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Sammanfattning 

Denna studies syfte var att belysa hur föräldrars delaktighet och insyn vid fritidshemmets 

verksamhet möjliggörs av pedagogerna samt hur den uppfattas av föräldrarna. Studien utgår 

från följande frågeställningar: Hur möjliggör fritidshemmets personal till insyn och 

delaktighet i verksamheten för föräldrar? Hur uppfattar föräldrarna den pedagogiska 

verksamheten i fritidshemmet där deras barn vistas? Vilken uppfattning har föräldrarna om 

fritidspedagogens yrkeskaraktär/roll? 

Med syftet i fokus har en undersökning gjorts genom enkäter som är en kvantitativ metod. 

Detta för att få ett brett perspektiv genom flera åsikter.  

Resultatet visar att föräldrars möjlighet till delaktighet och insyn finns inom räckhåll för 

föräldrarna, om och när de själva vill. Problematiken i detta tycks ändå ligga i föräldrarnas 

okunskaper inom ämnet, vilket skulle kunna vara anledningen till det bristande 

engagemanget. Studiens resultat är dock svagt på grund av att antalet enkäter som förväntades 

lämnas in var mycket få, denna svaghet har försökts vändas till en styrka. Ett stort förtroende 

för pedagogerna vid fritidhemmet verkar dock bidra till att delaktigheten och insynen hos 

föräldrarna hålls tillbaka eller anses som överflödig. 

 

Nyckelord: delaktighet, fritidshem, fritidsverksamhet, föräldrar, insyn, pedagoger 
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1. Inledning 
Det här arbetet kommer att handla om samarbetet mellan föräldrar och fritidshemmet. 

Fritidshemmet har växt fram ur arbetsstugorna, eftermiddagshemmen och skolbarnsomsorgen, 

syftet var förut att ge barnen omsorg under den tid som mammorna arbetade. I dagens 

fritidshem finns ett bredare uppdrag, nämligen att komplettera skolan med hjälp av 

pedagogisk verksamhet samt främja barnens sociala utveckling (Skolverket, 2007). 

Samverkan mellan pedagoger och föräldrar inom skolväsendet har dock aldrig varit och tycks 

inte heller idag vara en självklarhet.  

Föräldrasamverkan har inte heller alltid haft en plats i läroplanen för skolan eller varit en 

självklarhet när det gäller skolverksamheten. Det var först hösten 1998 som läroplanen för det 

obligatoriska skolväsendet reviderades om, den skulle då även gälla som styrdokument för 

fritidshemmet. Fritidshemmet fick här en betydande roll i sitt arbete att komplettera skolan. 

(http://www.ne.se/, 6 sept, 2012). I och med att fritidshemmet blev en del av läroplanen fick 

även personalen vid fritidshemmet ett viktigt uppdrag, nämligen att vara ett komplement till 

skolan med den pedagogiska verksamheten. I Kvalitet i fritidshem skriver man att 

"Fritidshemmets uppgift är att genom pedagogisk verksamhet komplettera skolan, erbjuda 

barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen" (Skolverket, 2007, s.11). Varje år 

uppmärksammas fritidshemmets dag runt om i landet, syftet är att lyfta detta budskap där 

fritidshemmet har en väldigt viktig roll att fylla. Kvalitén i fritidshemmen har trots detta 

försummats och förbisetts menar Eva-Lis Sirén, Lärarförbundets ordförande (Lärarförbundet, 

18 juli 2012). 

Läroplanen lyfter fram att ett gott samarbete mellan vårdnadshavare och skola för att skapa de 

bästa möjligheterna för barnens utveckling. Det framgår även att föräldrarna ska göras 

delaktiga i arbetet med att utveckla innehållet i skolan. Läroplanen ska även fungera som ett 

stöd för barnen i deras utveckling och fostran, därför är ett gott samarbete med hemmen av 

stor vikt (Skolverket, 2011). Införandet av föräldrasamverkan har lett till att skolorna har 

försökt att främja ett gott samarbete med föräldrarna, men bristen på engagemang från 

föräldrarnas sida verkar vara ihållande. Skolinspektionen menar att trots att fritidshemmet är 

en viktig del av deras barns utveckling och lärande så är avsaknaden av krav från föräldrarna 

stort. (Skolinspektionens rapport, 2010). 

Fritidshemmet är en frivillig skolform där barnen utvecklas bland annat i det sociala 

samspelet i en pedagogisk verksamhet. Mina erfarenheter av samverkan med föräldrar inom 

fritidshemmet är att det endast sker "i nödfall" eller "vid behov" samt att föräldrar ser 

fritidshemmet som någon slags barnpassning. Detta leder till ett intresse för vad läroplanen 

menar och vad som sker i verkligheten. Som läroplanen menar: 

Skolans verksamhet måste utvecklas... Detta kräver att verksamheten ständigt prövas, 

resultaten följs upp och utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas. Ett sådant arbete 

måste ske i ett aktivt samspel mellan skolans personal och elever och i nära kontakt med såväl 

hemmen som med det omgivande samhället (Skolverket, 2011, s.11). 
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så uppfattar jag som citatet uttrycker, att samverkan borde ske i större utsträckning än "i 

nödfall" eller "vid behov". Läroplanen är avsedd att användas inom fritidshemmets 

verksamhet men om man här skriver "skolan" som ett gemensamt begrepp för alla skolformer 

skulle möjligheten finnas till att verksamhetens pedagogiska insatser undervärderas. Med 

denna bakgrund anses det inte bara viktigt, utan nödvändigt att föräldrarnas delaktighet och 

insyn finns även inom fritidshemmet, därför vill jag undersöka i vilken utsträckning detta 

sker, samt vilka åsikter föräldrar och pedagoger har om detta.  
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2. Bakgrund 
Inledningsvis behandlar avsnittet fritidshemmets integrering inom skolverksamheten. Därefter 

belyser bakgrunden till viss del de styrdokument som har angått fritidshemmet, störst vikt har 

dock lagts vid de styrdokument som gäller idag för fritidshemmet. Vidare beskrivs vad som 

styr organisationen samt vilka som granskar verksamhetens kvalitet. De följande delarna 

beskriver den pedagogiska verksamhetens ambition samt tanken med hur utvecklingen av 

fritidshemmets verksamhet ska ske. Avslutningsvis behandlas föräldrarnas insyn inom 

fritidshemmet samt tidigare undersökningar inom ämnet. 

2.1 Fritidshemmets verksamhet inom grundskolan 

Fritidshemmet har inte alltid varit en del av skolans verksamhet, det var först i slutet av 60-

och i början av 70-talet som fritidsverksamheten började etableras i skolan (Johansson, 1986). 

Redan här hade fritidshemmet för avsikt att skapa en god kontakt med föräldrarna, avsikten 

med den goda kontakten var att både föräldrar och personalen skulle få en tydlig bild av 

barnets hela vardagssituation och tidigare erfarenheter (Sveriges fritidspedagogers förening, 

1982). Den pedagogiska ambitionen inom fritidshemmets verksamhet ansågs som en viktig 

del för att fritidshemmets kvalitet skulle bibehållas (Johansson, 1986). Om det finns en 

strävan efter en samverkan mellan föräldrar och pedagoger krävs att båda parter vill lika 

mycket, detta kan bara ske om föräldrarna känner att möjligheten till samverkan finns 

(Johansson, 1984). Tanken bakom föräldrasamverkan, menar Olsson (2010), ligger i intresset 

för barnens villkor.  

Professionaliseringssträvanden inom yrkeskåren kan nämnas som en orsak till varför många 

pedagoger tycker om en ökad anknytning till skolväsendet. Under början av 2000-talet fick 

fritidspedagoger och lärare det gemensamma namnet "lärare", detta menar Johansson (2011) 

stärkte kopplingen skola - fritidshem. År 2010 återinfördes benämningen "fritidspedagog" 

inom utbildningen vilket gjorde att fritidspedagogens yrkesroll stärktes (ibid., 2011). 

2.2 Pedagogisk verksamhet inom fritidshemmen 

År 1975-1976 uppkom förslag om ett utvidgat fritidshem och arbetslag, syftet med detta var 

att man i framtiden ville införa en samlad skoldag för barnen. Detta väckte protester hos både 

lärare och fritidspedagoger, fritidspedagogerna var tveksamma till hur den pedagogiska 

verksamheten skulle kunna behålla en hög kvalitet om integreringen blev verklighet. 

Protesterna som väcktes togs ingen hänsyn till utan man diskuterade istället hur detta skulle 

verkställas, detta skedde i början av 1970-talet och år 1989 ville man påskynda denna process, 

skälet var ekonomiska vinningar (Rohlin, 2000). År 1985 framfördes förslaget att 

fritidshemmet skulle vara en pedagogisk verksamhet. Tanken med införandet av pedagogisk 

verksamheten var att genom fortlöpande revidering och utveckling av verksamheten kunna 

svara upp mot de kunskaper som framtidens samhälle krävde, dessutom ville man att 

fritidspedagogens yrkesroll skulle stärkas (Johansson, 1986). År 1988 fick pedagogiken 

genomslagskraft inom fritidshemmet, denna pedagogik var inspirerad från förskolans 

pedagogik (Rohlin, 2000). Införandet av fritidspedagogik i verksamheten anses ha en 

betydande roll för samhället samt för hur skolan ska klara av uppdraget med eleverna. 

Samhället går mot att bli mer individualiserat och idealinriktat, för att skapa bra 
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förutsättningar för eleverna i framtidens samhälle krävs en bra grund för dem att stå på. 

Fritidspedagogiken lyfts fram som ett nödvändigt redskap för att skapa denna grund, detta 

menar Britt-Marie Parling (2006) i Lärarförbundets rapport om Fritidspedagogik. Vidare 

berättar Parling (2006) om hur hemmen förut hade en mer uppfostrande roll, denna roll finns 

nu hos flera aktörer utanför familjen (Parling, 2006) Inom skolan anses det som en viktig del 

att personalen har en gemensam pedagogisk syn för att barnen ska känna trygghet i skolan, 

det är även avgörande för barnen om de personer som arbetar inom skolan förmedlar en bra 

förebild för barnen (Johansson, 2011). 

Inge Johansson (2011) delar in pedagogiken i tre olika dimensioner, han menar att dessa tre 

dimensioner tillsammans skapar pedagogiken och konsekvenserna av pedagogiskt arbetet. 

Första dimensionen som det pedagogiska arbetet utgår ifrån, enligt Johansson, är riktad mot 

samhället och vilken idé man har om samhället och medborgarna som lever i det. Denna idé 

ska ha utgångspunkt i ett filosofiskt förhållningssätt, till exempel: "det är bra för medborgarna 

att samhället är starkt/svagt, kontrollerande/frihetligt" (Johansson 2011, s.34). Arbetet har 

även utgångspunkt i teorier om barn och deras utveckling samt teorier om människors sätt att 

vara. Johansson (2011) visar på två filosofer som haft olika teorier som angår denna 

utgångspunkt, han nämner Lev Vygotsky, som ansåg att barnet utvecklas genom att det 

utmanas och Freidrich Fröbel, som ansåg att barnets utveckling blir optimal om utvecklingen 

sker i en miljö där inflytande från omvärlden är begränsat, eftersom den ansågs hämmande i 

viss grad. Andra dimensionen det pedagogiska arbetet utgår från enligt Johansson (2011) är 

ideal. Här är det viktigt att ta ställning till vad det är som ska utvecklas, till exempel 

förhållningssätt mot varandra, ideal och värderingar. Dessa förhållningssätt står skrivna i 

läroplanen och med det pedagogiska arbetet i denna dimension vill man knyta an till en 

framtidsutsikt i samhället. Tredje dimensionen handlar enligt Johansson (2011) om realitet. 

Med realitet menar han de verktyg man har att tillgå som pedagog och hur det resulteras i det 

pedagogiska arbetet, samt vilka verktyg man som pedagog behöver utveckla i det pedagogiska 

arbetet. De tre dimensionerna menar Johansson (2011) bör vara verksamma hos pedagoger 

som arbetar vid fritidshemmet, men talar vidare om att utvecklingen sker vid olika tillfällen 

såsom utbildning och praktiskt arbete (Johansson, 2011). 

2.3 Styrdokumentens uppdrag som reglerar fritidshemmen 

Dagens styrdokument för skolväsendet heter läroplan för det obligatiriska skolväsendet detta 

förkortas med Lgr 11. Inledningsvis påpekar man i Lgr 11 att den del som relaterar till skolans 

värdegrund och uppdrag även gäller för fritidshemmet. De mål och riktlinjer som anges, 

menar man däremot att de endast gäller i tillämpliga delar för fritidshemmet (Skolverket, 

2011). Granskar man dessutom Allmänna råd för kvalitet i fritidshem som används inom 

fritidshemmets verksamhet som ett komplement till läroplanen, så kan man finna att 

fritidshemmets styrdokument är uppbyggd på liknande sätt som Lgr 11. Denna upplaga är 

dock inte omarbetad och gäller med stark anknytning till den tidigare läroplanen för 

grundskolan, Lpo94 (Skolverket, 2007).  De styrdokument man idag använder i verksamheten 

är Lgr 11 (Skolverket, 2011) samt Allmänna råd för kvalitet i fritidshem (Skolverket, 2007), 

därför har jag valt att försöka knyta an och se sambanden mellan dessa. 
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Föräldrarnas delaktighet och inflytande i verksamheten lyfts fram i såväl Lgr 11 som i kvalitet 

i fritidshem. Lgr 11 nämner vikten av att informera föräldrar om målen för både utbildningen 

och verksamhetens utveckling samt vilka skyldigheter och rättigheter både föräldrar och 

elever har gentemot skolan. Detta står i läroplanens första del som även gäller för 

fritidshemmets verksamhet (Skolverket 2011). I Kvalitet för fritidshem nämner man att det 

ska finnas rutiner för att göra föräldrarna delaktiga i arbetet med utvecklingen av 

verksamheten. De lyfter även fram detta som en viktig del i arbetet med att öka kvaliteten i 

fritidshemmet genom att verksamheten utvecklas med fokus på elevernas behov (Skolverket, 

2007). 

2.3.1 Införandet av samverkan mellan föräldrar och pedagoger 

Vid grundandet av Lpo94 blev samverkan mellan hemmen och pedagogerna en strävan från 

pedagogernas håll. Pedagogerna skulle sträva efter att göra föräldrarna mer delaktiga i deras 

arbete med barnen samt i utvecklingen av verksamheten, för att kunna göra föräldrarna mer 

delaktiga krävs det att föräldrarna vet vilka krav de har rätt att ställa. Läroplanen påstår att: 

Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter 

och skyldigheter elever och deras vårdnadshavare har. Att den enskilda skolan är tydlig i fråga om mål, innehåll och 

arbetsformer är en förutsättning för elevers och vårdnadshavares rätt till inflytande och påverkan...skolan skall därvid 

vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med 

hemmen (Skolverket, 1994, s.5). 

Anledningen till att man ville ha föräldrarnas delaktighet och inflytande över 

skolverksamheten var att man ansåg att föräldrarnas kunskaper var viktiga för att 

verksamheten skulle utvecklas. Under denna tid använde man sig av Allmänna råd med 

kommentarer för fritidshem inom fritidsverksamhetens verksamhet (Skolverket, 1999:2).  

Dessa råd har en tydlig anknytning till Lpo94 men målen är utformade kring fritidshemmets 

uppgift såsom den är utformad i skollagen. Råden vänder sig bland annat till personal och 

föräldrar i deras arbete mot en bättre verksamhet. Den tydliga anknytningen i Lpo94 och 

Allmänna råd för fritidshem kan tydliggöras ytterligare genom granskning av dokumenten. I 

Lpo 94 skriver man att den dagliga pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas 

professionella ansvar är förutsättningar för att skolan utvecklas kvalitativt. "Detta kräver 

att...resultaten följs upp och utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas. Ett sådant 

arbete måste ske i ett aktivt samspel..och i nära kontakt med såväl hemmen..." (Skolverket, 

1994, s.7). 

Ambitionen att ha en nära kontakt med hemmen för att utveckla verksamheten visas även 

tydligt i Allmänna råd med kommentarer för fritidshem (Skolverket, 1999:2), där skriver man 

att  "Vid planering, uppföljning och utvärdering på verksamhetsnivå bör personalen sträva 

efter att barn och föräldrar är delaktiga" (ibid., s.15). Lpo 94 lyfter fram vikten för ett gott 

samarbete mellan vårdnadshavare för att främja verksamhetens utveckling, "Alla som arbetar 

i skolan skall samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla 

skolans innehåll och verksamhet" (Skolverket 1994, s.14). Allmänna råd med kommentarer 

för fritidshem (Skolverket, 1999:2) lyfter även fram samarbetet mellan 

fritidshemsverksamhet, skola och föräldrar, detta för att barnets utveckling främjas i ett 

bredare perspektiv på barnets livsvillkor och vardag. 
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2.3.2 Kommunalt ansvar 

I regeringen har man stadgat de föreskrifter i läroplanen som angår "skolans värdegrund och 

uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för utbildningen samt kursplanerna" (Skolverket 

2011, Inledning). På skolverket har man fastställt kunskapskraven samt myndighets-

föreskrifterna för grundskolan (Skolverket, 2011). 

Det är kommunen som är huvudman för skolan och fritidshemmet, och i varje kommun ska 

det finnas en eller flera nämnder som ska verkställa de beslut som fattas. I den kommun där 

undersökningens utförande ägt rum, är det Barn & Ungdomsnämnden som ska verkställa de 

beslut som fattas (Skollagen, 2010). På skolan är det rektorn som har det övergripande 

ansvaret för att verksamheten följer skollagens beslut samt för att verksamheten utvecklas, 

utvärderas och uppföljs. Rektorn får ha en anställd vid sin sida, denna person har då rätt att ta 

beslut som angår verksamheten. Rektorn kan även låta den lokala styrelsen besluta frågor som 

angår verksamheten (Skollagen, 2010). 

Barn och föräldrar ska erbjudas delaktighet i utvecklingen och utvärderingen av 

verksamheten, det är rektorns uppgift att verkställa detta. För detta ska det finnas tillfällen där 

diskussioner som angår frågor som berör barn, elever, vårdnadshavaren och verksamheten 

ventileras. Tillfällena avser även att lyfta fram förslag på beslut i de frågor som behandlas, 

detta för att barn, elever och vårdnadshavare ska ha möjlighet att påverka beslutet om de anser 

att det inte är tillfredställande. Rektorn ansvarar för att barn, elever och vårdnadshavare får 

information om deras rätt till delaktighet och inflytande i verksamheten (Skollagen, 2010). 

Barnen, eleverna och vårdnadshavarna ska informeras om vad som gäller i fråga om inflytande och samråd. De ska 

också informeras om huvuddragen i de bestämmelser som gäller för utbildningen. Rektorn eller förskolechefen ansvarar 

för att sådan information lämnas (Skollagen, 2010, s.17). 

Med rektorns ansvar menar man att rektorn kan delegera ut uppgiften till annan personal inom 

verksamheten, i Allmänna råd för kvalitet i fritidshem (Skolverket, 2007) visar man att även 

personalen har en avgörande roll för att samverkan mellan personal och föräldrar ska 

möjliggöras, samt för att samverkan utvecklas. "Det är viktigt att personalen...tar hänsyn till 

vårdnadshavares olika möjligheter att delta i och påverka verksamheten genom att se till att 

det finns olika former och forum för inflytande och samverkan" (ibid., 2007, s.32). 

2.3.3 Utvärdering av fritidshemmens verksamhet 

Fritidshemmet bedriver precis som skolan kvalitetsredovisning, detta för att hela tiden höja 

och utveckla verksamhetens kvalité. I utvärderingen av verksamheten ska föräldrar och barns 

åsikter få komma fram, detta är för att utvärderingen ska få ett brett spektra, samt ingår det i 

läroplanens syfte och mål vad gäller delaktighet och inflytande (Skolverket, 2007). 

Skolinspektionen granskar verksamhetens kvalitetsredovisning samt har insyn i 

verksamheten, därefter fungerar skolinspektionens utvärdering som en vägledare i 

uppföljningsarbetet och utvecklingen. Enligt skolinspektionens tillsyn som gjorde 2011, hade 

mer än hälften av de skolor som granskades brister i arbetet med uppföljning samt utvärdering 

av verksamheterna. Skolinspektionen menar att detta kan leda till att verksamhetens 

uppföljning, utvärdering och därmed kvalitetsutvecklingen blir hämmad. De visar även på att 

det kvalitetsarbetet som ofta görs, sker på elevnivå istället för ett mer omfattande 

kvalitetsarbete, man sätter elevernas trivsel i fokus och med detta, menar de, befaras elevernas 
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kunskapsmässiga utveckling att hamna i gråzonen (Skolinspektionen, 8 juni, 2012).  

Det finns meningsskiljaktigheter angående utvecklingen av fritidshemmet. Regeringen påstår 

i första hand att fritidshemmet behöver tydligare styrning, i andra hand påstår de att den nya 

läroplanen och skollagen bör vara tillräcklig styrning för att verksamhetens utveckling ska 

främjas. Lärarförbundet vill att fritidshemmet i framtiden ska ha en egen kursplan med 

tydligare styrning för att barnens lärande och utveckling ska främjas. Med detta menar man att 

kvalitén för fritidshemmet skulle få nya möjligheter att förverkligas (Sirén, 8 maj, 2012). 

För verksamheten 

I skollagen står det skrivet att både föräldrar och elever ska göras delaktiga i arbetet med 

utvecklingen av verksamheten "12 § Vårdnadshavare för barn i förskolan och för elever i 

förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och fritidshemmet 

ska erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen" (Skollagen, 2010, s.16). 

För att göra vårdnadshavarna delaktiga krävs det att de är införstådda i målen för utbildningen 

samt vilka mål verksamheten strävar efter i utvecklingsarbetet.  

För eleverna 

Föräldrarnas delaktighet har visat sig vara viktig för elevernas resultat i skolan, ett gott 

samarbete mellan pedagoger och föräldrar bidrar även till en lugnare atmosfär i klassrummet 

samt ett bättre klimat på skolan. Samverkan mellan pedagoger och föräldrar kan även påverka 

hur eleverna bemöter pedagogerna i skolan, om samverkan inte fungerar försvåras detta arbete 

(Kimber, 2008). Ett av fritidshemmets uppsatta mål är att fungera som ett komplement till 

skolan, ett annat mål är att skapa en god kontakt med föräldrar för att främja deras inflytande 

och samverkan, detta vill man för att utvecklingsarbetet ska få flera nyanseringar, detta kan 

vara till stor fördel för hela skolan och alla som vistas där (Skolverket, 2007). 

Det är föräldrarna som har det övergripande ansvaret för sitt barn, de bestämmer i vilken 

skola deras barn ska gå och det är av stor betydelse för barnets framtid. Föräldrar kan, genom 

att vara delaktiga i fritidshemmets arbete och ha inflytande över det, påverka fritidshemmets 

innehåll (Flising Fredriksson & Lund, 1996). Bodil Rosengren och Karin Strömberg Lind 

(1976)  menar att barnens vistelse på fritids borde vara angeläget för alla att visa att de bryr 

sig om både våra egna och andras barn. Föräldrarnas delaktighet är som påvisats mycket 

viktig både för barnen och för verksamhetens utveckling. För barnen menar man att det nära 

samarbetet mellan personalen och föräldrarna skapar en trygghet hos barnet vid vistelsen i 

fritidshemmet. För verksamheten menar man att föräldrarnas åsikter och synpunkter på 

fritidshemmets kvalitet är av stor vikt för fritidshemmets utveckling. Detta kan man läsa om i 

en del av det material som finns att tillgå för föräldrarna som har sitt barn vid fritidshem 

(Skolverket, 2009). 

2.4 Föräldrarnas delaktighet 

I demokratiseringen av den svenska skolan som ägt rum under de senaste årtiondena, har ökad 

insyn från allmänhet och föräldrar varit ett viktigt element. Utvecklingen av samverkan har 

lyfts upp som ett instrument för att möjliggöra utvecklingen av verksamheten, Samuelsson 

(2000) menar att detta är i högsta grad viktigt för "samhället och mänskighetens överlevnad 
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och utveckling" (Samuelsson, 2000, s.226). Johansson (2011) pekar på förhållanden som styr 

verksamheten, ett av dessa förhållanden menar han är föräldrarnas uppfattning om 

verksamheten som viktig för hur det pedagogiska arbetet utförs. Han påpekar även vikten av 

att ha nära förhållanden för att skapa god kvalitet i fritidshemmet. Svensson (1981) diskuterar 

kring föräldrarnas uppmärksamhet, enligt honom ägnar föräldrarna sin uppmärksamhet åt 

skolan i högre grad än vad de ägnar uppmärksamheten åt fritidshemmet, detta blir en kamp 

om föräldrarnas tid för personalen på skolan menar han. 

2.5 Nationell och internationell presentation av föräldrarnas samverkan 

År 1986 verkställdes en sammanställning från sjutton rapporter om fritidshem. En tanke med 

sammanställningen var bland annat att resultatet skulle kunna användas i 

kunskapsutvecklande syfte. Sammanställningen visar på några olika vinklar på föräldrarnas 

deltagande och engagemang inom fritidshemmets verksamhet. Sammanställningen är gjord 

innan tiden då fritidshemmen hade en självklar plats i skolans lokaler och samverkan mellan 

skola och fritidshem inte var utvecklad i samma grad som den är idag. Detta kan ha betydelse 

för rapportens resultat samt för relevans för detta ämne. I Sammanställningen redovisas bland 

annat olika vägar till samverkan med föräldrar för fritidshemmens utveckling och mål, det 

gemensamma ansvaret för barnens fostran anses vara viktigt. Av denna sammanställning 

kunde man se att få fritidshem diskuterar huruvida föräldrar ska ges möjlighet att påverka 

innehållet och utformningen av verksamheten samt vilken inställning personalen har till dessa 

frågor. Även om det var få fritidshem som visade detta arbetet i rapporten så fanns det några 

fritidshem som hade anammat föräldrarnas åsikter och förändrat verksamheten efter 

föräldrarnas önskemål och vad de ansåg svara upp till barnens behov. Andra fritidshem 

arbetade mer med att skapa goda kontakter mellan barn-föräldrar och personal genom 

gemensamma aktiviteter. Sammanställningen visar på att personal ibland kan ha svårt att ta 

det som föräldrarna säger på rätt sätt, utan tar det mer som kritik mot verksamheten istället för 

som en utvecklingsmöjlighet. Föräldrarnas anknytning till de uppsatta målen för 

fritidshemmet är något som lyfts upp i sammanställningen, man menar att föräldrarnas åsikter 

borde sättas i relation till målen för fritidshemmet (Karlsson, 1986). 

Att få föräldrar mer involverade inom skolan är ett aktuellt ämne på flera ställen i världen, 

detta menar Roy Katyal & W. Evers (2007) som gjort en studie i Hong Kong vid tre olika 

skolor, där föräldrarna till barnen har olika ekonomisk status. En strävan mot målet att få 

föräldrarna mer delaktiga i deras barns studier, enligt granskningar av litteratur, menar Roy 

Katyal & W. Evers (2007)  resulterar till att elevernas engagemang i skolan ökar, denna 

artikel visar däremot på problem i detta antagande. Studien som gjorts visar på att varken 

föräldrar eller lärare vid skolan är angelägna i frågan om föräldrarnas delaktighet inom 

skolan, dessutom visar studien att detta inte tycks påverka elevernas resultat i skolan utan det 

är lärarens engagemang som påverkar elevernas intresse. I detta påstående menar man därmed 

inte att föräldrar är oengagerade i sina barn, men de föräldrar som ingick i studien menade att 

de litar på att lärare och pedagoger är professionella i sin roll, de talar om rollerna i detta som 

en professionell samt en klient (Roy Katyal & W. Evers 2007). 

Den forskning som finns för fritidshemmet handlar till stor del om samverkan mellan skola 

och fritidshem. Johansson (2011) bekräftar att forskning om föräldrars och barns inflytande i 



9 

 

fritidshem är bristande, han skriver att den har "förekommit i ringa utsträckning, nästan inte 

alls" (Johansson, 2011, s.101). Forskningen anses vara en viktig del för att utveckla områden i 

verksamheterna samt för att utveckla det professionella arbetet, detta är något som Johansson 

(2011) lyfter fram som en viktig del för framtidens pedagoger att vara delaktiga i.  

Persson (2008) har skrivit, på uppdrag av vetenskapsrådet, om forskningen inom bland annat 

fritidshemmet, han menar att det finns olika faktorer som avgör verksamheternas kvalitet och 

villkor. Första faktorn är "de frivilliga skoformernas positionering i utbildningssystemet" 

(Persson, 2008, s.96), den forskning som finns inom detta ämne visar att fritidshemmets 

position kommer till uttryck i verksamhetens pedagogiska arbete, detta för att verksamheten 

sätts i relation till den obligatoriska skolan. Den andra faktorn är "den institutionella historiska 

traditionen" (ibid., 2008, s.96), det sociala arbetet som ska relatera till hållbar utveckling 

samtidigt som det sker både socialt och pedagogiskt. Den tredje och sista av faktorerna 

belyser "de frivilliga skolformernas samhälleliga funktion och status" (ibid., 2008, s.96). 

Fritidshemmet har i och med sin uppfostrande och omsorgsbetonade roll, haft stor betydelse 

för det svenska samhällets uppbyggnad. Det pedagogiska innehållet har utgått från 

föräldrarnas behov, därför har en nära kontakt varit av stor vikt. Verksamheterna har länge 

varit utsatta för ifrågasättningar samt nedskärningar, detta menar Persson (2008) beror på de 

tre faktorerna. 

Forskningen som angår fritidshemmets samverkan med föräldrar visar på att pedagogernas 

yrkesroll och karaktär påverkas av föräldrarna, samverkan tycks även visa på betydelse för 

barnens inlärning. Den viktigaste funktionen pedagogerna anser att fritidshemmet fyller är 

trygghet, samtidigt som pedagogernas arbete kan liknas med en kompensation till föräldrarna. 

Detta har visat sig ta utgångspunkt i det moderna barnet och föräldern samt idéer om hur 

institutionen ska vara (Bertholdsson, 2003, refererad i Persson, 2008). Enligt forskningen har 

den pedagogiska verksamhetens betydelse undervärderats i och med att fritidshemmen 

integrerades i skolan, detta menar Persson (2008) beror på att skolan är en obligatorisk 

skolform medan fritidshemmet ingår i de frivilliga skolformerna. "Fritidshemmets positioner 

och (under)ordning i utbildningssystemet påverkar och sätter sin prägel på den pedagogiska 

praktiken" (Persson, 2008, s.96). 

En granskning av fritidshemmens samverkan med föräldrar, visar att samverkan sker i väldigt 

låg utsträckning, detta visar en granskning som gjordes på sjuttiosju stycken fritidshem av 

skolinspektionen. Granskningen beskriver att föräldrarna vet väldigt lite om fritidshemmet 

och dess uppdrag samt vad deras barn gör där, trots att deras barn spenderar väldigt stor del av 

sin fritid vid fritidshemmet. Detta, menar föräldrarna, beror på att de får "otillräcklig 

information om fritidshemmets planering och uppdrag" (Skolinspektionen, 2010, s.20-21). 

Enligt skolinspektionen brister informationen till föräldrar och elever, de menar dessutom att 

detta kan ligga till grund för elevens resultat i skolan, samt för elevens inflytande och ansvar 

(Skolinspektionen, 8 juni, 2012). 

3. Beskrivning av undersökningsområde 
Med utgångspunkt i Kvalitet i fritidshem och Lgr 11 är min intention att få en bild av hur 

föräldrar och pedagogers uppfattningar om föräldrarnas delaktighet och insyn vid 
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fritidshemmets verksamhet skiljer sig eller liknar varandra. Min tanke är även att följa upp 

personalens förmedling av den pedagogiska verksamheten till föräldrarna för att med hjälp av 

enkäter undersöka föräldrarnas förväntningar samt åsikter om den pedagogiska verksamhet 

som bedrivs i fritidshemmet idag. 

3.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att få en bild av samverkan och kommunikationen mellan föräldrar 

och pedagoger inom fritidshemsverksamheten.  

3.1.1 Frågeställningar 

Hur möjliggör fritidshemmets personal till insyn och delaktighet i verksamheten för föräldrar? 

Hur uppfattar föräldrarna den pedagogiska verksamheten i fritidshemmet där deras barn 

vistas? 

Vilken uppfattning har föräldrarna om fritidspedagogens yrkeskaraktär/roll? 

Begrepps betydelse 

Vid användandet av begreppet "skolan" inkluderas även fritidshemmets verksamhet, vilket 

inte alltid är självklart då man läser läroplanen där "skolan" är ett begrepp som används som 

ett samlingsnamn för skolan, fritidshemmet och förskolan. I denna studie kommer begreppet 

"skolan" att inkludera fritidshemmets verksamhet och som ett samlingsnamn för den personal 

som arbetar inom fritidshemsverksamheten används samlingsnamnet "pedagoger", detta för 

att förenkla läsningen och betydelsen av innehållet. 

Delaktighet uppstår då känslan av att ha inflytande och kunna påverka infinner sig 

(Johansson, 1984). 

Samverkan byggs endast upp utifrån kontakten med föräldrarna och omfattar åsiktsutbyten 

och beslutsfattande (Johansson, 1984). 
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4. Metod 
I detta avsnitt beskrivs inledningsvis de vanligaste metoderna vid undersökningar, därefter 

beskrivs denna studies metod som är enkätundersökning. Därefter förklaras vilka urval som 

gjorts vad gäller platsen att utföra undersökningen på samt vilka personer som ingår i studien. 

Vidare beskrivs hur undersökningen gått till, därefter förklaras det externa bortfallet följt av 

de etiska aspekterna som tagits hänsyn till i studiens genomförande. Avslutningsvis behandlas 

hanteringen av undersökningsmaterialet samt undersökningens tillförlitlighet. 

4.1 Metoddiskussion 

Kvalitativ och kvantitativ är de metoder som man ofta utgår från vid studier, metoderna skiljer 

sig åt och uppfyller olika syften för vilket resultat man vill uppnå. Den kvalitativa metoden 

som oftast är intervju, utgår nästan alltid från ett möte mellan två individer, undersökaren blir 

då ett subjekt som befinner sig direkt i situationen vilket kan göra att undersökningen ofta blir 

mer djupgående. Det som är viktigt i denna situation är att individerna förstår varandra och 

undersökaren tolkar individen på rätt sätt (Hjerm & Lindgren, 2010). 

Den kvantitativa metoden används främst om studien ska visa på statistiska resultat och 

främjar ett kritiskt tankesätt. Inom denna metod pratar man om tre nyckelbegrepp som anses 

nödvändiga att förstå för att lättare hantera metoden.  Nyckelbegreppen är följande: Enheter är 

den/det/de som studien undersöker, detta är oftast individer men kan även vara kommuner, 

länder eller skolor. Variabler är varieringen i egenskaper hos enheterna, till exempel vid 

undersökning med människor kan kön, ålder och utbildning vara olika variabler. 

Variabelvärden anger på vilka sätt en variabel kan variera på till exempel kön kan variera på 

två sätt, antingen man eller kvinna (Hjerm & Lindgren, 2010). 

4.1.1 Studiens metod 

Studien utgår från en kvantitativ metod och bygger på enkätundersökning från personal 

(Bilaga II) samt föräldrar (Bilaga IV) vid fritidshem. Enkätstudie ses som fördelaktig i 

jämförelse med intervjustudie med tanke på att studien omfattar många föräldrar (Johansson 

& Svedner, 2010). Enkäter används för att få en nyanserad bild av föräldrarnas uppfattning 

om samverkan, delaktighet och inflytande, enligt Johansson & Svedner (2010) ger enkäter 

bred information men den är oftast ytlig. För att kunna jämföra svaren från föräldrarna med 

svaren från personalen, anses det rimligt att även personalen får göra denna undersökning via 

enkät. 

Enkätens utformning är viktig för förmedlingen av frågorna. Frågorna till enkäten har 

utformats med hjälp av Karlssons (1984) rapport som är en undersökning om personal och 

föräldrars åsikter om fritidshem, i denna rapport har man använt sig av enkätundersökning 

som metod för att få svar på frågorna. Enkätfrågorna har även utgångspunkt i bakgrunden som 

studien vilar på. Att använda sig av tidigare beprövade enkäter anses vara positivt för 

utformningen av de nya enkätfrågorna, man kan då på den gamla undersökningens utfall 

forma om frågorna till det bättre (Johansson & Svedner, 2010). Frågorna i den tidigare 

rapporten har till viss del formats om för att de skulle relatera till syftet som denna studie 

utgår ifrån, samt gjordes ett urval bland frågorna då vissa av dem ansågs irrelevanta för 

studiens syfte. De frågor som eliminerats angår: antalet föräldramöten, barnens ansvar vid 
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fritidshemmets dagliga underhåll (till exempel städa och diska), omfattningen av barnens 

aktiviteter, maten, sommarverksamhet, tidsåtgång vid vissa aktiviteter, fritidshemmets yta, 

antalet personal vid fritidshemmet, föräldrarnas önskemål för hur länge de önskar ha sitt barn 

vid fritids. De frågor som tillkom berör följande: vilken årskurs barnet går i, 

kommunikationen mellan fritidshemmet och hemmet, personalens kompetens, upplevelsen av 

den pedagogiska verksamheten, fritidshemmet som ett komplement till skolan, beskrivning av 

pedagogik, uppfattningar om förändringar i fritidshemmet sedan barnen började. I den tidigare 

studien fanns svarsalternativen som ansågs bringa för lite information om uppfattningar hos 

föräldrar och pedagoger, därför formulerades dessa om till svarsalternativ som syftade till att 

ge fylligare svar. Svarsalternativ ses enligt Johansson & Svedner (2010) som positivt vid 

enkätundersökning då svar som försökspersonerna ska skriva själv kan vara svåra att tyda. För 

att föräldrarnas och pedagogernas svar ska kunna jämföras med varandra såsom studiens 

frågeställningar syftar till krävs det att två olika enkäter utformas. Först utformades enkäten 

för föräldrarna därefter utformades pedagogernas enkäter. Frågorna i pedagogernas enkäter 

utgår från föräldrarnas enkäter men har gjorts om till viss del för att kunna göra denna 

jämförelse. 

4.2 Urvalsgrupp 

I studien har fyra personer ur personalen valts ut för att svara på frågor som gäller för 

fritidshemmet och deras samverkan med föräldrarna. De fyra personerna valdes med tanke på 

yrkesinriktning, samt med tanke på vilken avdelning de arbetar inom på skolan, eftersom 

studien angår fritidshemmet anses det rimligt att fritidspedagoger som är verksamma inom det 

fritidshem där barnen till de föräldrar som är med i undersökningen är med. Det har inte tagits 

hänsyn till ålder eller kön eftersom det anses irrelevant för studiens syfte. Föräldrar som 

deltagit i enkätundersökningen har valts ut med tanke på den årsklass de har sina barn i, detta 

för att urskilja om det finns skillnader mellan föräldrarnas uppfattningar om delaktighet, insyn 

och samverkan, med tanke på hur länge de haft sina barn i fritidshemmet. Många barn börjar 

på fritids redan då de går i förskolan, dessa föräldrar valdes bort med tanke på att de ansågs ha 

för lite erfarenhet om fritidshemmets verksamhet eftersom studien gjordes på hösten, istället 

valdes föräldrar som har barn i första klass. Hänsyn har inte tagits till föräldrarnas kön, ålder 

eller arbete, eftersom detta utfall inte har haft någon aktiv roll i studiens syfte. Familjerna har 

fått en enkät per hushåll att fylla i. 

4.3 Undersökningens genomförande 

Studien är utförd på en skola belägen i Mellansverige, skolan ligger i en stadsdel där andelen 

svensktalande människor är hög. Totalt delas åttiotre enkäter ut till föräldrar samt fyra enkäter 

till pedagoger i september månad, alla med koppling till samma fritidshem. Ett stöd i att 

utföra undersökningen på skolan söks genom rektorn, då denne ses som företrädare för 

föräldrarna. 

Föräldrarnas enkäter delas ut tillsammans med veckobrevet som eleverna tar med sig hem en 

fredag. Undersökningspersonen i studien delar ut enkäten till lärare i årskurs ett respektive 

årskurs tre som förmedlar dessa vidare till barnen och därigenom vidare till föräldrarna, detta 

gör att undersökningspersonen inte haft någon personlig kontakt med föräldrarna som deltar i 

studien. Resultatet kan ha blivit påverkat av att den personliga kontakten mellan 
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undersökningsperson och föräldrar inte fanns, detta var för att alla föräldrar skulle ha samma 

förutsättningar för att fylla i enkäten. Om vissa föräldrar fått enkäten personligen och andra 

föräldrar fått den genom sina barn så hade inte förutsättningarna varit lika för alla, därför 

valde undersökningspersonen att enkäten skulle nå föräldrarna via barnen. Enligt Trost (2007) 

anses det viktigt att undersökningspersonerna vet vem undersökaren är, detta menar han kan 

bidra till större svarsfrekvens. Syftet med de olika årskullarna är som tidigare nämnts, att 

undersöka skillnaden i föräldrarnas uppfattning ur ett tidsperspektiv. I missivet (Bilaga III) 

som följer med enkäten tydliggörs studiens syfte samt föräldrarnas anonymitet, informationen 

berättar även för undersökningspersonerna hur enkäten ska fyllas i. Föräldrarna har en vecka 

på sig att besvara frågorna, är tiden för lång kan enkäten glömmas bort, är tiden för kort kan 

det finnas en risk att inte få enkäterna ifyllda på grund av att föräldrarna inte hunnit. Enkäten 

lämnas in till personalen, detta gör att resultatet inte påverkas av de föräldrar som deltar i 

studien med tanke på att undersökaren och föräldrar inte haft kontakt. De få enkäter som 

återficks ansågs för lite, föräldrarna blev då påminda vid föräldramöten som avsedde att 

omfatta alla föräldrar, förutsatt att alla deltagit. De fick åter en vecka på sig, detta resulterade i 

ytterligare fyra enkäter som fylldes i och lämnades in.  

Personalen som deltar i studien får enkäten skickad via mejl eller i färdig pappersform enligt 

muntlig överenskommelse, förhandsinformationen de fått är att studien handlar om 

föräldrarnas delaktighet och inflytande i fritidshemmet. Personalen fyller i enkäten då de 

anser att det passar dem bäst, vissa gör det i datorn och skriver sedan ut enkäten medans andra 

fyller i den redan utskrivna enkäten. De har en vecka på sig att lämna in enkäten. Missivet 

som är placerad som förstasida i enkäten innehåller information som tydliggör studiens syfte 

samt personalens anonymitet, informationen berättar även för pedagogerna hur de ska fylla i 

enkäten. 

4.4 Bortfall 

Totalt delades enkäten ut till åttiotre föräldrar varvid femton stycken återficks ifyllda, detta 

ger ett externt bortfall på totalt sextionio individer. Inget bortfall fanns hos pedagogerna. De 

interna bortfallen redovisas i en sammanfattning under varje tema i resultatet. 

4.5 Etiska aspekter 

Studien har tagit hänsyn till följande aspekter, informationen är inhämtad från 

Vetenskapsrådet (2002). 

Vid undersökningar av detta slag skall etiska åtgärder ses över noggrant, något man talar om 

inom forskningsetiska överväganden är individskyddskravet samt forskningskravet.  

Individskyddskravet delas upp i fyra övergripande delar, dessa tillsammans påvisar att 

forskaren ska ta hänsyn till individens integritet, forskaren får inte utsätta individen "för 

psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning." (Vetenskapsrådet, 2002, s.5)  
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Individskyddskravets informationskrav 

I samhället finns ett forskningskrav på samhällsmedlemmar, syftet med detta är att bidra till 

utvecklingen inom samhället. Undersökningen ska även bidra till fördjupade kunskaper inom 

ämnet samt att metoden för forskningen förbättras. 

Individskyddskravets samtyckeskrav 

Det finns ett informationskrav till de individer som deltar i studien, detta fick föräldrarna och 

pedagogerna tillsammans med enkäten. I informationen ska det tydligt framgå vilken 

anknytning undersökningspersonen har till institutionen samt syftet med studien och hur den 

genomförs. Undersökningspersonen ska betona studien positiva effekter för att bidra till en 

ökad medverkan samt informera om det frivilliga deltagandet och att materialet som samlats 

in endast används i undersökningssyfte, en brist i informationen anses av 

undersökningspersonen ligga i informationen om de positiva effekterna av studien, detta kan 

enligt Vetenskapsrådet (2002) påverka det få antalet enkäter som lämnades tillbaka. Studiens 

synlighet för allmänheten ska framgå samt var individerna kan ta del av undersökningen. 

Konfidentialitetskrav 

Individerna som ställer upp i studien ska lämna samtycke till deltagandet innan studien 

genomförs, detta gäller emellertid inte då undersökningspersonen skickat ut enkäter till en stor 

grupp människor, vilket skett i detta fall, då man kan anta att individen genom att skicka 

tillbaka enkäten samtycker till deltagandet. Samtyckeskrav kan även inhämtas från 

företrädaren för gruppen, detta har genomförts innan enkäterna lämnades ut, Individen har rätt 

att när som helst avbryta sitt deltagande i studien, med detta menas att individen kan låta 

undersökningspersonen ta bort det material som rör denne individ eller att forskaren 

anonymiserar individen i studien, resultatet får då stå kvar. Undersökningspersonen är 

medveten om att individer när som helst kan ta kontakt och begära detta. Individen som deltar 

i studien får inte utsättas för några som helst påtryckningar, även om denne väljer att inte delta 

längre (Vetenskapsrådet, 2002). 

Nyttjandekravet 

Uppgifter som är etiskt känsliga som behandlar deltagande individer i studien ska bekräftas 

som sekretess, likaså undersökarens tystnadsplikt ska bekräftas. Individerna har fått 

information om deras anonymitet samt har undersökaren inte tagit hänsyn till vilken 

åldersgrupp pedagogerna arbetar med eftersom detta hade kunnat röja pedagogernas identitet 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

Undersökaren får inte låna ut eller använda det insamlade materialet för vinnande syfte eller 

till sådant som inte syftar till vetenskap. Studiens resultat får inte användas som ett redskap av 

kommunen för till exempel tvångsvård eller liknande, däremot får det användas som ett bevis 

av individer i syfte att få vård eller liknande (Vetenskapsrådet, 2002). 
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4.6 Hantering av undersökningsmaterialet 

Studiens material har bearbetats med hjälp av stapeldiagram (Bilaga VI), detta för att 

underlätta hanteringen av det insamlade materialet, samt för att läsaren lättare ska få en 

överblick av svaren. Enligt Backman (2008) ses det som föredelaktigt att använda sig utav 

diagram istället för tabeller, detta menar han ger en klarare visuell bild som direkt kan avläsas. 

Då syftet är att visa på frekvensfördelning menar Backman(2008) att det är vanligt att 

använda sig utav stapeldiagram. I stapeldiagrammen presenteras resultatets utfall på lite olika 

sätt, detta för att underlätta för läsaren i största möjliga mån, metoden som använts är 

Backman (2008) definition av stapeldiagram samt grupperat stapeldiagram. Därefter beskrivs 

resultatet i skrivande form där frågorna i enkäten besvaras under vissa teman, vilka frågor 

som berör varje tema redogörs i en sammanfattning under temat.  

De femton av åttiotre svar som inkom från föräldrarna har jämförts med pedagogernas fyra 

svar av fyra möjliga för att eventuellt kunna påvisa likheter eller skillnader såväl mellan 

föräldrar som har barn i årskurs ett respektive årskurs tre som mellan föräldrar och pedagoger. 

Det har dessutom gjorts en granskning av varje individuellt svar vid varje fråga för att kunna 

få en djupare förståelse för varje individs tanke. Det externa bortfallet från föräldrarna är 

sextioåtta stycken, från pedagogerna finns inget externt bortfall. De interna bortfallen 

redovisas i sammanfattningen under varje tema. 

4.7 Undersökningens tillförlitlighet 

Totalt åttiotre enkäter delades ut till föräldrar varav femton stycken lämnades tillbaka ifyllda, 

av de fyra pedagogerna lämnades enkäterna in av samtliga. Studiens resultat visar endast 

några få föräldrars samt pedagogers uppfattning om deras delaktighet och insyn i den 

pedagogiska verksamheten, detta göra att studien endast ger en generell bild av hur just dessa 

individer upplever delaktigheten och insynen hos föräldrarna. 

Undersökaren har genom denna studies bortfall tillägnat sig kunskaper i hur en undersökning 

av detta slag skulle kunna ge ett mer reliabelt resultat samt fått nya tankar kring vad bortfallet 

beror på. Begreppet delaktighet som undersökaren använt sig av i enkäten skulle kunna tolkas 

på flera olika sätt av föräldrar samt pedagoger, detta är något som kan få påverkat resultatets 

utfall eftersom undersökaren inte redogjorde för föräldrar samt pedagoger begreppets 

betydelse samt innebörd.  I missivet framgick inte vad en undersökning eller granskning har 

för syfte i samhället, vilket hade kunna bidragit till fler enkätsvar enligt Vetenskapsrådet 

(2002), detta misstag tar undersökaren ansvar för och har lärt sig av detta.  
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5. Resultat 

Resultatet av studien visas i detta avsnitt och detta är grundat på enkäter (Bilaga II,IV) från 

femton föräldrar samt fyra pedagoger, enkäterna har sammanställts i diagram (Bilaga VI), 

under varje diagram finns kommentarer som är knutna till varje frågeställning. Enkäterna 

behandlar frågor som gäller för fritidshemmet där tanken är att belysa föräldrarnas och 

pedagogernas upplevelse av samverkan mellan fritidshem - föräldrar samt föräldrar - 

fritidshem. 

5.1 Resultatpresentation 

Resultatet presenteras i skriftlig form utifrån teman som framkommit efter 

sammanställningen, varje tema behandlar svaren på frågorna som diagrammen presenterar 

(Bilaga VI). Först presenteras föräldrarnas resultat sedan presenteras pedagogernas resultat, 

därefter ses likheter och skillnader mellan dessa parter. 

5.1.1 Kommunikation mellan fritidspedagoger och föräldrar 

Temat behandlar frågorna ett, två, tre och sju i enkäterna för föräldrar/pedagoger, frågorna 

lyder som följande: fick du/skickar ni ut någon information om fritidshemmet innan ditt barn 

började där? Om du fick/ni skickar ut information, vad innehöll den? Hur upplever du 

kommunikationen mellan hemmet och fritidshemmet? Sista frågan som ingår i detta tema 

lyder: hur upplever du den personliga kontakten med fritidshemspersonalen/föräldrarna? 

Svaren har sammanställts i diagramform som finns att hitta i Bilaga VI, de figurer som 

inkluderas i detta tema är figur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11,12,13 och 14, under varje figur finns de 

kommentarer som föräldrar och pedagoger skrivit i anknytning till deras svar. Detta tema 

behandlar flera olika frågor och vissa frågor har alla inte svarat på, de obesvarade frågorna 

kallar man då för internt bortfall. I fråga ett fanns inget internt bortfall, däremot fanns detta i 

fråga två. En förälder med barn i klass tre samt två föräldrar med barn i klass tre svarade inte 

sista alternativet i fråga två som var "information om vikten av min delaktighet i 

verksamhetens utvärdering/ aktiviteter/utveckling". En förälder besvarade inte frågan alls, 

men besvarade fråga ett (fick du någon information om fritidshemmet innan dit barn började 

där) med en markering vid "ingen alls", eftersom föräldern inte kryssat i något alternativ vid 

fråga två har heller inte undersökaren registrerat dessa data. Frågorna tre och sju är besvarad 

av alla föräldrar samt pedagoger. 

Sammanfattningsvis framträder, hos föräldrarna, att information som angår öppettider, 

uppdrag och aktiviteter förekommer i högst utsträckning, det som framkommer i lägst 

utsträckning är fritidshemmets utveckling samt deras delaktighet i fritidshemmets utvärdering, 

aktiviteter och utveckling. Pedagogerna däremot anser att det som framkommer mest i 

informationen angår fritidshemmets öppettider, aktiviteter och utveckling, minst information 

framkommer om barnens utveckling samt pedagogiken inom fritidshemmet. Vad som framgår 

i informationen om fritidshemmets verksamhet har föräldrar och pedagoger olika 

uppfattningar om. Kommunikationen mellan föräldrar och pedagoger anser de flesta 

föräldrarna vara tillfredsställande och en upplevelse är att pedagogerna alltid finns där om de 

har frågor eller behöver prata. Ingen förälder har nämnt att detta skulle behöva utvecklas 

samtidigt som detta är en önskan från alla pedagoger. 
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Föräldrarnas uppfattning om den information de fick innan deras barn började i fritidshemmet 

skiljer sig inte nämnvärt hos de föräldrar som har sitt barn i årskurs ett respektive årskurs tre.  

tretton föräldrar av femton anser att informationen är tillräcklig eller mycket tillräcklig, två 

föräldrar anser att de fått lite information eller ingen alls. De mest framhävande data som 

speglas i informationen, enligt föräldrarna, gäller fritidshemmets öppettider, uppdrag och 

aktiviteter. Data gällande öppettider har till och med ansetts framkommit i för stor 

utsträckning enligt en förälder med barn i årskurs tre. Fritidshemmets utveckling samt deras 

delaktighet i fritidshemmets utvärdering, aktiviteter och utveckling är information som näst 

intill hälften av alla föräldrar anser förekommit i liten utsträckning, detta kan man se i båda 

grupperna av föräldrar. Information gällande barnens utveckling upplever föräldrar som har 

barn i årskursett1 att det förekommer i större utsträckning än hos föräldrar i årskurs tre.  

Information som förmedlas till föräldrar innan deras barn börjar på fritidshemmet anser alla 

pedagoger är tillräklig information, en pedagog uttrycker dessutom att det inte får bli för 

mycket för då läser inte föräldrarna informationen. Det råder däremot meningsskiljaktigheter 

mellan pedagogerna kring vad som åskådliggörs. Enligt pedagogerna har upplysningar om 

fritidshemmets öppettider, aktiviteter och utveckling belysts i störst utsträckning, det som 

tycks belysas i mindre utsträckning gäller uppgifter som avser fritidshemmets uppdrag samt 

målen för verksamheten. Det är otydligt i vilken utsträckning man lyfter fram föräldrarnas 

delaktighet i fritidshemmets utvärdering, aktiviteter, utveckling, det man kan urskilja är dock 

att en svag bild av denna information framgår till föräldrar. Uppfattningen om vad som verkar 

framgå i minst utsträckning gäller barnens utveckling tillsammans med pedagogiken inom 

fritidshemmet. I jämförelse av föräldrarnas och pedagogernas upplevelse vilken utsträckning 

information anges gällande barnens utveckling så anser föräldrarna att det yttrar sig i större 

utsträckning än vad pedagogerna bedömer. Det råder delade meningar om i vilken 

utsträckning information angående pedagogiken inom fritidshemmet framkommit, 

föräldrarnas svar anger att det förekommer i högre grad än vad pedagogerna anser. Skillnader 

kan även ses i information om fritidshemmets utveckling där föräldrar anser att information 

har utgått i mindre utsträckning än vad pedagogerna bedömer.  

Kommunikationen mellan hem och fritidshem är ett givande och tagande. Föräldrar upplever 

personalen som trevlig och lätt att prata med. En förälder som anser att kontakten är "ganska 

bra" har kompletterat sitt svar med att kontakten avtar då barnen ofta går hem själva när de 

blir äldre, medans en annan förälder som svarat likadant kompletterar svaret med att mejl är 

uppskattat "kanske veckomail". Föräldrar med barn i årskurs ett respektive årskurs tre visar att 

kommunikationen förefaller vara tillfredsställande om än lite mer tillfredställande för de 

föräldrar med barn i årskurs ett, samtidigt som föräldrar med barn i årskurs tre visar i större 

utsträckning i vilken form kommunikationen tar sig uttryck.  

Pedagogernas erfarenheter kring kommunikationen skiljer sig från föräldrarnas, alla anser 

nämligen att kommunikationen skulle kunna bli bättre, något som ingen förälder nämnt, en 

pedagog uttrycker att mejl skulle vara ett bra komplement. Pedagogerna lyfter fram att 

kommunikationens uttryck är "beroende på tillfälle/ händelse/ situation". Den 

kommunikationsform som alla pedagoger använder sig av är telefonkontakt. 
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Tolkningen av den personliga kontakten mellan föräldrarna anses till största delen vara 

tillfredställande, tolv föräldrar av femton menar att kontakten är "ganska bra" eller "bra 

kontakt". En förälder anser att denna kontakt är "ganska bra" samt menar att den skulle kunna 

bli bättre, samtidigt anser föräldern att "personalen har mitt fulla förtroende", dessutom 

kompletterar föräldern med att telefon eller mejlkontakt är önskvärt om något skulle hända. 

De båda föräldragrupperna har som nämnts tidigare positiva upplevelser av den personliga 

kontakten, en liten skillnad kan man se hos föräldrarna med barn i årskurs ett, att det upplevs 

som positivare, en förklaring till detta skulle emellertid kunna vara att föräldrar med barn i 

årskurs tre har sämre kontakt med pedagogerna med tanke på att deras barn ofta går hem själv 

från fritidshemmet. Tre föräldrar förklarar att kontaktens förekomst beror på deras eget behov 

av att ha kontakt, när de vill ha kontakt så finns pedagogerna där. Två av fyra pedagogers 

upplevelse av den personliga kontakten pekar på att den kontakt som idag finns inom 

fritidshemmet varierar utefter vilket behov av kontakt föräldrar anses ha, en av dessa två 

pedagoger anser att denna kontakt skulle kunna bli bättre. Att ha en bra kontakt med både 

föräldrar och barn, lyfts fram som en viktig del för att underlätta arbetet för sig själv. Tre av 

pedagogerna bjuder "alltid" eller "ofta" in till kontakt med föräldrarna och anser att detta är 

lagom mycket. 

5.1.2 Föräldrars och pedagogers reflektion kring pedagogernas yrkeskompetens samt 

pedagogik 

I detta tema behandlas först fråga fyra som behandlar följande: Hur upplever du personalens 

kompetens inom fritidshemmets pedagogik. Till pedagogerna har samma fråga ställts men den 

har omformulerats till hur de upplever den egna kompetensen. I temat behandlas sedan 

föräldrarnas och pedagogernas definition av pedagogik, där tanken är att de skriver svaret 

själva (Bilaga VI, s.49). Fråga fyra har sammanställts i diagram (Bilaga VI) i figur 8. Det 

interna bortfallet vid fråga fyra är noll, däremot är det många som inte definierat vad 

pedagogik betyder. En förklaring till detta skulle kunna vara att det inte fanns något 

frågenummer framför påståendet. Internt bortfall för definitionen av pedagogik är en pedagog 

samt sex föräldrar med barn i årskurs ett och två föräldrar med barn i årskurs tre. 

Översiktligt är de skarpaste dragen som visas i detta tema att föräldrarna upplever 

pedagogernas kompetens är bättre än vad pedagogerna själva upplever. Några av pedagogerna 

motiverar detta genom att tillägga att de alltid har mer att lära och att de strävar hela tiden mot 

en förbättring. De föräldrar som gett en definition av pedagogik menar att detta är ett verktyg 

att använda vid arbete med barnen, bland pedagogerna handlar pedagogiken förutom som 

verktyg om att skapa goda relationer och en trygg barngrupp där man har roligt tillsammans. 

Upplevelsen av personalens kompetens inom fritidshemmets pedagogik är nästintill 

jämbördig bland föräldrarna, endast en förälder med barn i årskurs ett finner att den inte vet 

hur den upplevs.  Personalens kompetens upplevs som mycket kompetent av tolv föräldrar 

som totalt är femton stycken, kompetensen anses som välutvecklad enligt sex föräldrar. En 

förälder uttrycker att barnet kommit hem och varit ledsen för att en personal skrikit åt barnet, 

detta anses som opedagogiskt av denna förälder. Pedagogernas inställning till den egna 

kompetensen upplevs som "ganska" eller "mycket" kompetent, en pedagog som svarat 

"ganska kompetent" anser att "man är aldrig fullärd utan man kan alltid utvecklas." Denna 
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pedagog anser även att den egna kompetensen är i behov av utveckling. Hälften av 

pedagogerna säger att kompetenser behöver utvecklas medan hälften är av åsikten att deras 

kompetens är välutvecklad. Den mångåriga erfarenheten anser en pedagog bidrar till att 

dennes kompetens inom yrket är välutvecklad.  

Endast en förälder med barn i årskurs ett har delat med sig av sina åsikter om pedagogik och 

talar om detta som "metodiskt, delaktighet, rätt nivå, roligt" (Bilaga VI, s.49). Av föräldrar 

med barn i årskurs tre har totalt fem föräldrar tolkat pedagogik av sju möjliga. Sammantaget 

talar föräldrar om att pedagogik handlar om vilka verktyg som används då barnen/eleverna 

ska lära sig, detta kan vara verktyg som barnens/elevernas intresse, det egna förhållningssättet 

och värdegrunden. En förälder talar om pedagogik för att stärka barnets självbild. Detta kan 

liknas med pedagogernas uppfattning där en pedagog menar att "man behöver ha en tanke 

med det man gör" (Bilaga VI, s.49). En pedagog talar även om den trygga barngruppen som 

en viktig aspekt i det pedagogiska arbetet samt att det är viktigt att ha roligt ihop. Att finnas 

där för barnen, gå ner på deras nivå i utvecklingen, samt att se barnen och få dem att förstå 

lyfts fram som pedagogik som speglas i pedagogernas förhållningssätt.  

5.1.3 Verksamhetens pedagogiska innehåll 

Här behandlas fråga fem som lyder: hur upplever du den pedagogiska verksamheten som 

bedrivs inom fritidshemmet? och fråga sex som lyder: hur är din upplevelse av fritidshemmet 

som ett komplement till skolan? Svaren är sammanställda i diagram (Bilaga VI) figur 9 samt 

10. Internt bortfall är vid denna fråga är en förälder som har barn i klass ett som inte förstår 

frågan. 

En gemensam åsikt som framkommit både hos en förälder och två pedagoger är att 

barngruppernas storlek skulle kunna vara en orsak till ett försämrat pedagogiskt innehåll i 

verksamheten. Föräldrar och pedagoger har helt skilda åsikter om i vilken utsträckning 

verksamhetens pedagogiska innehåll behöver utvecklas, ingen förälder anser att detta är något 

som verksamheten är i behov utav samtidigt som tre pedagoger av fyra ser detta som 

önskvärt. Det finns en positiv syn på fritidshemmet som ett komplement till skolan hos 

föräldrarna, ingen av dem anser att detta är i behov av utveckling, detta anser däremot hälften 

av pedagogerna.  

Den pedagogiska verksamheten inom fritidshemmet upplevs som välutvecklad hos en 

tredjedel av föräldrarna. En förälder som anser att verksamheten är "ganska pedagogisk" 

anger att mer delaktighet/insyn i den pedagogiska verksamheten är önskvärt, samma förälder 

uttrycker även att barnet trivs och får stimulans på olika sätt samt talas det om att de är nöjda 

med avseende pedagogik med betoning på utveckling. Upplevelsen att verksamheten är 

"ganska" eller "mycket" pedagogisk finns hos alla föräldrar som besvarat frågan. Ett skäl till 

att verksamheten är "ganska pedagogisk" menar en förälder kan bero på att barngruppernas 

storlek försvårar pedagogernas uppdrag. Fritidshemmets pedagogiska innehåll menar tre av 

fyra pedagoger att den behöver utvecklas, en pedagog anser att föräldrarna borde göras mer 

delaktiga i detta arbete. En anledning till detta utfall beskrivs vara stora barngrupper och lite 

personal, vidare skriver en annan pedagog att "om pedagogantalet var fler på de stora 

barngrupperna skulle arbetet kunna utvecklas enormt och verksamheten växa" (Bilaga VI). En 
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pedagog anser att den pedagogiska verksamheten är välutvecklad inom fritidshemmet, detta 

utan några vidare kommentarer. Fritidshemmet som ett komplement till skolan kan man läsa 

om i läroplanen, men hur uppfattas detta utav föräldrarna? Studien visar att föräldrarnas 

upplevelse är övervägande positiv, men hos en förälder uttrycks att "jag har lite 

delaktighet/insyn i detta", föräldern har inte påvisat att mer delaktighet är önskvärt. En annan 

förälder som tolkar fritidshemmet som ett komplement till skolan som positiv samt att 

delaktigheten och insynen är bra, menar att det går att "läsa av" att den är välfungerande, men 

är själv dock inte delaktig (Bilaga VI). Totalt tre föräldrar av de tillfrågade anser att 

fritidshemmet som ett komplement till skolan är "välutvecklad", två av dessa har dock inte 

angett i vilken utsträckning de anser att deras delaktighet och insyn sträcker sig till. 

Uppfattningen om fritidshemmet som ett komplement till skolan uttrycks av en pedagog som 

följande: "till viss del fungerar samarbetet men det kan utvecklas", uttrycket är ett 

komplement till det som pedagogen anser, att detta är i behov av utveckling och föräldrar har 

dålig delaktighet/insyn men borde ha mer. "Detta är ett givande och tagande...... inte bara 

fritidspedagogerna som ska ge (vilket det oftast blir)", detta talar en pedagog om som anser att 

denna del borde utvecklas inom verksamheten. 

5.1.4 Attitydförändringar över tid 

I detta tema behandlas fråga åtta: har din uppfattning om fritidshemmets personal och dess 

pedagogiska insatser ändrats sedan ditt barn började på fritidshemmet? Frågan som ställdes 

till pedagogerna löd: Tror du att föräldrar ändrar uppfattning om fritidshemmets personal och 

dess pedagogiska insatser ju längre tid deras barn vistats där? Svaren har sammanställts i 

diagram (Bilaga VI) i figur 15 och 16. Internt bortfall vid denna fråga är en förälder med barn 

i årskurs tre. 

Förändringar över tid tolkas övervägande positivt hos föräldrarna, pedagogernas förklaring till 

detta är att föräldrarna får mer insyn ju längre tid barnen går på fritidshemmet. 

Förändringar i föräldrarnas uppfattning om fritidshemmets personal och dess pedagogiska 

insatser från att deras barn började där kan uppfattas som negativt vid första anblicken, men 

vid granskningen av enkäterna kan man urskilja att fritidshemmets pedagogiska verksamhet är 

som föräldrar förväntat sig innan deras barn började där. Vissa föräldrar har gjort ett aktivt val 

av detta fritidshem på grund av positiva reaktioner från omgivningen, deras förväntningar var 

därför positiva redan från början, därav en positiv tolkning av diagrammet. Några föräldrar 

har ändrat uppfattning om fritidshemmet, denna har dock varit till det positiva hållet. En 

förälder som har barn i årskurs tre svarade att uppfattningen om fritidshemmets pedagogiska 

verksamhet ändrats "lite", detta beror på att föräldern känner "att jag fick mer info om 

verksamheten tidigare". En pedagog lyfter fram barnens vistelse vid fritidshemmet för att 

försöka förklara en orsak till varför föräldrar inte ändrar sin uppfattning, pedagogen menar att 

om barnen inte tillbringar sin eftermiddag vid fritidshemmet så vet heller inte föräldrarna 

vilket arbete pedagogerna lägger ned på eftermiddagstid. Barnens vistelse vid fritidshemmet 

över tid menar en annan pedagog har positiv inverkan på föräldrarnas uppfattning om den 

pedagogiska verksamheten eftersom de då får se vad pedagogerna gör. 
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5.1.5 Möjligheter till föräldrarnas delaktighet inom fritidsverksamheten 

Temat behandlar den sista frågan i enkäten som lyder: anser ni att ni har delaktighet i 

fritidshemmets aktiviteter, utvärdering samt utveckling? Samma fråga omformulerades till 

föräldrarna och löd då: anser ni att föräldrar har delaktighet i fritidshemmets aktiviteter, 

utvärdering samt utveckling? Försökspersonerna har även blivit ombedda att skriftligt besvara 

frågan: när anser ni att möjligheten till delaktighet och inflytande möjliggörs? Svaren är 

sammanställda i diagram (Bilaga VI) i figur 17, 18, 19 och 20. De skriftliga svaren finner ni i 

Bilaga VI. 

Mer delaktighet inom fritidshemmets aktiviteter, utvärdering samt utveckling har ingen 

förälder som svarat på enkäten visat att det är något som man önskar. Föräldrarna verkar 

övervägande nöjda med deras delaktighet och inflytande i fritidshemmets aktiviteter, 

utvärdering samt utveckling och kontakten uppstår då det finns behov av detta. Föräldrarna 

anser att möjligheten till delaktighet och inflytande finns bland annat vid föräldramöten och 

utvecklingssamtal där både lärare och fritidspedagoger är närvarande. Några av pedagogerna 

ansåg att frågan var svårtolkad medans en pedagog uttrycker att föräldrar inte ska få 

bestämma för mycket. Tillfällen då möjligheten till delaktighet och inflytande finns är enligt 

pedagogerna, föräldramöten, dagliga kontakter i hallen samt vid hämtning och lämning av 

barnen. 

Föräldrarnas uppfattning om delaktighet inom fritidshemmets aktiviteter, utvärdering och 

utveckling skiljer sig från varandra i de två föräldragrupperna. Enligt studien har föräldrar 

med barn i årskurs ett en uppfattning om högre delaktighet inom alla tre områden jämfört med 

föräldrar i årskurs tre. Ingen av föräldrarna som deltagit i studien visar på att mer delaktighet 

inom fritidshemmet aktiviteter, utvärdering samt utveckling är en önskan från deras sida. Av 

föräldrarna med barn i årskurs tre anses näst intill en tredjedel inte ha någon delaktighet inom 

detta område, minst delaktighet tycks vara i fritidshemmets utvärdering hos dessa föräldrar. 

En förälder uttrycker däremot att "det kanske skulle kunna utvecklas men just för mig/oss 

finns inga sådana behov av delaktighet, då vi har förtroende för och ser att personalen tar fullt 

ansvar". Som tidigare nämnts anser vissa föräldrar att delaktigheten är upp till dom själva, de 

känner sig välkomna hos personalen och de kan, om de vill, lämna synpunkter till dem. Detta 

förstärks ytterligare av en pedagog som knyter an till detta påstående, men menar vidare att 

föräldrar inte kan få bestämma allt. Ett förslag från en förälder är att personalen från fritids är 

med vid utvecklingssamtalen, samtidigt som en annan förälder anser att " Skolan är viktigaste, 

fritids ser jag mer som ett ställe att leka efter skolan under vuxens uppsikt till föräldrarna 

slutat arbeta". En pedagog som inte svarat på frågan uttrycker att frågan är svår att svara på 

eftersom man inte vet om föräldrarna vill vara delaktig i fritidsverksamheten. Frågans 

otydlighet uppmärksammas av ytterligare en pedagog som tolkar frågan "som att föräldrar har 

möjlighet att få vara med i fritidshemmets aktiviteter, men inte i utvärderingen". Möjligheten 

till delaktighet och inflytande tycks som tidigare nämnts bero till stor del på vilket behov 

föräldrarna har av detta, en förälder uttrycker att möjligheten "från deras sida finns den hela 

tiden" samt uttrycker en annan förälder att de alltid är välkomna att ställa frågor personligen, 

via mejl eller på föräldramöten eller andra sammankomster mellan föräldrar och personal som 

skolan ordnar. Några tillfällen där möjligheten till delaktighet möjliggörs som några föräldrar 
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nämner, är vid föräldramöten och utvecklingssamtal, där både lärare och 

fritidshemspersonalen är delaktiga samt i den dagliga kontakten. En förälder anser att det inte 

finns tillfällen då möjligheten till delaktighet och inflytande möjliggörs. Pedagogerna styrker 

många av föräldrarnas tolkning av vilka tillfällen som möjliggör delaktighet och inflytande de 

talar om föräldramöten, dagliga kontakter i hallen samt vid hämtning och lämning av barnen 

som tillfällen då möjligheten finns. 

6. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras det kring studiens metodval och vad som hade kunnat göras 

annorlunda för att förbättra resultatet, den sistnämnda sker i metoddiskussionen. En 

diskussion förs även angående resultatets utfall detta återkopplas till bakgrunden, detta görs i 

resultatdiskussionen. 

6.1 Metoddiskussion 

Grunden till valet av den metod som studien bygger på ligger i ett brett perspektiv och flera 

nyanser av föräldrarnas åsikter. Denna metod gav inte den respons som avsågs att den skulle 

göra, de få respondenterna ses som ett eget resultat i undersökningen. Detta förklaras med att 

föräldrarnas delaktighet och insyn måste komma från ett engagemang hos föräldrarna 

eftersom det hela tiden finns hos pedagogerna, om detta engagemang brister så möjliggörs 

inte heller den delaktighet och insyn som finns att tillgå. Engagemanget för att fylla i och 

lämna in enkäter för en studie som angår deras delaktighet och insyn i fritidshemmets 

verksamhet är bristfällig hos många av de föräldrar som hade chansen. Därmed skulle ett nytt 

antagande kunna göras, nämligen att dessa föräldrar ej heller är villiga till delaktighet och 

inflytande på grund av ett bristande engagemang, naturligtvis behöver det inte vara så, men 

det är en teori. Av totalt åttiosex utlämnade enkäter kom femton stycken tillbaka ifyllda, 

vilket såg som ett misslyckande från första början. Avsaknaden av svar behöver inte vara brist 

i föräldrarnas engagemang utan skulle kunna ha många förklaringar som till exempel tidsbrist, 

att föräldrarna har glömt bort enkäten, enkäten prioriteras inte på grund av olika anledningar, 

det anses intressant att spekulera i det stora antalet bortfall och detta skulle kunna ses som ett 

resultat som är relevant för denna studie med tanke på delaktighet och inflytande. I missivet 

framgick varken till föräldrar eller pedagoger att deltagandet var frivilligt, ej heller att det var 

obligatoriskt, vid enkätundersökningar tolkar man dock deltagandet som ett godkännande att 

delta i studien. Något som kanske hade kunnat minska bortfallet av ifyllda enkäter är om 

undersökningens värdefullhet hade framgått tydligare i missivet.  

Att göra en likadan studie med intervju som utgångspunkt samt komplettera med enkäter, 

hade troligen gett en djupare bild och en annan insikt i föräldrarnas uppfattning, men med 

tanke på tidsaspekten hade intervjuerna blivit få. Att få många svar som tillsammans kan ge 

starka skäl att dra slutsatser, som vid enkät, ansågs viktigare än att få djupgående svar från 

några av föräldrarna. Tanken med enkäterna räckte inte hela vägen fram då antalet svarande 

inte uppfyllde kraven. Vid enkätundersökning får man en bredd som annars kan vara svår att 

uppnå med intervjuer under den varaktighet som studien ägde rum. Johansson & Svedner 

(2010) pekar på syftet med enkätundersökningar, att ge bred men ytlig information samt att 

det finns svårigheter i att få fram formulerade svar då frågorna är öppna som vid denna studie. 
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Han framhåller enkätundersökning som ett sämre val vid undersökningar som gäller synsätt 

och förhållningssätt, därför hade möjligtvis intervjustudie varit att föredra. 

Studien är utförd i Mellansverige i en ort där andelen svensktalande individer är hög, om 

studien hade gjorts på ett mer segregerat ställe där individerna har svårigheter att förstå 

språket kan studiens resultat ha påverkats av brister i språkkunskaperna. 

6.2 Resultatdiskussion 

Resultatet av studien visar på att föräldrarnas delaktighet och inflytande i fritidshemmet är 

bristfällig, med tanke på läroplanens skriftliga innebörd, men tillräcklig enligt 

sammanställningen av föräldrarnas åsikter. Studiens resultat har en svaghet i och med de få 

inlämnade enkäter från föräldrar, ett försök har gjorts att försöka förklara en styrka i denna 

svaghet. 

Enligt granskningen kan man se att ungefär hälften av föräldrarna upplever för lite 

information om fritidshemmets utveckling och deras delaktighet i verksamhetens utvärdering, 

aktiviteter och utveckling, något som förespråkas såväl i skollagen som i läroplanen och 

kvalitet i fritidshem. Något som skulle kunna förklara varför deras delaktighet och inflytande 

förekommer i ringa utsträckning är att om föräldrarna inte vet vad som förväntas av dem så 

kan heller ingen förbättring ske. En koppling till denna slutsats kan dras till skolinspektionens 

rapport som gjordes i sjuttiosju stycken fritidshem, där talar man om att föräldrar upplevelse 

är att de får för lite information om fritidshemmets uppdrag på flera skolor runt om i landet 

(Skolinspektionen, 8 juni, 2012). Ytterligare en stärkande granskning som skolinspektionen 

gjort visar att många fritidshem brister i uppföljningen och utvärderingen av verksamheterna. 

En fråga som uppstår är hur ska man kunna göra föräldrar delaktiga och låta dem ha insyn i 

något som inte finns? Med dessa ord menas inte att detta är en brist på det fritidshem som 

undersökningen avser. Den som har skyldighet att informera föräldrarna om fritidshemmets 

pedagogiska verksamhet samt verksamhetens mål och föräldrarnas möjlighet till delaktighet 

och inflytande är som visats tidigare i studien, rektorns ansvar eller personalens ansvar. En 

pedagog i studien uttrycker att föräldrar inte kan få bestämma allt men att de är välkomna att 

lämna synpunkter och åsikter om verksamheten och deras arbete, detta kräver dock som sagts 

tidigare att föräldrar vet vad verksamhetens syfte och mål är. Men vad händer om personalen 

anser att föräldrarna får tillräckligt med information, samt att föräldrarna anser att 

informationen är tillräcklig, men informationen är ändå inte tillräcklig enligt vad läroplanen 

och skollagen säger, vem vilar detta ansvar på?   

I skollagen står det att föräldrar som har barn i fritidshemmet ska ges möjlighet till delaktighet 

och inflytande över utbildningen. Fritidshemmet bedriver ingen utbildning såsom skolans, 

men likväl utbildar fritidshemmet barnen bland annat i det sociala samspelet, därav knyter jag 

detta till föräldrarnas möjlighet till delaktighet och inflytande över "utbildningen". 

Fritidshemmets pedagogiska verksamhet bidrar till barns sociala utveckling, att ha en god 

kommunikation mellan hem och fritidshem där möjligheten till inflytande och delaktighet 

finns, upplevs av föräldrar som att det sker i tillräcklig utsträckning av de flesta, de anser 

alltså inte att de har ett behov av att göras mer delaktiga i verksamhetens utvärdering, 

aktiviteter och utveckling utan de litar på pedagogernas professionalism och att de gör vad 
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som krävs för att deras barn ska trivas, vilket för övrigt verkar vara det viktigaste för 

föräldrarna. En förälder uttrycker till och med att skolan är det som anses vara viktigast, 

fritidshemmet är ett ställe för barnen "..att leka efter skolan under vuxens uppsikt till 

föräldrarna slutat arbeta". Den pedagogiska verksamheten inom fritidshemmet som verkar för 

barnens sociala utveckling genom lustfyllt lärande i leken verkar falla i glömska för denna 

förälder, en förklaring till detta skulle kunna vara att informationen om fritidshemmets 

pedagogiska innehåll eller informationen om deras barns utveckling inte är tillräcklig, det 

handlar då om okunskap, denna okunskap leder till att de heller inte vet vad de skulle kunna 

kräva av fritidshemmet. En annan förklaring som nämnts tidigare är att föräldern upplever 

stor trygghet hos personalen vid skolan och därför anser att deras delaktighet i fritidshemmet 

utvärdering, aktiviteter samt utveckling inte behövs. Enligt artikeln som visats tidigare 

framgår samma resonemang, att delaktighetens frånvaro inte betyder att föräldrarna bryr sig 

mindre om sitt barn, utan de litar på personalens professionalism i sin yrkesutövning (Roy 

Katyal & W. Evers 2007).  

Det är föräldrar som har det övergripande ansvaret för deras barn, dessa kan påverka den 

verksamhet där deras barn vistas. Men fritidshemmet är inte en obligatorisk skolform vilket 

kan bidra till att föräldrar varken är eller görs mer delaktiga än vad som visas idag, man är 

helt enkelt nöjd som det är. Persson (2008) drar en parallell mellan den pedagogiska 

verksamhetens innehåll och föräldrarnas behov av detta, samt talar Person (2008) om 

fritidshemmet som en frivillig skolform och hur detta påverkar det pedagogiska arbetet i 

praktiken. Det jag syftar på i detta resonemang är att föräldrar som inte värderar 

fritidshemmets pedagogiska verksamhet på samma sätt som skolans verksamhet skulle kunna 

bidra till att fritidshemmets utveckling hämmas. Ytterligare ett konstaterande inom detta ämne 

där en parallell dras till Persson (2008) som talar om kvalitet och villkor i det pedagogiska 

arbetet med fritidshemmet. Han menar att det finns tre faktorer som bidrar till nedskärningar 

och ifrågasättningar. De tre faktorerna är i korthet, fritidshemmets frivillighet i position till 

skolan som obligatorisk, ett socialt och pedagogiskt arbete för hållbar utveckling samt 

fritidshemmets funktion i samhället, där föräldrarnas behov styr. Som påvisats tidigare, säger 

en förälder att "skolan är viktigast" och "fritids ser jag mer som ett ställe att leka efter skolan 

under vuxens uppsikt till föräldrarna slutat arbeta". Detta synsätt som föräldern har upplevs 

som en undervärdering i fritidshemmets pedagogiska arbete med barnen, enligt Persson 

(2008) är det bland annat föräldrarnas behov som styr verksamheten, tolkningen av denna 

förälder är att behovet av barnpassning finns, men inte av kvalitet och utveckling. Detta kan 

bero på, som tidigare nämnts, föräldrarnas okunskaper, de vet inte vilka krav de kan ställa. 

6.3 Framtida undersökningar 

Med återknytning till metoddiskussionen anses vidare forskning inom ämnet vara mer 

intressant med utgångspunkt i den kvalitativa metoden intervju tillsammans med 

observationer. Eftersom antagandet gjorts att brister finns så slås jag av funderingen var det 

brister. 

 En intressant utgångspunk skulle även kunna vara hur samverkan upplevs i ett mer segregerat 

samhälle eller ta hänsyn till föräldrars kön och se skillnader i dessa upplevelser. 
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Bilagor 

Bilaga I Information till personal som deltog i enkätundersökning 

Personal som arbetar i fritidshemsverksamhet 

Mitt namn är Jessica Engström och läser sista terminen vid Högskolan i Gävle till 

fritidspedagog. Jag håller just nu på med ett examensarbete som omfattar 15hp. 

I mitt examensarbete har jag valt att undersöka föräldrarnas delaktighet samt inflytande i 

fritidsverksamheten, detta med tanke på vad som står i läroplanen om föräldrarnas 

inflytande och delaktighet, som nu även gäller för fritidshemmet. 

Enkätsvaren kommer att behandlas konfidentiellt. Det färdiga arbetet kommer att läggas in i 

databasen DIVA och vara synlig för allmänheten. 

Jag vore tacksam om ni ville ta er tiden att svara på frågorna så rakt och ärligt som möjligt. I 

enkäten kommer det att finnas frågor där flera svarsalternativ är möjliga, tanken är då att ni 

ska kunna fylla i flera alternativ som ni anser stämmer överens med er uppfattning. Efter varje 

fråga finns utrymme för er att skriva ner om ni har några tankar/ reflektioner/ kommentarer 

angående frågan eller svaret, detta för att jag ska få en så riktig bild av eran uppfattning och 

era tankegångar som möjligt. 

Svaren skulle jag vara tacksam om det lämnas in till Jessica Engström senast den 14 Sep och 

gärna i pappersformat, ni kan själv välja om ni vill markera svaren med gult, genom att 

markera texten och välj "markeringsfärg för text", eller fylla i dem manuellt efter att ni skrivit 

ut enkäten. 

Finns det oklarheter kring frågorna är ni välkommen att ringa mig på XXX-XXXXXXX 

Väl mött Jessica Engström 
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Bilaga II Enkätformulär till personalen vid fritidshemmet 

Min yrkestitel: 

Jag arbetar med barn i klasserna                         F-1             2-3 

 

1. Skickar ni ut speciell information angående fritidshemmet till föräldrarna?  

Ingen alls Lite Lagom Mycket För mycket 

tankar/ reflektioner/ kommentarer: 

2. Om ni skickar ut information, vad innehåller den?  

 Ingen alls Lite Lagom Mycket För mycket 

Information om öppettider?               O             O                 O              O                O 

Information om fritidshemmets         O             O                 O              O                O 

uppdrag? 

Information om fritidshemmets         O             O                 O              O                O 

mål? 

Information om fritidshemmets         O             O                 O              O                O 

utveckling? 

Information om stöd i barnens           O             O                 O              O                O 

utveckling? 

Information om fritidshemmets         O             O                 O              O                O 

aktiviteter? 

Information om pedagogiken inom   O             O                 O              O                O 

fritidshemmet? 

Information om vikten av föräldrars    O             O                 O              O                O 

delaktighet i verksamhetens 

Utvärdering/Aktiviteter/Utveckling 
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tankar/ reflektioner/ kommentarer: 

3. Hur upplever du att kommunikationen mellan hemmet och fritidshemmet är? 

(Här kan du ringa in flera svarsalternativ) 

Förekommer ej 

 

Jag har ingen 

uppfattning 

 

Den sker via lappar 

Ganska bra 

 

Den borde vara 

bättre. 

 

Den sker under 

hämtning/lämning av 

barnen 

Bra 

 

Den skulle kunna bli 

bättre. 

 

Den sker vid speciellt 

uppsatta tillfällen 

såsom 

fritidshemmets dag 

eller 

informationsträffar. 

Jättebra! 

 

Jag har inga 

invändningar. 

 

Den sker via telefon. 

tankar/ reflektioner/ kommentarer: 

 

4. Hur upplever du din kompetens inom fritidshemmets pedagogik? 

Okompetent 

 

Jag vet inte 

Lite kompetent 

 

Den behöver 

utvecklas 

Ganska kompetent 

 

Den är välutvecklad 

Mycket kompetent 

 

 

tankar/ reflektioner/ kommentarer: 

5. Hur upplever du den pedagogiska verksamheten som bedrivs inom 

fritidshemmet? (Här kan du ringa in flera svarsalternativ) 

Inte pedagogisk 

 

Föräldrar borde 

göras mer 

delaktiga i detta. 

Lite pedagogisk 

 

Behöver 

utvecklas 

Ganska 

pedagogisk 

 

Välutvecklad 

Väldigt 

pedagogisk 

 

Föräldrar har 

god insyn/ 

delaktighet i 

detta. 

 

tankar/ reflektioner/ kommentarer: 
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6. Hur är din upplevelse av fritidshemmet som ett komplement till skolan? 

Vet inte 

 

Föräldrar borde har 

mer delaktighet/insyn 

i detta 

Positiv 

 

Föräldrar har lite 

delaktighet/insyn i 

detta 

Negativ 

 

Föräldrar har bra 

delaktighet/insyn i 

detta 

Behöver utvecklas 

 

Välutvecklad 

tankar/ reflektioner/ kommentarer: 

Detta är pedagogik för mig: 

 

 

7. Hur upplever du den personliga kontakten med föräldrarna? (Här kan ni ringa 

in flera alternativ) Extra viktigt med tankar, reflektioner, kommentarer efteråt. 

Dålig 

 

Jag bryr mig inte, har 

ingen uppfattning. 

 

De har inget 

förtroende för mig 

jag bjuder inte in till 

kontakt med dom 

 

De vill inte att jag 

ska bjuda in till 

kontakt 

Ganska bra 

 

Den borde vara 

bättre. 

 

Jag skulle vilja lära 

känna dem bättre 

Jag bjuder in till 

kontakt med dom 

ibland 

 

Jag borde bjuda in 

till mer kontakt 

Bra kontakt 

 

Den skulle kunna bli 

bättre 

 

Föräldrarna litar 

delvis på mig 

Jag bjuder ofta in till 

kontakt med dom 

 

Jag bjuder in till 

lagom mycket 

kontakt 

Jättebra kontakt 

 

Jag har inga 

invändningar 

 

Föräldrarna har mitt 

fulla förtroende 

Jag bjuder alltid in 

till kontakt med dom 

 

Jag bjuder in för ofta 

till kontakt. 

tankar/ reflektioner/ kommentarer: 

8. Tror du att föräldrar ändrar uppfattning om fritidshemmets personal och dess 

pedagogiska insatser ju längre tid deras barn vistas där? (Här kan ni ringa in 

flera svarsalternativ) Extra viktigt med en motivering för ditt svar. 

Nej Lite Ja Mycket 

Positivt Negativt Överraskande Annat 
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tankar/ reflektioner/ kommentarer: 

 

 

9. Anser ni att föräldrarna har delaktighet i fritidshemmets aktiviteter/ 

utvärdering/ utveckling? (Här kan ni ringa in flera svarsalternativ.) Extra viktigt 

med motivering för ditt svar. 

Aktiviteter: 

 

Utvärdering: 

 

Utveckling: 

 

Inget 

 

Inget 

 

Inget 

Lite 

 

Lite 

 

Lite 

Lagom 

 

Lagom 

 

Lagom 

 

Mycket 

 

Mycket 

 

Mycket 

 

Borde 

ha mer 

 

Borde 

ha mer 

Borde 

ha mer 

Bör inte ha 

mer 

 

Bör inte ha 

mer 

Bör inte ha 

mer 

tankar/ reflektioner/ kommentarer:   

 

10. När känner ni att möjligheten till delaktighet/inflytande för föräldrar möjliggörs? 

 

 

Tack så mycket för att ni tog er tiden att svara på frågorna! 

Vill ni kontakta mig angående mitt examensarbete går det bra via mail.  

plu09jem@student.hig.se 
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Bilaga III Information till föräldrar som deltog i enkätundersökningen 

Bästa föräldrar! 

Mitt namn är Jessica Engström och läser sista terminen vid Högskolan i Gävle till 

fritidspedagog. Jag håller just nu på med ett examensarbete som omfattar 15hp och har under 

min tid som student haft XXX som min partnerskola och haft  VFU-perioder vid denna skola. 

I mitt examensarbete har jag valt att undersöka föräldrarnas delaktighet samt inflytande i 

fritidsverksamheten, detta med tanke på vad som står i läroplanen om föräldrarnas 

inflytande och delaktighet, som nu även gäller för fritidshemmet. 

Enkätsvaren kommer att behandlas konfidentiellt, med det menas att de medverkande är 

anonyma, förutom sin roll som förälder. Det färdiga arbetet kommer att läggas in i databasen 

DIVA och vara synlig för allmänheten. 

Jag vore tacksam om ni ville ta er tiden att svara på frågorna så rakt och ärligt som möjligt. I 

enkäten kommer det att finnas frågor där flera svarsalternativ är möjliga, tanken är då att ni 

ska kunna fylla i flera alternativ som ni anser stämmer överens med er uppfattning. Efter varje 

fråga finns utrymme för er att skriva ner om ni har några tankar/ reflektioner/ kommentarer 

angående frågan eller svaret, detta för att jag ska få en så riktig bild av eran uppfattning och 

era tankegångar som möjligt. Kom ihåg att det är fritidshemmets verksamhet som frågorna 

gäller för. 

Om ert barn ej vistas/vistats på fritidshemmet så ber jag er att kryssa för nej på andra frågan 

och därefter lämna in enkäten till fritidshemspersonalen. 

Svaren skulle jag vara tacksam om jag fick in senast den 14 september. 

Lycka till! 

Tack på förhand 

Jessica Engström 
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Bilaga IV Enkätformulär till föräldrar som har barn vid fritidshemmet 

Enkätfrågor till föräldrar som har sitt barn på fritidshem 

Jag är en: Man Kvinna   

Mitt barn går på fritids  Ja Nej 

Mitt barn går i årskurs 1 

A 

B 

3 

A 

B 

 

1. Fick du någon information om fritidshemmet innan ditt barn började där? 

Ingen alls Lite Lagom Mycket För mycket 

tankar/ reflektioner/ kommentarer: 

2. Om du fick information, vad innehöll den?  

 Ingen alls Lite Lagom Mycket För mycket 

Information om öppettider?               O             O                 O              O                O 

Information om fritidshemmets         O             O                 O              O                O 

uppdrag? 

Information om fritidshemmets         O             O                 O              O                O 

mål? 

Information om fritidshemmets         O             O                 O              O                O 

utveckling? 

Information om stöd i mitt barns       O             O                 O              O                O 

utveckling? 

Information om fritidshemmets         O             O                 O              O                O 

aktiviteter? 

Information om pedagogiken inom   O             O                 O              O                O 

fritidshemmet? 
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Information om vikten av min           O             O                 O              O                O 

Delaktighet i verksamhetens 

Utvärdering/Aktiviteter/Utveckling 

 

tankar/ reflektioner/ kommentarer: 

3. Hur upplever du kommunikationen mellan hemmet och fritidshemmet? (Här 

kan du ringa in flera svarsalternativ) 

Förekommer ej 

 

Jag bryr mig inte, 

har ingen 

uppfattning 

 

Den sker via 

lappar 

Ganska bra 

 

Den borde vara 

bättre. 

 

Den sker under 

hämtning/lämning av 

mitt barn 

Bra 

 

Den skulle kunna bli bättre. 

 

Den sker vid speciellt 

uppsatta tillfällen såsom 

fritidshemmets dag eller 

informationsträffar. 

Jättebra! 

 

Jag har inga 

invändningar. 

 

Den sker via 

telefon. 

 

tankar/ reflektioner/ kommentarer: 

 

4. Hur upplever du personalens kompetens inom fritidshemmets pedagogik? 

Okompetent 

 

Jag vet inte 

Lite kompetent 

 

Den behöver 

utvecklas 

Ganska kompetent 

 

Den är välutvecklad 

Mycket kompetent 

 

 

tankar/ reflektioner/ kommentarer: 

5. Hur upplever du den pedagogiska verksamheten som bedrivs inom 

fritidshemmet? (Här kan du ringa in flera svarsalternativ) 

Inte pedagogisk 

 

Jag har ingen 

delaktighet/ 

insyn i den 

Lite pedagogisk 

 

Behöver 

utvecklas 

Ganska 

pedagogisk 

 

Välutvecklad 

Väldigt 

pedagogisk 

 

Jag skulle vilja 

ha mer 
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pedagogiska 

verksamheten 

delaktighet/insyn 

i detta 

tankar/ reflektioner/ kommentarer: 

6. Hur är din upplevelse av fritidshemmet som ett komplement till skolan? 

Vet inte 

 

Jag skulle vilja har 

mer delaktighet/insyn 

i detta 

Positiv 

 

Jag har lite 

delaktighet/insyn i 

detta 

Negativ 

 

Jag har bra 

delaktighet/insyn i 

detta 

Behöver utvecklas 

 

Välutvecklad 

tankar/ reflektioner/ kommentarer: 

 

 

Detta är pedagogik för mig: 

7. Hur upplever du den personliga kontakten med fritidshemspersonalen? (Här 

kan ni ringa in flera alternativ) Extra viktigt med tankar, reflektioner, 

kommentarer efteråt. 

Dålig 

 

Jag bryr mig inte, har 

ingen uppfattning. 

 

Jag har inget 

förtroende för dem 

De bjuder inte in till 

kontakt med mig 

 

Jag vill inte att de ska 

bjuda in till kontakt 

Ganska bra 

 

Den borde vara 

bättre. 

 

Jag skulle vilja lära 

känna dem bättre 

De bjuder in till 

kontakt med mig 

ibland 

 

Jag vill att de ska 

bjuda in till mer 

kontakt 

Bra kontakt 

 

Den skulle kunna bli 

bättre 

 

Jag litar delvis på 

personalen 

De bjuder ofta in till 

kontakt med mig 

 

De bjuder in 

alldelens lagom 

mycket till kontakt 

Jättebra kontakt 

 

Jag har inga 

invändningar 

 

Personalen har mitt 

fulla förtroende 

De bjuder alltid in till 

kontakt med mig 

 

De bjuder in för ofta 

till kontakt. 

tankar/ reflektioner/ kommentarer: 
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8. Har din uppfattning om fritidshemmet personal och dess pedagogiska insatser 

ändrats sedan ditt barn började på fritidshemmet? (Här kan ni ringa in flera 

svarsalternativ) Extra viktigt med en motivering för ditt svar. 

Nej Lite Ja Mycket 

Positivt Negativt Överraskande Annat 

tankar/ reflektioner/ kommentarer: 

 

9. Anser ni att ni har delaktighet i fritidshemmets aktiviteter/ utvärdering/ 

utveckling? (Här kan ni ringa in flera svarsalternativ.) Extra viktigt med 

motivering för ditt svar. 

Aktiviteter: 

 

Utvärdering: 

 

Utveckling: 

 

Inget 

 

Inget 

 

Inget 

Lite 

 

Lite 

 

Lite 

Lagom 

 

Lagom 

 

Lagom 

 

Mycket 

 

Mycket 

 

Mycket 

 

Vill ha 

mer 

 

Vill ha 

mer 

Vill ha 

mer 

Vill inte ha 

mer 

 

Vill inte ha 

mer 

 

Vill inte ha 

mer 

tankar/ reflektioner/ kommentarer:   

   

 

10. När känner ni att möjligheten till delaktighet/inflytande möjliggörs? 

    

    

Tack så mycket för att ni tog er tiden att svara på frågorna! 

Vill ni kontakta mig angående mitt examensarbete går det bra via mail.  

plu09jem@student.hig.se 
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Bilaga V Godkännande från rektor 

Bäste Rektor! 

Jag heter Jessica Engström och läser vid lärarprogrammet till Fritidspedagog och håller på 

som bäst med mitt examensarbete som innefattar 15 hp. 

Arbetet handlar om föräldrarnas delaktighet inom fritidshemmet och genom en 

enkätundersökning kommer jag att undersöka deras upplevelse av delaktighet och samarbete 

med fritidshemmet. Arbetet syftar även till att spegla en del av fritidshemspersonalens arbete i 

kommunikationen med föräldrarna.  

Min tanke är att skicka ut enkäten tillsammans med veckobrevet, detta kommer att beröra alla 

föräldrar till barn som går i årskurs 1 och 3. Svaren kommer att behandlas konfidentiellt, med 

det menas att de medverkande är anonyma förutom sin roll som förälder. Resultatet kommer 

att läggas in i divas databas och vara synlig för allmänheten. 

För att denna undersökning krävs tillåtelse från Rektor 

 

Jag godkänner att du får göra enkätundersökning med föräldrar, enkätundersökningen 

kommer att skickas med veckobrevet. 

_______________________________________ 

Underskrift 

Namnförtydligande:_______________________________________ 

Arbetstitel:______________________________________________ 

Datum:_________________________________________________ 
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Bilaga VI Sammanställning av resultatet i stapeldiagram samt text 

 

 

Figur 2: Pedagoger 

Kommentar: Så mycket som det behövs beroende på sammanhang 
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Ingen alls Lite Lagom Mycket För mycket 

1. Skickar ni ut speciell information angående fritidshemmet till 
föräldrarna? 

Pedagoger 

Figur 1: Föräldrar 
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1. Fick du information om fritidshemmet innan ditt barn började 
där? 

Föräldrar med barn i åk 1 

Föräldrar med barn i åk 3 

Totala antalet 
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Figur 3: Föräldrar med barn i årskurs 1 (Totala antalet är 8 st.) 
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2. Om ni fick information, vad innehöll den? 

Ingen alls 
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Lagom 

Mycket 

För mycket 
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Figur 4: Föräldrar med barn i årskurs 3 (Totala antalet är 7 st.) 
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Figur 5: Föräldrar totalt 
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43 

 

 

Figur 6: Pedagoger 

Kommentarer: Information till föräldrar är typ lovlappar, planeringsdagar i lärarens veckobrev 

informeras även om vi gör utflykter mm. I mitt tycke lagom, blir det för mycket är det ingen 

som läser.  
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2. Om ni skickar ut information, vad innehåller den? 

Ingen alls 

Lite 

Lagom 

Mycket 

För mycket 
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Figur 7 

Kommentarer föräldrar: Personalen är lätt att prata med, alltid trevlig. Uppskattar mail, 

kanske veckomail. Har mindre kontakt nu då barnen går hem själva (ofta).  

Kommentarer Pedagoger: På föräldramöten har vi en kommunikation. Mejl, beroende på 

tillfälle/händelse/situation sker kontakten olika. 

 

Figur 8 

Kommentarer föräldrar: Har stort förtroende för personalen. Bra personal. Vill jag ha mer 

kontakt kan jag få det. Hur är man ganska kompetent? Ibland kommer mitt barn hem och är 

ledsen för att fritidspersonalen har skrikit åt honom, det är ju inte så pedagogiskt. 

Kommentarer pedagoger: Man är aldrig fullärd utan man kan alltid utvecklas. Svårt att 

bedöma sig själv, vi vill ju alltid bli bättre. Har man 25 år inom yrket, borde man vara 

kompetent anser jag... annars är det nog dags att byta yrke :).  
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3. Hur upplever du kommunikationen mellan hem och fritidshem? 
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Bryr mig inte, ingen uppfattning 

Borde vara bättre 

Skulle kunna bli bättre 

Inga invändningar 
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Den sker under 
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tillfällen 
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4. Hur upplever du personalens/ din(pedagog) kompetens inom 
fritidshemmets pedagogik? 

Okompetent 

Lite kompetent 

Ganska kompetent 

Mycket kompetent 

Jag vet inte 

Den behöver utvecklas 

Den är välutvecklad 
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Figur 9 

Kommentarer föräldrar: Vet ej riktigt, men jag vet att mitt barn trivs, hon får stimulans och 

aktiveras på olika sätt. Avseende pedagogik i betoning på utvecklande så är jag/vi nöjda. 

Förmodligen är det för många barn på fritids för att personalen fullt ut ska göra det uppdraget 

kräver. 

Kommentarer Pedagoger: Stora barngrupper & lite personal försvårar den pedagogiska 

verksamheten (man kan inte skörda mer än man sår). Om pedagogantalet var fler på de stora 

barngrupperna skulle arbetet kunna utvecklas enormt och verksamheten växa. 

 

Figur 10 
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6. Hur är din upplevelse av fritidshemmet som ett komplement till 
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Kommentarer föräldrar: Kan "läsa av" att den är väl fungerande, men är själv dock ej delaktig. 

(dock samma förhållningssätt). Om jag vill. 

Kommentarer pedagoger: Till viss del fungerar samarbetet men det kan utvecklas. Detta är ett 

givande och tagande...... inte bara fritidspedagogerna som ska ge (vilket det oftast blir) 

Detta är pedagogik för mig 

Föräldrar åk 1: Metodiskt, delaktighet, rätt nivå, roligt  

Föräldrar åk 3: Hur man lär ut saker och ting. Ett förhållningssätt som bygger bland annat på 

värdegrunder. Anpassad verksamhet efter ålder/intresse/utvecklingsnivå. Lärande i 

utveckling, stimulans samt stärkande av sin självbild. Prata lugnt, inte gapa och skrika, 

förklara för barnen vad de gör fel istället för att bli arg och skrika. Pedagogik är mycket - 

"läran om utbildning" vägen till kunskap går bland annat via en väl fungerande pedagogik. 

Pedagoger: Att ge med hjärtat, få barnen att förstå, utvecklas och få vingar att flyga iväg. Man 

behöver ha en tanke med det man gör. Att skapa en trygg barngrupp som respekterar 

varandra. Vi ska ha roligt ihop. Lärandeprocesser där pedagoger lotsar, leder, medupptäcker 

nya saker med barnet/eleven. Att möta barnen i deras kunskap och utveckla det. Vara lyhörd 

och se barnet/ eleven, stödja eleven/barnet i deras utveckling och lärande. 

 

Figur 11: Föräldrar, del 1 
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7. Hur upplever du den personliga kontakten  med 
fritidshemspersonalen? Dålig 

Ganska bra 

Bra kontakt 

Jättebra kontakt 

Jag bryr mig inte/har ingen 
uppfattning 
Den borde vara bättre 

Den skulle kunna bli bättre 

Jag har inga invändningar 

Jag har inget förtroende för 
dem 
Jag skulle vilja lära känna dem 
bättre 
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Figur 12: Föräldrar, del 2 

Kommentarer föräldrar: Som jag skrivit tidigare, jag tycker kontakten med personalen är bra. 

Vill jag prata så finns det alltid tid. När barnen var yngre hade vi mer kontakt vilket delvis 

beror på oss som föräldrar, om det behövs har vi kontakt. Personalen är flexibla och 

tillmötesgående, de är närvarande och skapar god stämning. De finns där för mitt barn och för 

mig som förälder när det behövs. Personalen är delaktig i mitt barns utveckling. Jag är 

fascinerad över hur de orkar skriva schema för hand varje vecka. Om det händer något vill jag 

ha telefon/mailkontakt. De flesta som jobbar är glada och trevliga, har haft barn på skolan i 

många år och har aldrig varit missnöjd. 

 

Figur 13: Pedagoger, del 1 
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7. Hur upplever du den personliga kontakten  
med fritidshemspersonalen? 

De bjuder inte in till kontakt 
med mig 

De bjuder in till kontakt med 
mig ibland 

De bjuder ofta in till kontakt 
med mig 

De bjuder alltid in till kontakt 
med mig 

Jag vill inte att de ska bjuda in 
till kontakt 

Jag vill att de ska bjuda in till 
mer kontakt 

De bjuder in alldelens lagom 
mycket till kontakt 
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7. Hur upplever du den personliga kontakten  med föräldrarna? 

Dålig 

Ganska bra 

Bra kontakt 

Jättebra kontakt 

Jag bryr mig inte/har ingen 
uppfattning 
Den borde vara bättre 
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Figur 14: Pedagoger, del 2 

Kommentarer Pedagoger: Jag har så mycket kontakt med våra föräldrar som jag anser att jag 

ska/vill ha. Jag är noga med att hålla det professionellt. Vissa föräldrar har man mer kontakt 

med än andra, det beror på vad som behöver göras/sägas m.m. Olika i olika barngrupper hur 

mycket kontakt man behöver ha med föräldrarna. Jag tycker det är viktigt med mötena med 

både barnen och föräldrarna. Skapa relationer med föräldrarna och barn gör det lättare att 

arbeta. Att kunna skoja och skämta med föräldrar är viktigt tycker jag. Det blir mer lättsamt 

då. Den personliga kontakten med föräldrar varierar självklart utifrån hur mycket kontakt 

föräldrarna vill ha och "behöver" 

 

Figur 15: Föräldrar 

Kommentarer föräldrar: Mycket nöjd! Tycker att fritids och personal är toppen!! Jag hade hört 

väldigt gott om skolan och de lever upp till förväntningarna. Som jag förväntade mig. Jag har 

god kännedom sedan tidigare och önskade plats där. Känner att jag fick mer info om 

verksamheten tidigare (förälder åk 3) 

Bortfall: En förälder har hoppat över frågan helt, förälder åk 3. 
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7. Hur upplever du den personliga kontakten  med föräldrarna? 

Jag bjuder inte in till kontakt 
med dem 
Jag bjuder in till kontakt med 
dom ibland 
Jag bjuder ofta in till kontakt 
med dom 
Jag bjuder alltid in till kontakt 
med dom 
De vill inte att jag ska bjuda in till 
kontakt 
De vill att jag ska bjuda in till mer 
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Jag bjuder in till lagom mycket 
kontakt 
Jag bjuder in för ofta till kontakt 
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8. Har din uppfattning om fritidshemmets personal och dess 
pedagogiska insatser ändrats sedan ditt barn började på 

fritidshemmet?  Nej 

Lite 

Ja 

Mycket 

Positivit 

Negativt 

Överraskande 

Annat 
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Figur 16: Pedagoger 

Kommentarer Pedagoger: Ju längre deras barn vistas på fritids får de se mer av vår 

verksamhet och vad vi gör, vilket jag tror gör dom mer & mer positiva.  Vissa föräldrar gör 

det och vissa gör det inte. Om dom hämtar sina barn tidigt, typ 14.00, så hinner inte barnen 

vara med på aktiviteter och olika verksamheter som barnen kanske berättar annars om för sina 

föräldrar. Det kan ju betyda då att föräldrar inte vet vad personalen gör för jobb hela 

eftermiddagen. 

 

Figur 17: Föräldrar årskurs 1 

 

Figur 18: Föräldrar årskurs 3 

Kommentarer Föräldrar åk 3: Det kanske skulle kunna utvecklas men just för mig/oss finns 

inga sådana behov av delaktighet, då vi har förtroende för och ser att personalen tar fullt 

ansvar. Vi kan alltid lämna synpunkter som de beaktar. Förslag att person från fritids är med 

på utvecklingssamtalet tillsammans med läraren. Nä fast jag är ändå nöjd. Skolan är 
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8. Tror du att föräldrar ändrar uppfattning om fritidshemmets 
personal och dess pedagogiska insatser ju längre tid deras barn 
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viktigaste, fritids ser jag mer som ett ställe att leka efter skolan under vuxens uppsikt till 

föräldrarna slutat arbeta. Man är alltid välkommen till fritids alla föräldrar väljer själv hur 

delaktig man vill vara. 

 

Figur 19: Föräldrar totalt 

 

Figur 20: Pedagoger 

Kommentarer pedagoger: Föräldrarna får information om vad vi gör och kan självklart tycka 

till om vad vi gör och ha tankar och funderingar men de kan inte få bestämma allt. Svårt att 

förstå ordet delaktighet i detta sammanhang. Jag tolkar det som att föräldrar har möjlighet att 

få vara med i fritidshemmets aktiviteter, men inte i utvärderingen. Föräldrar kan vara med i 

utvecklingen om de vill.  

En pedagog har inte svarat på frågan med följande motivering: En svår fråga att svara på. Jag 

vet inte om föräldrarna vill vara delaktiga i fritidsverksamheten. (jag personligen skulle inte 

vilja vara det..... för där litar jag på att pedagogerna vet vad de gör och varför de gör vissa 

saker/aktiviteter) 
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9. Anser ni att föräldrarna har delaktighet i fritidshemmets 
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När känner ni att möjligheten till delaktighet/ inflytande möjliggörs? 

Föräldrar åk 1: Helt upp till mig som förälder, från deras sida finns den hela tiden. I den 

dagliga kontakten. Jag känner att vill jag detta så är jag alltid välkommen. Föräldramöte. 

Föräldrar åk 3: På föräldramöten när alla lärare och fritidspersonal är delaktiga. Vet inte om 

det finns ett sånt tillfälle tyvärr. När jag bjuder in själv! Vid de utvecklingssamtal som görs. 

Vi kan alltid ställa frågor både personligen och via mejl samt vid föräldramöten eller andra 

möten som skolan arrangerar. Det hänger mycket på mig/oss som tidigare nämnts. 

Pedagoger: Föräldramöten, dagliga kontakter. Samtal i hallen, på föräldramöten. 

Föräldramöten, dagliga kontakten i "hallen" vid lämning/hämtning. Vid samtal dagligen, 

föräldramöten. 

 

 


