på personal eller inköp 

(Bronfenbrenner, 1979). 

Barnen påverkas inte bara av enskilda individer utan även när dessa samverkar med 

varandra. Därför är det viktigt med god samverkan och skapa trygghet för barnets 

utveckling och välmående. Utifrån Bronfenbrenners (1979) teoretiska modell ser vi att 

individens olika omgivningar hänger samman och därför bör verksamheten ha det i 

åtanke i sitt dagliga arbete.   
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Bakgrund och tidigare forskning 

Vi upplever att det inte finns tillräckligt med forskning kring vårt ämne. Genom olika 

databaser och flera sökord har vi försökt att hitta relevant forskning. Exempel på de 

sökord vi använt är parents, school, collaboration, after school care, after school activity, 

parental involvement, fritidshem, samverkan och föräldrar. Vi fick mest upp 

publikationer om den obligatoriska skolan och hur samverkan ska ske mellan lärare till 

lärare. Vi var mer intresserade för samverkan mellan fritidslärare och föräldrar samt hur 

detta samarbete ser ut på fritidshemmet. Vi har därför valt att ha ett gemensamt avsnitt 

för bakgrund och tidigare forskning. Litteraturbakgrunden är sammanfogad med 

forskningen i fyra olika teman för att få en bättre överblick. Vi kommer beskriva hur 

samverkan mellan skola och hem är strukturerad och föräldrarnas möjlighet till 

inflytande nu och ur ett historiskt perspektiv. Vi kommer även ta upp hur 

styrdokumenten beskriver samverkan samt begreppet kommunikation och synen på det. 

 

Styrdokument 

I LGR 11 och i de tidigare läroplanerna har samverkan mellan skola och hem alltid varit 

en viktig och central roll även om de är beskrivna på olika sätt. I LGR 11 är det inte 

utförligt skrivet hur samverkan ska ske. Det står att den obligatoriska skolan och 

fritidshemmet ska samarbeta med hemmen för att gynna barnen (Skolverket, 2011). Trots 

att fritidshemmet inte var en del av skolan under den tid då LGR 69 var aktuell finns där 

intressanta beskrivningar av samverkan. I LGR 69 står det om vikten att läraren ska ha 

kunskap om varje barns förutsättningar och hur hemmiljön ser ut för att göra lärarens 

arbete bättre (Skolöverstyrelsen, 1969.) Här beskrivs det vad det är som krävs för att 

skapa de förutsättningar som behövs för att gynna barnen i deras utveckling och inte bara 

att samverkan ska ske. I LGR 11 innefattas fritidshemmet och Skolverket (2011) 

förklarar att aktiviteterna som erbjuds på fritidshemmet är planerade och organiserade av 

fritidshemslärare och får vara sammankopplade med den obligatoriska skolan.  

I LGR 11 skriver Skolverket (2011, s 16) ” alla som arbetar i skolan ska samarbeta med 

elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och 

verksamhet”. Tillsammans med föräldrar har skolan ett ansvar att skapa goda villkor för 
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barnens lärande och utveckling. Det är en faktor som påvisar att det krävs en god 

kommunikation och ett gott informationsutbyte mellan föräldrar och fritidshemslärare. 

Fritidshemslärarna bör även kunna förklara för föräldrarna de aktiviteter verksamheten 

erbjuder och hur de leder fram till syftet och målen. Det är viktigt eftersom det ger 

föräldrarna möjlighet till att veta vad de kan förvänta sig av verksamheten och de kan 

förstå vad deras barn gör och varför, allt sätts då in i ett sammanhang. Informationen kan 

ges på flera olika sätt, genom tamburkontakt eller genom att skicka ut information via 

datorn eller lappar (Skolverket, 2014a). 

 

Kommunikation 

Nilsson och Waldemarson (2007) förklarar att människor kommunicerar med varandra 

eftersom det fyller olika funktioner i samspelet mellan individerna. Vi människor tolkar 

hela tiden verkligheten som finns runt omkring oss för att skapa egna versioner av den. 

Kommunikationen och dess funktioner hjälper oss att dela våra personliga uppfattningar 

om vår omvärld till människor i vår närhet. I samtal mellan människor skapas olika roller 

beroende på vilka förutsättningar och förväntningar de har på varandra och detta 

påverkar relationen. I samverkan mellan fritidshemslärarna och föräldrarna uppstår olika 

roller där fritidshemsläraren går in i en professionell roll och eftersom föräldrarna är 

engagerade emotionellt innehar de en privat roll (Flising et al., 1996). Nilsson & 

Waldemarson (2007) förklarar att i sin professionella roll hamnar fritidshemslärarna i en 

position där de ofta ska leda och driva samtalet framåt på grund av yrkesrollen. Det som 

kännetecknar det professionella samtalet är att det har ett tydligt mål och budskap som 

ska föras fram. Författarna beskriver att personliga känslor måste lämnas åt sidan 

eftersom det kan ge en negativ effekt på att kunna ta in vad andra tycker och tänker. Att 

kunna ha distans till samtalet hjälper den professionella att inte koppla in egna 

värderingar. I det professionella samtalet är det viktigt för samtalsledaren att vara neutral 

och sätta gränser samt fungera som ett stöd för det som ska diskuteras.  

Heidegren (2009 refererad i Skolverket 2014b) menar att kommunikation handlar inte 

bara om vad som sägs utan också hur det framförs. Via gester, beröringar, leenden och 

vänliga ord sker kommunikation också. Genom att använda dessa delar tillsammans med 

den verbala kommunikationen får motparten ett erkännande. Det är ett av människans 
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grundläggande behov som påverkar vårt identitetsskapande. Att få ett erkännande av 

motparten kan upplevas som ett sätt att få respekt och uppskattning (Heidegren 2009 

refererad i Skolverket, 2014b). Skolverket (2014b) menar att genom att fritidshemslärare 

bemöter föräldrar på det viset och ger föräldrarna ett erkännande påvisar de att de ser 

dem som unika individer. Vi anser att föräldrarna är viktiga för sina barn och deras 

utveckling, därför är det viktigt att fritidshemslärare ger föräldrarna ett erkännande och 

visar att de anser att föräldrarnas åsikter och tankar är viktiga. Om det inte sker är risken 

att det skapar en sämre kommunikation mellan parterna vilket kan missgynna barnen och 

deras utveckling.  

 

Samverkan 

I Sverige idag är föräldrarna ofta i kontakt med skolan men så har inte fallet alltid varit. 

Förr var kontakten mellan skola och hem sparsam och det var bara om det hände något 

ytterst allvarligt som skolan och hemmen kontaktade varandra (Flising et al., 1996). 

Under tiden förändrades detta och föräldrarnas samverkan med fritidshemmet har ökat 

succesivt under flera årtionden. Dels för att gynna barnen men även skolan då synen på 

att ta tillvara föräldrars kunskaper har utvecklats i en positiv riktning. Skolverket (2011) 

skriver om samverkan som något positiv som gynnar barnens och verksamhetens 

utveckling. ”Har man inte föräldrarnas förtroende är det nästan hopplöst” (Skolverket, 

2014b, s 38). För att kunna föra en dialog om barnen med föräldrarna krävs det en trygg 

och förtroendefull relation där båda parter kan prata uppriktigt (Lawrence-Lightfoot 2003 

refererad i Skolverket, 2014b). Att därför skapa en god kontakt med hemmen är av stor 

vikt. Genom att ha god samverkan ger det barnen trygghet då det kan leda till liknande 

uppfostringsnormer i skolan och hemma. Det är viktigt för barn att skapa trygghet och 

struktur (Flising et al., 1996).  

Skolverket (2014b) förklarar att en spänning kan skapas mellan föräldrar och 

fritidshemslärare då de har olika relationer till samma barn. Föräldrar har bara sitt barns 

intresse i centrum samtidigt som lärarna måste tillgodose alla barn i klassen och arbeta 

för allas bästa. I vissa situationer måste lärarna se till gruppens snarare än individens 

behov, detta kan skapa en klyfta mellan föräldrar och fritidshemslärare. De menar att 
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detta inte alltid behöver ses ur negativ vinkel då skolan och hemmet har olika intressen 

och bör därför se det som ett naturligt avstånd. 

Erikson (2004) belyser vikten av samverkan mellan föräldrar och lärare i en diskussion 

om partnerskapsprincipen som beskriver att göra lärare och föräldrar till partners. Med 

partnerskap innebär det inte bara att personal och föräldrar ska föra dialoger med 

varandra och utbyta information. Med hjälp av informationen ska de tillsammans försöka 

åstadkomma positiva förändringar för verksamheten och barnen. Eriksson (2004) 

beskriver partnerskapsmodellen och dess fyra olika delar. Del ett handlar om att skapa 

gemensamma förväntningar på barnet genom en tvåvägskommunikation mellan föräldrar 

och personal på skolan. Del två handlar om lärande i både hem och skola. Hemmet 

fungerar som en stödjande miljö för skolan och lärandet förstärks för barnet. Föräldrarna 

blir som mentorer, frivilliga hjälplärare. Del tre belyser hur skolan fungerar som ett stöd 

för föräldrarna och tvärtom. Han förklarar att skolorna bör erbjuda seminarier och 

diskussionsgrupper för att förändra deras attityd till skolan och det påverkar eleverna 

indirekt. Även Skolverket (2014b) beskriver att det är viktigt att jobba med förälderns 

attityd till skolan för de kan föra över sina rädslor och åsikter om skolan på sitt barn. 

Därför är det av vikt att ha god relation med föräldrarna och arbeta med dem innan 

lärarna arbetar med barnen. Erikson (2004) beskriver att det även kan verka åt andra 

hållet då föräldrarna kan fungera som ”publik” och hjälparbetare för skolan. Arbetet sker 

tillsammans och båda parterna är på samma nivå. De skapar en gemensam grund att stå 

på som är till för att gynna eleverna. Sista delen i partnerskapsprincipen innefattar 

samarbetet mellan föräldrar och lärare. Att se och erkänna varandra är viktigt för att 

kunna utbyta information. Den här delen utmanar de traditionella rollerna då de 

gemensamt istället för enskilt ska ta ansvar för barnen.  

Erikson (2009) har gjort en forskningsstudie om hur samverkan med föräldrar ser ut ur 

ett lärarperspektiv. Studien är en blandning mellan kvalitativ- och kvantitativ 

forskningsstudie där Erikson (2009) genom enkäter och intervjuer sammanställt ett 

resultat från cirka 2000 lärare. Lärarna som deltog i studien arbetade i årskurserna ett till 

nio. Syftet med studien var att göra en kartläggning samt beskriva lärares kontakter med 

föräldrar och samverkan med hemmet. Några av undersökningens frågeställningar var; 

hur läraren upplever och uppfattar kontakten med föräldrar? Vilken inställning har lärare 

till samverkan med föräldrar och till föräldrars inflytande? Vad har lärare för uppfattning 
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om det egna arbetslagets och den egna skolans arbete med föräldrakontakterna? Hur 

skiljer det sig åt i åldersgrupperna? 

Resultatet i studien visar att fyra av fem lärare tycker att föräldrarna borde ta mer ansvar 

och engagera sig mer i sitt barns skolgång. Dock råder det delade meningar bland lärarna 

hur långt föräldrarnas inflytande ska sträcka sig. Här går det att se ett problem eftersom 

lärarna vill se mer inflytande ifrån föräldrarna men det råder en förvirring bland lärarna 

hur mycket det går att begära av föräldrarna och i vilka frågor de kan tänkas ha 

inflytande i. Den största skillnaden i resultatet såg de i uppfattningen av 

föräldrasamverkan i förhållande till vilken årskurs läraren verkade i. I de lägre 

årskurserna, ett till tre, sker kontakten främst genom tamburkontakt och lärarna använder 

sig mer av en kontaktbok för att hålla förbindelsen med hemmet. Desto äldre barnen blir 

ju mindre tamburkontakt sker med föräldrarna och den mesta kontakten tas istället via 

mail och över internet.  

Det som skiljer vår studie från Erikssons (2009) studie är att den är gjord inom den 

obligatoriska skolan och berör inte fritidshemmet. 1500 lärare ingick i enkäten vilket 

också gör att merparten av resultatet är kvantitativ och därför inte går på djupet i 

frågorna. Eriksson (2009) beskriver ett behov av vidare forskning i detta område, 

speciellt ur ett lärarperspektiv eftersom det för tillfället finns begränsat med forskning 

inom föräldrasamverkan. Vad vi upplever berör detta även fritidshemsverksamheten då 

det är svårt att hitta studier kring samverkan mellan föräldrar och fritidshemslärare.  

Inflytande 

Flising et al. (1996) förklarar att förr i tiden var synen på föräldrars inflytande på ett 

annorlunda sätt än idag. Förr ansågs de inte ha de kunskaper eller rättigheter att påverka 

skolan och lärarens arbetssätt till skillnad mot idag då inflytande efterfrågas. Föräldrars 

inflytande efterfrågas av personal på skolor med mål att kunna utveckla verksamheten. 

Det blir dock ofta bara deltagande och mer engagemang från föräldrarnas sida men inget 

inflytande. Det inflytande som faktiskt sker tas inte alltid emot av fritidshemslärarna då 

förslagen inte är önskvärda. Även om fritidshemslärarna efterfrågar mer inflytande, är det 

som om det bara är en viss sorts inflytande som är accepterat (Flising et al., 1996). För att 

föräldrars inflytande ska accepteras och bli användbart för verksamheten är det viktigt att 

läraren tar till sig tipsen och idéerna. Alfakir (2010) beskriver att lärarna ska vara 
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nyfikna, visa empati och respekt för föräldrarna och deras idéer. Lärarna ska också se 

inflytandet som ett lärtillfälle då det blir enklare att använda sig av det. Det är alltså inte 

bara upp till föräldrarna att vara engagerade och försöka förbättra verksamheten utan 

fritidshemslärarna måste också vara öppna för en tvåvägskommunikation. Det är de 

senaste åren som inflytandet från hemmen har ökat och blivit mer accepterat. Under 1980 

talet pågick en nationell diskussion angående föräldrars inflytande i skolan, på senare tid 

har regeringen strävat efter att öka föräldrars inflytande (Kristoffersson, 2009). Det är 

därför viktigt att undersöka detta område ytterligare eftersom inflytande från föräldrar har 

ökat och bör studeras för att skapa kunskap om hur inflytandet ser ut i praktiken. 

I barnkonventionen förklarar UNICEF (2009) att föräldrar ska hjälpa barnet att få det 

som barnet har rätt till. Skolan fungerar som ett stöd för hemmet och enligt Skolverket 

(2011) har skolan och föräldrarna ett gemensamt ansvar för elevens utbildning. Därför är 

samarbetet mellan skolverket och barnkonventionen viktigt för att ge både barnet och 

föräldrarna möjligheten att utöva sina rättigheter.  

Föräldrars inflytande betonas i flera av de styrdokumenten som skolan och fritidshemmet 

arbetar efter. Skolan ska erbjuda föräldrarna möjlighet till inflytande i utbildningen samt 

informeras om hur de kan påverka undervisningen. Vidare är det rektorns ansvar att det 

finns ett eller flera forum för samråd med föräldrar där de ska informeras och ha 

möjlighet att påverka de förslag som kan beröra dem eller barnen (SFS 2010:800). Det är 

fritidshemmets uppgift är att konkretisera dess syfte och mål för föräldrarna för att de ska 

kunna sätta sig in i sammanhanget och förstå syftet med aktiviteterna. På så vis vet 

föräldrarna vad de kan förvänta sig av fritidshemmet. (Skolverket, 2014a)  

Tallberg & Holmberg (2007) har gjort en studie om lärarrollens förändring där fokus 

ligger på inflytande, jämställdhet och mångfald. I studien framkommer det inte vilket 

perspektiv författaren använt sig av. De som deltog i studien var lärare från både 

förskolan och grundskolan. Vi väljer dock att bara fokusera på resultatet från 

grundskolan i kapitlet om föräldraförväntningar eftersom det är mer relevant för vår 

studie. 1900 enkäter skickades ut till lärare i grundskolan där 1128 stycken svarade. Det 

som möjligtvis påverkade resultatet av deras studie är att fler kvinnor än män har deltagit. 

Åldern på lärarna som svarat var i större utsträckning äldre än yngre och det förekommer 

fler svar ifrån lärare som arbetar på skolor i mindre städer. Resultatet av studien visar att 

skolans lärare vill att föräldrarna ska ha mer inflytande över barnens utbildning. Detta för 
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att ge föräldrarna mer ansvar över barnen och att det i sin tur ska stärka barnens lärande 

ytterligare. Lärarna uppger dock att det finns brister i kompetensen kring hur de ska 

kunna öka föräldrars inflytande i verksamheten. Enligt lärarna är föräldrarna främst 

intresserade av de frågor som berör barnens trivsel och trygghet. Intresset av att få 

chansen att påverka samt vara delaktig i skolverksamheten som förälder betraktas ändå 

vara lågt enligt lärarna.  

Studien är relevant för vår studie då vi vill ta reda på om föräldrarna är insatta i 

fritidshemmet och om de vet vad målet och syftet är med verksamheten är. Vi vill också 

ta reda på om föräldrarna anser att de har en möjlighet att påverka verksamheten. Studien 

påvisar att föräldrar är mer intresserade av barnens trygghet men inte av arbetet i 

verksamheten. Vi ställer då frågan om inte dessa två hänger samman och behöver 

inflytande från föräldrarna för att kunna utvecklas. Som Flising et al. (1996) förklarar att 

barnen behöver ha samma struktur hemma som i skolan för att känna trygghet, att 

föräldrarna och fritidshemslärarna samverkar och påverkar varandra är därför av yttersta 

vikt. 
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Metod 

Syftet med studien är att skapa kunskap om hur fritidshemslärare och föräldrar delger och 

beskriver varandras information som grund för föräldrars möjligheter till inflytande 

utifrån deras medvetenhet om fritidshemmets syfte och mål. Studien genomfördes med 

kvalitativa metoder där fokus ligger på att få fram välutvecklade svar (Bryman, 2011). Vi 

använde oss av fokusgruppsamtal med fritidshemslärarna och semistrukturerade 

kvalitativa intervjuer med föräldrarna. Bryman (2011) beskriver ett fokusgruppsamtal 

som en gruppintervju där flera personer är närvarande i samtalet som berör ett avgränsat 

område. Det är samspelet i gruppen som är det relevanta, att utforska varandras åsikter 

för att utöka svaret är av vikt. Han beskriver även att vid fokusgruppsamtal är det 

intressanta hur människor reagerar på varandras åsikter. Under ett fokusgruppsamtal är 

det deltagarnas syn i fokus och inte forskarens, vilket är viktigt vid en kvalitativ 

undersökning. 

I konstruktionen av empirin med föräldrarna använde vi oss av semistrukturerade 

intervjuer där vi tog upp vissa teman på våra frågor, till exempel hur de ser på samverkan 

och inflytande. Bryman (2011) förklarar att kvalitativa intervjuer ger fylliga och 

detaljerade svar och att det är svaren från den som blir intervjuad som är intressant.  

För att inte tappa bort oss under intervjuerna och fokusgruppsamtalen sammanställde vi 

två olika intervjuguider som utgångspunkter (se bilaga 1 & 2). Intervjuguiderna 

fungerade som ett stöd för oss i intervjuerna för att dels ställa relevanta frågor samt att 

hjälpa oss att föra samtalet framåt (Bryman, 2011). När vi konstruerade våra 

intervjuguider ville vi förhålla oss till vårt syfte och frågeställningar. Intervjufrågorna till 

föräldrarna och fritidshemslärarna är sammanlänkade med varandra för att vi sedan 

skulle kunna jämföra dessa svar med varandra. Vi konstruerade även vissa frågor olika 

eftersom föräldrarna har en privat roll under intervjuerna och fritidshemslärarna är i en 

professionell roll. Flising et al. (1996) beskriver att dessa skiljer sig åt då 

fritidshemslärarna inte engagerar sig känslomässigt men det gör föräldrarna. 

Fritidshemslärarna med sin profession har en helt annan kunskap i ämnet än föräldrarna 

och detta hade vi i åtanke när vi konstruerade intervjufrågorna. 
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Urval 

Vår studie är genomförd på två skolor inom samma kommun. En av skolorna vi besökte 

är en mindre skola med cirka 100 elever och sex anställda fritidshemslärare. Deltagarna 

på denna skola var utbildade till fritidspedagoger och hade varit yrkesverksamma i 

många år. Den andra skolan vi besökte är en större skola med cirka 250 elever och elva 

anställda fritidshemslärare. Deltagarna var antingen utbildade till fritidspedagoger eller 

grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem, två har varit yrkesverksamma i 

många år och en i bara ett år. I fokusgruppsamtalen deltog tre stycken fritidshemslärare 

från varje skola. Vi valde att kontakta dessa då vi hade en etablerad kontakt med 

deltagarna och sedan tidigare kunskap om hur skolorna arbetade. När vi valde att 

använda oss av metoden fokusgruppsamtal valde vi ut den yrkeskategorin som lämpade 

sig bäst för studiens syfte (Bryman, 2011). Vi valde ut den grupp människor som vi 

visste hade erfarenhet kring det vi ville studera. Vi har namngett de olika skolorna och 

deltagarna med fingerade namn. Den större skolan kallar vi för Päronskolan och 

föräldrarna för Pia och Petra. Fritidshemslärarna kallar vi för Petter, Pernilla och Paula. 

Den mindre skolan har vi gett namnet Solskolan och föräldrarna kallar vi för Sanna och 

Sofia. Fritidshemslärarna kallar vi för Sara, Stina och Susanne. Alla föräldrar och 

fritidshemslärare kommer inte citeras i resultatet. 

Päronskolan, Föräldrar Fritidshemslärare 

Pia Petter 

Petra Pernilla 

 Paula 

 

 

En förfrågan skickades ut till 100 barns föräldrar och av dem kunde fyra föräldrar delta. 

Tanken från början var att ha ett fokusgruppsamtal med föräldrarna för att skapa djupare 

och mer innehållsrika diskussioner. Vi försökte anpassa oss efter dem men det gick inte 

att planera in en mötestid som passade alla föräldrarna. Vi bestämde därför att förändra 

Solskolan, Föräldrar  Fritidshemslärare 

Sanna Sara 

Sofia Stina 

 Susanne 
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vår metod och ha intervjuer med var och en för att det skulle passa in tidsmässigt för de 

föräldrarna som hade tackat ja till att delta i studien. Deltagarna var kvinnor i 40-års 

ålder. I urvalet för våra intervjuer av föräldrarna gjorde vi ett sannolikhetsurval. Ett 

sannolikhetsurval är ett urval som är gjort slumpmässigt för att varje enhet av 

populationen ska ha en möjlighet att komma med i urvalet (Bryman, 2011).  

Genomförande 

Både intervjuerna och fokusgruppsamtalen ljudinspelades för att vi sedan skulle kunna 

transkribera dem. Bryman (2011) beskriver att fördelen med att ljudinspela gör att 

anteckningar inte behövs föras under tiden. Detta eftersom forskaren ska vara fokuserad 

och inte missa viktig information från deltagaren. 

Fokusgruppsamtalen 

Innan fokusgruppsamtalen hälsade vi på fritidshemslärarna som skulle delta i studien. Vi 

letade upp en lokal där vi kunde föra fokusgruppsamtalet ostört. Vi förklarade återigen 

vad studiens syfte var och att deltagarna skulle förbli anonyma samt att de kunde avbryta 

när de ville. Vi delgav dem även ett dokument (se bilaga 3) där de fick ge sitt samtycke 

att delta i studien. Under fokusgruppsamtalen med fritidshemslärarna tog en av oss rollen 

som samtalsledare och förde samtalet med gruppen. Samtalsledaren följde guiden (se 

bilaga 1) för att enkelt få igång fokusgruppsamtalen men flikade också in med frågor på 

de svar som fritidshemlärarna gav. Den av oss som satt mer avvaktande, lyssnade in och 

fyllde ibland i med frågor eller tankar. Fokusgruppsamtalen tog 30 minuter var att 

genomföra och i slutet fick deltagarna chansen att tillägga och nämna det som inte 

berörts i samtalet. 

Intervjuerna 

Intervjuerna med föräldrarna genomfördes med en förälder i taget. Innan intervjuerna 

visade fritidshemslärarna oss till ett rum vi kunde använda för att inte bli störda. Vi 

väntade i tamburen för att hälsa föräldrarna välkomna när de kom och sedan visade vi in 

dem till intervjurummet. Först förklarade vi syftet med studien och att de skulle förbli 

anonyma samt att de när som helst under intervjun fick avbryta. Föräldrarna fick läsa 

igenom tillståndsblanketten (se bilaga 3) i lugn och ro och vi förklarade mer kring hur 
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intervjun skulle gå till. Under intervjuerna ställde en av oss frågorna utifrån 

intervjuguiden (se bilaga 2) och den andra var mer avvaktande. Intervjuerna med 

föräldrarna varierade i tid där den första intervjun tog tio minuter eftersom den föräldern 

hade korta svar och ansåg sig inte har mer att tillägga. De andra tog mellan 15 och 20 

minuter var att genomföra.  

Bearbetning av material och tillvägagångssätt vid analys  

Under bearbetningen av materialet transkriberade vi ljudfilerna från fokusgruppsamtalen 

och intervjuerna. Att föra skriftliga anteckningar under en intervju kan göra att det missas 

eller faller bort viktigt information som intervjupersonen delger. Det kan också göra att 

samtalsledaren tappar fokus på vad som sägs. Genom ljudinspelning och transkribering 

kan forskaren gå tillbaka och lyssna igen och få en fullständig redogörelse nedskriven för 

arbetet med analysen (Bryman, 2011). 

För att göra det överskådligt delade vi på fritidshemslärarnas och föräldrarnas svar för att 

till en början förstå vad de olika deltagargrupperna förklarade. Vi såg över svaren var för 

sig och färgkodade dem utefter likheter som fritidshemslärarna och föräldrarna hade 

beskrivit. Färgkodssvaren lades bredvid varandra för att jämföra och hitta mönster i 

svaren. Vi diskuterade och tog ut det som var viktigast och mest relevant för vår studie. 

Det resulterade i fyra olika teman som vi kunde bygga resultatet kring.  

Under analysarbetet arbetade vi utefter samma teman som vi hittade i resultatet. 

Fritidshemslärarnas svar ställdes mot föräldrarnas och på så sätt kunde vi bland annat 

jämföra hur fritidshemslärarna framför sin information och hur föräldrarna tolkar det. Vi 

läste resultaten flera gånger för att säkerställa att vi tolkade dem rätt. I analysen tog vi 

hjälp av Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell och andra litteraturreferenser för 

att kunna tolka och förklara resultatet.  

Etik 

Vi utgick ifrån de fyra etiska principerna som ska tillgodoses för all samhällsvetenskaplig 

forskning. De fyra principerna är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011). Innan intervjuerna 

genomfördes tillgodosågs informations- och samtyckeskravet. De som deltog fick veta 
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studies syfte, att det var frivilligt att delta och att de när som helst under sin medverkan 

kunde avbryta. Innan intervjuerna och fokusgruppsamtalet fick deltagarna skriva under 

en tillståndsblankett (se bilaga 3) där de gav sitt medgivande att delta utefter våra etiska 

förhållningssätt (Bryman, 2011). De andra två principerna konfidentialitets- och 

nyttjandekravet tillgodoseddes också. Vi delgav deltagarna informationen att datan som 

samlades in skulle behandlas med största säkerhet då uppgifter om studiens ort, 

fritidshemmets namn eller deltagarnas namn skulle utelämnas. Informationen skulle bara 

användas till denna studie och det är bara vi och vår handledare och examinator som kan 

ta del av materialet (Bryman, 2011).  

Trovärdighet 

 

Trost (2010) menar att för en studie ska ha tillförlitlighet ska fyra delar uppfyllas. Han 

talar om kongruens som innebär att frågorna som ska besvaras ska vara ställda på samma 

vis till deltagarna. Precision handlar om att registreringen av svaren sker på samma sätt. 

Objektivitet innebär att oavsett vem som intervjuar och analyserar så ska inte personliga 

åsikter och uppfattningar påverka resultatet. Konstansen i kvalitativa studier menar Trost 

(2010) är att uppfattningar och attityder kan ändras över tid eftersom människor är aktiva 

och agerande. Kongruensen har vi uppfyllt då vi förhållit oss efter våra intervjuguider (se 

bilaga 1,2) och strukturerat upp intervjuerna och fokusgruppsamtalen på liknande sätt. 

Precisionen har vi tillgodosett genom att ljudinspela samtliga intervjuer och samtal. Vi 

har förhållit oss objektivt under hela arbetet och har undvikit att blanda in egna tankar 

under intervjuerna och i resultatet. Vi är dock medvetna om att det nästan är omöjligt att 

vara objektiv. Vi har tänkt på att inte använda oss av påståendefrågor vilket gör att 

tillförlitligheten på svaren höjs.     

Vi har gjort en studie på två skolor med två deltagargrupper genom två olika metoder. 

För oss är det relevant och intressant att se hur samverkan fungerar. Vi är dock medvetna 

om att vi kan få fram ett samplingsfel. Med samplingsfel menar Bryman (2011) att 

resultatet inte återspeglar det populationen egentligen tycker eftersom det inte är 

tillräckligt med deltagare från varje del av populationen. Det ger oss inte ett trovärdigt 

svar hur alla fritidshem i Sverige ser på samverkan men det ger oss en inblick i hur 

verksamheterna kan arbeta med det. 
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Resultat och Analys 

I den här delen kommer vi ta upp resultatet och analysen från datakonstruktionen. Vi har 

skapat fyra teman som är information, syfte och mål, inflytande och kommunikation. 

Resultatet har vi nått fram till med hjälp av forskningsfrågorna. Forskningsfrågorna är; 

Hur beskriver föräldrarna att fritidshemslärarna når ut med fritidshemmets syfte och mål 

utifrån den information de får? Hur beskriver fritidshemslärarna att de når ut till 

föräldrarna med information om fritidshemmets syfte och mål? Hur säger sig 

fritidshemslärarna lyssna på föräldrarna och ge dem möjlighet till inflytande i 

verksamheten? 

Information  

Föräldrar 

Alla föräldrar anser att de får tillräckligt med information från fritidshemmen. Det får de 

genom tamburkontakt, veckobrev eller månadsbrev och genom v-klass som är skolornas 

lärplattform. Föräldrarna anser att fritidshemmen når ut med allmän information om till 

exempel studiedagar och tider. Sofia, förälder på Solskolan förklarar angående om de får 

tillräckligt med information och hur: 

Ja absolut! […] v-klass är det absolut smidigaste. Sen brukar det sättas upp en lapp här på 

skolan så jag tycker de är bra på att sprida information.  

Hon beskriver att hon får tillräckligt med information och att v-klass är det smidigaste 

sättet för henne att få all information. Det föräldrarna vill informera fritidshemslärarna 

om är praktiska saker som händer familjen som kan påverka barnet på fritidshemmet.  

 

Fritidshemslärare 

Informationen sprids på olika sätt för att nå ut till både barn och föräldrar. Det skickas ut 

brev genom mail och skolornas lärplattformar. Hur ofta det skickas ut skiljer sig åt 

beroende på hur mycket information som behövs förmedlas för tillfället. Oftast handlar 

det om praktiska saker, till exempel om barnen ska ha med sig matsäck eller speciella 

kläder för något ändamål. Informationen som delas ut benämns på olika vis som 

fritidsnytt, veckobrev eller månadsbrev. Ibland kopplas det också till vilket syfte och mål 
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fritidshemmet arbetar efter. Sara, fritidshemslärare på Solskolan förklarar vad för 

funktion dessa informationsbrev fyller:  

Det var ju därför månadsbrevet kom till för att knyta det vi gör på fritids och visa vilka mål i 

läroplanen det är vi arbetar med så vi blir lite tydligare. Föräldrarna har inte efterfrågat detta 

men vi har ju känt själva att vi vill bli mer tydligare med den informationen. 

På skolorna finns det anslagstavlor där nyhetsbreven och pedagogiska planeringar sätts 

upp. I vissa fall sätts det också upp större anslag vid viktigare tillfällen på till exempel 

ytterdörrar för att informationen verkligen ska nå fram till föräldrarna. Något 

fritidshemslärarna också gör är att involvera barnen genom att delge information till dem. 

Det kan till exempel handla om att barnen själva ska ta ansvar över att idrottskläderna ska 

med till fritidshemmet dagen efter.  

Analys 

Genom att föräldrarna och fritidshemslärarna delger varandra information skapar de en 

gemensam grund att stå på. Om föräldrarna vet om vad som sker på fritidshemmet och 

har en positiv attityd till verksamheten speglas det även hos barnen (Skolverket, 2014b). 

Kontakten mellan de olika mikronivåerna barnet ingår i kallas mesonivån i 

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori. Genom informationsutbyte skapas ett 

samarbete mellan dessa två (Bronfenbrenner, 1979). Att utbyta information med varandra 

om verksamheten och barnet är viktigt eftersom barnets bästa är i centrum. 

Flising et al. (1996) beskriver att liknande uppfostringsnormer i skolan och hemma är 

viktiga för att skapa trygghet och struktur. Både fritidshemslärarna och föräldrarna säger 

att information om barnet och hur hen mår och vad som händer hemma är bra att få 

kunskap om på fritidshemmet för ofta återspeglar det hur barnet agerar. Det belyser att de 

anser att information om hemmiljön behövs för att skapa ett gott klimat på fritidshemmet. 

I motsats till Flising et al. (1996) beskriver Bronfenbrenner (1979) att barnet ingår i flera 

olika delar i mikronivån som till exempel fritidshemmet och hemmiljön. Dessa delar 

skiljer sig ifrån varandra och påverkar barnet på olika sätt. Därför går det inte att ha 

samma uppfostringsnormer på fritidshemmet som hemma för hemmiljön skiljer sig åt för 

varje barn. Kontakten i mesonivån mellan fritidshem och hemmet är därför viktig för att 

barnet ska trivas och känna trygghet.         
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Syfte och mål 

Föräldrar 

På Päronskolan har föräldrarna mindre kunskap om fritidshemmets syfte och mål än på 

Solskolan. De anser att målen flyter ihop med skolan. Den information de fått på 

föräldramöten och genom hemskickade lappar har de svårt att avgöra om det gäller den 

obligatoriska skolan eller fritidshemmet. På Solskolan kunde en av föräldrarna som 

exempel beskriva att fritidshemmet ska arbeta med samarbete och komplettera den 

obligatoriska skolan. Båda föräldrarna på Solskolan säger att de går runt i verksamheten 

och tittar på lapparna som fritidshemlärarna sätter upp på väggarna där det finns olika 

information.  

Alla är eniga om att fritidshemslärarna har ett medvetet förhållningssätt till de aktiviteter 

som planeras och utförs på fritidshemmet. De flesta föräldrar kunde dock inte förklara 

hur men Sanna förälder på Solskolan förklarar: 

Jag tror de har ganska mycket baktanke med det. Det känns som det är väl genomtänkt tycker 

jag. Det har ju varit ganska rörigt i den gruppen man märker ju att de har börjat ha mer styrda 

lekar. […] o det tycker jag märks att de har en tanke med det.  

Fritidshemslärare 

I samband med att informera föräldrarna om praktiskt information försöker också 

fritidshemslärarna förklara och beskriva vilka teman som fritidshemmet arbetar med och 

vilka mål de strävar efter. Fritidshemslärarna upplever föräldrarna som stressade i 

samband med hämtning och lämning därför finns det inte mycket tid för att diskutera och 

samtala. Paula på Päronskolan beskrev föräldrarna på följande vis:  

Dom ska handla och gå på träning då kanske inte den här tiden finns för att gå in och titta i 

rummen det hade man ju önskat och hade varit det optimala. Så man kunde haft en dialog 

och förklarat innehållet i rummet och syftet. Men det är väl tiden som inte räcker till.  

Fritidshemslärarna försöker därför underlätta genom att sätta upp målen på lappar i 

tamburen och på dörrarna för att tydligt visa tanken med verksamheten. 

Fritidshemslärarna förklarar att det är viktigt att visa upp och berätta hur de arbetar med 

LGR 11 och allmänna råden. De beskriver dock att det inte är föräldrarna som har 

efterfrågat det men att de själva vill göra detta för att stärka sin professionella roll.  
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Fritidshemslärarna uppger att föräldrar inte är intresserade av fritidshemmets syfte och 

mål utan att de mer är noggranna med att barnen trivs på fritidshemmet och att barnen 

känner sig trygga. Barnen förväntas komma hem glada och vara tillfreds med 

verksamheten efter en dag på fritidshemmet. Fritidshemslärarna på Solskolan diskuterar 

föräldrarnas syn på fritidshemmet och Susanne förklarar: 

[…] så känner jag också att de tror att det är väldigt mycket barnpassning fortfarande.   

En fritidshemslärare uppger också att det inte är viktigt att alla föräldrar vet om målet och 

syftet utan mer att barnen får en förståelse kring aktiviteterna. Till exempel är det 

viktigaste att de förstår varför de gör en samarbetsövning. Att föräldrarna vill vara 

involverade och ta in målet med verksamheten ses mer som en bonus snarare än ett krav 

från fritidshemslärarna.    

Analys 

Fritidshemslärarna försöker nå ut med verksamhetens syfte och mål men uppger att 

föräldrarna inte tycks vara mottagliga för det. De anser dock att det inte är ett problem 

eftersom de gör det mest för sig själva för att känna sig trygga i sin professionella roll. 

Fritidshemmet är ett komplement till den obligatoriska skolan och därför är planerade 

aktiviteter viktiga för att veta vad verksamheten arbetar mot och varför (Skolverket, 

2011). Skolverket (2014a) menar att fritidshemmet ska konkretisera syftet och målet med 

verksamheten.   Det blir ett dilemma för fritidshemslärarna då föräldrarna inte tycks ta till 

sig syftet och målet som fritidshemslärarna försöker nå ut med. Föräldrarna förklarar 

ändå att de har ett gott förtroende för fritidshemslärarna. Flising et al. (1996) beskriver att 

genom att ha ett förtroende kan det minska klyftor som kan uppstå mellan de olika 

parterna. Att ha en god samverkan är viktig för fritidshemslärare eftersom de ska se till 

barnens bästa. I den utvecklingsekologiska modellen beskriver Bronfenbrenner (1979) att 

föräldrarnas uppfattningar är inplacerad i exonivån och detta påverkar barnet. Genom att 

föräldrarna har en viss uppfattning om fritidshemsverksamheten och fritidshemslärarna 

kan det avspegla sig på barnen. Vårt resultat belyser att föräldrarnas uppfattning av 

verksamheten är god och fritidshemslärarna har föräldrarnas förtroende. Vilket i sin tur 

gör att barnen påverkas positivt i hur fritidshemsverksamheten är uppbyggd. 
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Inflytande 

Föräldrar 

Alla föräldrar anser att de har en möjlighet att påverka fritidshemsverksamheten 

om de vill, men det vill de inte. Sanna förälder på Solskolan beskriver: 

Det har jag säkert men jag har inte försökt. Haha, jag har inte tyckt det behövts. Det känns 

som det funkar bra. 

Genom enkäter och genom tamburkontakt har de en möjlighet att påverka och de 

anser att fritidshemslärarna tar till sig idéer de delger men de anser inte att de vill 

påverka så mycket. Bara barnen är nöjda och glada är föräldrarna nöjda. 

Fritidshemslärare  

Enligt fritidshemslärarna är föräldrarna mer intresserade av att påverka det som berör 

deras barn snarare än hela verksamhetens uppbyggnad. Fritidshemslärarna uppger att 

föräldrarna är mer måna om att barnet får som hen vill och att barnet hamnar i en grupp 

som hen trivs i. Petter på Päronskolan sa så här om föräldrarnas inflytande:   

Jag tror att det egentligen inte är så många som tänker på att de har möjligheten att påverka. 

Det såg man ju när vi skickade ut en sådan enkät som dels vårdnadshavare ska fylla i deras 

uppfattningar men de ska också gå igenom tillsammans med sitt eller sina barn. Då får man 

ju fram mer. Men jag tror att hade man inte skickat ut det så tror jag inte man hade fått fram 

deras åsikter på samma sätt. 

Det finns alltså ett stort intresse från fritidshemslärarnas sida att föräldrarna visar 

engagemang kring verksamheten och visar sig intresserade av sitt barns skolgång. 

Fritidshemslärarna beskriver också att de gärna tar till sig information och tar upp till 

diskussion för att utveckla verksamheten. Håller de inte med föräldrarna är det bara ett 

ypperligt tillfälle att förklara varför verksamheten bedrivs på det viset det gör. 

Fritidshemslärarna på Solskolan diskuterade dock begränsningarna i föräldrarnas 

inflytande då själva verksamheten måste bedrivas på pedagogiska grunder. Det är då 

svårt för föräldrar som inte har den kunskapen att gå in och ändra på saker och ting i 

själva undervisningen.     
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Analys 

En av föräldrarna, Sanna, anser inte att föräldrars eller i alla fall hennes möjlighet till att 

påverka verksamheten behövs. Hon har möjligheten att påverka men hon vill inte det. 

Fritidshemslärarna talar om föräldrarnas inflytande och uppger att frågor om barnets 

trygghet och trivsel ligger i fokus. Alltså trivs barnet med fritidshemsverksamheten och 

mår bra är föräldrarna nöjda. Det kan jämföras med Sannas svar i vår studie då hon inte 

är särskilt intresserad av att påverka verksamheten eftersom den fungerar i den 

utsträckning hon vill.   

Med hjälp av Bronfenbrenners (1979) utvecklingsekologiska modell och resultatet av 

studien ser vi att föräldrarnas förväntningar, uppfattningar och krav på 

fritidshemsverksamheten är en bidragande faktor till om de vill påverka verksamheten. 

En bra kontakt mellan fritidshem och föräldrar gör att föräldrarna i större utsträckning 

vill vara med och påverka verksamheten. I vår studie ser vi att föräldrarna är nöjda med 

verksamheten och den lever upp till de förväntningar och krav de har. Vi kan då se att 

mikronivån, mesonivån och exonivån samspelar med varandra som Bronfenbrenners 

(1979) modell påvisar. 

Fritidshemslärarna uppger att de uppskattar när föräldrarna visar engagemang och 

intresse i sitt barns skolgång. För att föräldrars inflytande ska accepteras och bli 

användbart för verksamheten är det viktigt att läraren tar till sig tipsen och idéerna. Det är 

inte enbart upp till föräldrarna att vara engagerade utan fritidshemslärarna måste också 

vara öppna för en tvåvägskommunikation (Alfakir, 2010). Fritidshemslärarna beskriver 

att de gärna tar till sig informationen som föräldrarna kommer med men att det är 

fritidshemslärarna som i slutet har den pedagogiska kunskapen kring hur verksamheten 

ska bedrivas. 
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Kommunikation 

Föräldrar 

Kommunikationen fungerar bra mellan föräldrar och fritidshemslärare enligt alla 

föräldrar. Pia beskriver hur hon blir bemött av fritidshemslärarna: 

Jättebra, alla är toppen tycker jag. Ofta brukar det vara någon man inte tycker om men nej 

jag gillar alla. Alla är lättsamma och jättetrevliga.  

De anser att de blir bemötta på ett trevligt sätt och blir sedda. Om de har något de 

vill ta upp kan de prata med vem som helst av fritidshemslärarna och de vet att 

informationen delges till alla andra i personalstyrkan. 

Fritidshemslärare 

Fritidshemslärarna förklarar föräldrasamverkan som väldigt viktig i verksamheten. Det 

beskrivs som A och O för att det ska fungera mellan hem och skola. Samverkan ses också 

som grunden för att ett barn ska må bra och för att barnet ska kunna fortsätta utvecklas 

och sträva mot de uppsatta målen. 

Den informationen föräldrarna väljer att berätta för fritidshemslärarna handlar om 

praktiska saker som har hänt i hemmet, någon speciell livssituation eller vardagliga saker 

som till exempel att barnet inte ätit sin frukost på morgonen. Stina fritidshemslärare på 

Solskolan betonar vikten av vardagliga diskussioner:   

Det här vardagliga är ju jätteviktigt att dem (föräldrarna) säger det här att ”hon har inte sovit 

speciellt bra” Nä då finns det en förklaring varför det varit helt upp mot väggarna och det har 

bråkats hit och dit med alla. 

Även om båda fritidshemmen anser sig ha en bra kommunikation med barnen beskriver 

de att i hemmet kan information lättare komma fram från barnet då de känner sig 

tryggare i hemmiljön. Att få mer feedback från föräldrar är något som önskas eftersom 

föräldrarna ser både verksamheten och barnet från en annan synvinkel. Det som kan vara 

svårt med att föräldrarna har en annan syn på barnet är att vissa bara ser det som är bäst 

för sitt egna barn och inte till hela gruppen. Det kan vara en känslig sak att framföra 

feedback eller synpunkter kring ett barns agerande och föräldrar tar det på olika sätt. Att 

kunna känna av varje förälders reaktion vid dessa samtal ses som en mycket viktigt del i 

fritidshemslärarnas profession.   
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Analys 

Pia anser att det var viktigt att fritidshemslärarna har en god kommunikation med 

varandra för att inte behöva informera flera i personalen om en sak. Vetskapen om att 

fritidshemslärarna delger varandra information är en trygghet för att skapa god 

kommunikation mellan föräldrar och fritidshemslärare. Fritidshemslärarna förklarar att 

det är av vikt att lyssna in föräldrarna för de får en annan information av barnet i 

hemmiljön. Samverkan blir viktig då föräldrarna och fritidshemslärarna ingår i barnets 

närmiljö och i mesosystemet sker samverkan mellan dessa parter som ska gynna barnet 

(Bronfenbrenner, 1979). Föräldrarna upplever att de blir bemötta på ett bra sätt av alla 

fritidshemslärare. Lawrence-Lightfoot (2003 refererad i Skolverket, 2014b) belyser att 

det är viktigt med en trygg och förtroendefull relation för att kunna föra diskussioner om 

barnet. Fritidshemslärarna uppger dock att det kan finnas en svårighet att föra en dialog 

om barnet då de olika parterna har olika syn på barnet. Föräldrarna är engagerade 

känslomässigt och ser främst till sitt eget barns bästa samtidigt som fritidshemslärarna 

har en yrkesroll och ska se till hela gruppens bästa (Skolverket, 2014b). 

Sammanfattning av resultat 

Information ges till föräldrar på flera olika sätt och föräldrarna anser att de får 

tillräckligt med information från fritidshemmet. Fritidshemslärarna anser att de 

arbetar med att försöka förmedla verksamhetens syfte och mål på olika sätt men att 

det inte tas emot av föräldrarna av olika anledningar. Det styrker föräldrarna då de 

säger att de inte vet så mycket om syftet och målet men de är nöjda bara deras barn 

är trygga och glada. Föräldrarna är inte heller engagerade eller har inflytande i 

verksamheten men de känner inte att de vill eller behöver det då allt fungerar bra. 

Fritidshemslärarna beskriver att kommunikationen är viktig för verksamheten och 

föräldrarna anser att fritidshemslärarna är trevliga och bemöter alla på ett bra sätt. 
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Diskussion  

I denna del för vi en diskussion om studiens resultat och valet av metod i relation till 

tidigare forskning och våra egna reflektioner. 

Resultatdiskussion 

Vi anser att för att en god samverkan ska skapas är det viktigt med goda 

informationsmöjligheter från båda parter. Att föräldrarna får information om vad som ska 

hända på fritidshemmet och att fritidshemslärarna får information om barnets 

livssituation för att få förståelse till exempel. Vårt resultat visade att informationsutbytet 

fungerar bra åt båda håll och båda parterna är öppna för informationen. 

Fritidshemslärarna anser att de försöker nå ut med information om fritidshemmets syfte 

och mål genom att sätta upp lappar på olika rum vad barnen tränar på till exempel. Dock 

tar inte alla föräldrar till sig den informationen men det tror vi beror på att de anser att de 

har tillräckligt med information om fritidshemmet. För föräldrarna är den praktiska 

informationen om tid och rum viktigare än målet med verksamheten. Det 

kunskapsbidraget anser vi vara viktigt för vår framtida yrkesroll. Den praktiska 

informationen från fritidshemmet är det föräldrarna fokuserar på och är även den 

informationen de vill delge fritidshemslärarna. Om barnets tider, livssituation bland annat 

men inte särskilt mycket om vad barnet behöver träna på. Att ha det i åtanke vid 

samverkan kan ge oss förståelsen att inte pressa föräldrarna med information de inte vill 

ha utan att ta vara på de informationstillfällena som ges och använda dem på bästa sätt.   

I vårt resultat framkom det att föräldrarna mest är intresserade av barnens trivsel och 

trygghet på fritidshemmet och detta fick även Tallberg & Holmberg (2007) fram i sin 

rapport om skolverksamheten. De förklarar också att föräldrarnas inställning till att 

påverka samt vara delaktig i skolverksamheten är av lågt intresse. Fritidshemslärarna i 

vår studie ansåg att vissa föräldrar ser verksamheten mer som barnpassning där barnen 

hellre ska ha kul snarare än att de ska lära sig någonting. Problemet ligger i att 

föräldrarna har väldigt mycket runtomkring sig i vardagen och att de inte har tid att lägga 

ner på fritidshemmet. På grund av detta upplevs de inte vara tillräckligt intresserade av 

fritidshemmet enligt fritidshemslärarna. 
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Fritidshemslärarnas förväntningar på föräldrarnas inflytande i verksamheten är högre än 

vad som införlivas. Bronfenbrenner (1979) beskriver i sin modell att i mesosystemet 

ligger förväntningarna både från föräldrarna och fritidshemslärarna. Som vi tolkar det 

stämmer inte fritidshemslärarnas och föräldrarnas förväntningar överens med varandra. 

Vi ser dock i resultatet att föräldrarna vet att barnen lär sig på fritidshemmet och de har 

förtroende för fritidshemmet när det kommer till inlärning vilket fritidshemslärarna inte 

tror. Därför menar vi att fritidshemslärarna har en föreställning om att arbetet de bedriver 

upplevs som barnpassning. I själva verket finns det inte en sådan uppfattning bland 

föräldrarna. Vi beskrev i inledningen att med denna studie ville vi höja fritidshemmets 

status då vi fått uppfattningar av fritidshemslärare att statusen för yrket och verksamheten 

är låg bland föräldrar och allmänheten. Vårt resultat har påvisat att föräldrar redan har 

höga värderingar om verksamheten. Vi ställer oss då frågan om fritidshemslärare 

generellt i Sverige underskattar sin egen verksamhets rykte?   

Resultatet av vår studie påvisade att fritidshemslärarna lärde sig hur föräldrarna 

reagerade på den information de fick. Därför är det viktigt att som fritidshemslärare 

bemöta alla föräldrar olika för att de inte ska bli kränkta eller skapa en dålig 

kommunikation. Fritidshemslärarna har en professionell roll och ska föra samtalet med 

föräldrarna och föräldrarna har en privat roll (Nilsson & Waldemarson, 2007). 

Föräldrarna har sitt egna barns intressen i centrum och fritidshemslärarna har hela 

gruppens intressen att arbeta utefter. Vi anser därför att det är viktigt att tänka på hur 

fritidshemslärarna kommunicerar med föräldrarna, deras intresse är inte det samma som 

fritidshemslärarnas professionella intresse. Skolverket (2011) skriver att samverkan 

mellan skola och hem är viktigt för barnens utveckling. Även Bronfenbrenners (1979) 

utvecklingsekologiska modell styrker det. I mikronivån som är närmast barnet ingår 

föräldrarna och fritidshemslärarna och de är viktiga för barnets utveckling. När 

komponenterna i mikronivån integrerar och samspelar med varandra i mesonivån 

påverkar detta också barnet och dess utveckling. Med kunskapsbidraget vill vi därför visa 

för fritidshemslärarna vikten av att kommunicera med föräldrarna. Att ge föräldrarna ett 

erkännande genom trevligt bemötande för att visa respekt är av vikt (Heidegren 2009 

refererad i Skolverket, 2014b). Om föräldrarna känner sig sedda och har en god 

kommunikation med fritidshemslärarna avspeglas det på barnen.  
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I ett större perspektiv visar studiens resultat att fritidshemslärare har flera förhållningsätt 

att ta hänsyn till enligt Bronfenbrenners (1979) utvecklingsekologiska modell. Som vi 

berört tidigare ska fritidshemslärare och föräldrar förhålla sig till varandra och detta 

samarbete återfinns i mesonivån. Vi ser ett dilemma i detta då föräldrar kan ha andra 

åsikter om hur barnet bör utvecklas och bemötas. Samtidigt måste fritidshemslärare 

förhålla sig till makronivån och dess politiska beslut. Det kan innefatta skolverkets 

styrdokument eller kommunala beslut från politiker. Att därför skapa en god samverkan 

mellan föräldrar och fritidshemslärare är en bidragande faktor för att skapa en stabil 

grund att stå på. Genom det kan parterna samarbeta och föra fram sina åsikter i relation 

till de andra nivåerna i modellen och skapa större förståelse för varandra. För som vi ser i 

Bronfenbrenners (1979) utvecklingsekologiska modell påverkar samtliga nivåer varandra 

på ett eller annat vis och hur samspelet sker mellan dessa nivåer berör tillslut barnen och 

deras utveckling.   

Metoddiskussion  

Vi anser att vårt val av metod besvarade vårt syfte men vi hade velat genomföra 

fokusgruppsamtal med föräldrarna som vi gjorde med fritidshemslärarna. Från början var 

tanken att ha fokusgruppsamtal med föräldrarna också men det var omöjligt att 

genomföra det. Flera föräldrar hade svårt att samlas en viss tidpunkt under en dag. På 

grund av detta föll valet av metod till enskilda intervjuer med föräldrarna, som vi anser 

då gav ganska korta svar. Med fokusgruppsamtal hade föräldrarna kunnat hjälpa varandra 

och fört en diskussion och fylligare svar hade nåtts. Vi hade gärna önskat att 

svarsfrekvensen bland föräldrarna hade varit större för att få ett vidare perspektiv av 

deras åsikter men vi anser att fyra intervjuer gav oss en inblick i föräldrarnas tankar kring 

ämnet samverkan.   

Vi använde oss av två olika intervjuguider och de hjälpte oss under intervjuerna och 

fokusgruppsamtalen. Vi kände oss då förberedda och vi behövde inte vara nervösa att 

tappa bort oss då vi hade dessa att falla tillbaka på. Med hjälp av intervjuguiderna hade vi 

konstruerat frågor som var kopplade till vårt syfte och forskningsfrågor. Våra intervjuer 

var semistrukturerade och enligt Bryman (2011) är deltagarna i centrum och vi var noga 

med att inte styra för mycket. Samma sak gällde våra fokusgruppsamtal, det var 

deltagarna som var i centrum och deras diskussioner som var det intressanta.   
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Valet att använda oss av två olika grupper i konstruktionen av data är ett val vi är nöjda 

med. Att se på situationen ur både fritidshemslärarnas och föräldrarnas perspektiv har 

gett oss en vidare blick av situationen och en större lärdom. Dock kan vi utläsa att 

fritidhemslärarnas fokusgruppsamtal gav mer data att arbeta kring men det är inget 

konstigt då de är yrkesverksamma och insatta i ämnet på ett annat sätt än föräldrarna. 

Under bearbetningen av materialet använde vi oss av färgkodning för att sammanställa 

vår datakonstruktion. Vi anser att det var ett bra arbetssätt då vi kunna se olika teman att 

koppla data till.  

Sammanfattning och slutord 

Flising et al. (1996) förklarar att synen på föräldrars inflytande sågs på ett annat sätt förr 

än idag. Därför är samverkan av större betydelse i dagens samhälle. Tallberg & 

Holmbergs (2007) studie visar att föräldrar borde visa mer engagemang och ta mer 

ansvar för sitt barns skolgång, men föräldrar är mest intresserade av barnets trivsel och 

trygghet i skolan. Även Eriksons (2009) studie styrker detta. Skolverket (2011) förklarar 

att samverkan med hemmen är viktigt för barnen och deras utveckling. Även 

Bronfenbrenners (1979) utvecklingsekologiska modell påvisar detta. För att ha en god 

samverkan och föra en dialog behövs det en förtroendefull relation mellan 

fritidshemslärarna och föräldrarna för att de ska kunna prata uppriktigt om barnen 

(Lawrence-Lightfoot 2003 refererad i Skolverket, 2014b). För att ta reda på hur 

informationsutbytet sker mellan fritidshemslärare och föräldrar har vi gjort en kvalitativ 

studie med fokusgruppsamtal och intervjuer. Samverkan mellan fritidshemslärare och 

föräldrar är en stor del av arbetet på fritidshemmet. Av resultatet kan vi utläsa att 

fritidshemslärare och föräldrar har liknande tankar kring informationsutbytets relevans 

för att barnen ska må bra. Däremot har vi sett att synen på fritidshemslärarna och deras 

arbete uppfattas mer positivt och högre ställt av föräldrarna än vad fritidshemslärarna 

själva tror. Som vi skrev i inledningen hade vi fått uppfattningen om att fritidshemmets 

status borde höjas. Men ur föräldrarnas synvinkel har yrket redan hög status och de litar 

på fritidshemslärarna i deras arbete på fritidshemmet. Vidare forskning hade kunnat tona 

in på detta genom att se om det stämmer att fritidshemslärare i Sverige underskattar sin 

status för yrket.  
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Bilaga 1 

 

 

Vi börjar med att berätta om vårt arbete. 

Personalen får skriva under tillståndsblanketter om att vara med i 

undersökningen. 

Vi börjar ljud inspela och en av oss är moderator som håller i samtalet.  

1. Tankar kring samverkan med vårdnadshavare?  

2. Hur når ni ut till vårdnadshavare? 

3. Finns det svårigheter i samverkan med vårdnadshavare?  

4. Hur arbetar ni med fritidshemmets syfte och mål till vårdnadshavare? 

5. Hur ser ni på vårdnadshavarnas chans att påverka verksamheten? 

6. Hur ser ni på vårdnadshavarnas engagemang att påverka verksamhet? 
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Bilaga 2 

1. Vi börjar med att presentera oss för vårdnadshavarna och berätta om vårt 

arbete. 

2. Vårdnadshavarna får skriva under tillståndsblanketterna.  

3. Vi börjar spela in och ställa våra frågor. 

    1.a Upplever du att du får tillräckligt med information från 

fritidshemmet?  

    1.b Hur får du informationen? 

    1.c Tycker du att fritidshemmet arbetar på rätt sätt med att informera 

vårdnadshavare eller tror du det skulle finnas något bättre sätt? Hur i så fall? 

    2.a Hur mycket vet du om fritidshemmets syfte och mål? 

    2. b Hur har du fått den kunskapen? 

    2.c Har du någon kunskap om fritidshemmets styrdokument? 

   2. d Hur tror du att fritidshemmets personal lägger upp aktiviteter? Tror du 

de har en tanke bakom aktiviteterna?  

   3.a Anser du att du har en chans att påverka fritidshemsverksamheten?  

    4.b Hur isåfall? 

    4.c Skulle du vilja kunna påverka mer? 

   4.a Hur känner du dig bemött av fritidspedagogerna?  
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Bilaga 3 

Hej! 

 

Våra namn är Robin Dahl och Hanna Jardenius och vi studerar till grundlärare med 

inriktning arbete på fritidshem. Vi läser examenskursen och ska skriva en uppsats om 

föräldrasamverkan på fritidshemmet. Vi kommer att genomföra intervjuer och spela in 

samtalet för att kunna gå tillbaka och transkribera. Vi behöver ert tillstånd för att 

intervjua er och med er underskrift ger ni ert medgivande att vara med i studien. 

Datainsamlingen kommer vara konfidentiell och inga namn kommer att lämnas ut. 

Datainsamlingen kommer vi, vår handledare och examinator kunna ta del av. I studien 

kommer man inte kunna se vilken ort du kommer ifrån eller vem du är. När arbetet är 

färdigt kommer vem som helst att kunna ta del av studien. 

Har ni några frågor kan ni kontakta oss via mail: 

xxx_xxxx@xxx  

 

Med min underskrift godkänner jag att vara med i studien: 

 

_____________________________________________________________ 

 


