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Sammanfattning 

Examensarbetet är en fallstudie som är gjort på ett fritidshem under min senaste VFU-period 

(verksamhetsförlagda utbildning). Syftet med studien är att undersöka hur kontakten mellan 

fritidspedagoger och föräldrar ser ut på det specifika fritidshemmet. Undersökningen är 

koncentrerad på hur föräldrarnas bristande språkkunskaper i svenska kan påverka 

kommunikationen mellan fritidshemmet och hemmet samt hur fritidspedagogerna 

kommunicerar med föräldrar i hem med delad vårdnad. Genom examensarbetet vill jag ha svar 

på tre frågor. Hur fungerar kommunikationen mellan fritidspedagoger och föräldrar? Hur 

kommunicerar fritidspedagoger med föräldrar som har vårigheter i det svenska språket? Samt 

hur fritidspedagogerna har lagt upp kontakten med föräldrarna i hem med delad vårdnad? Jag 

har valt att söka svaren på dessa frågor genom att intervjua tre fritidspedagoger på 

fritidshemmet där jag gjort min VFU.  Intervjuerna har kompletterats med att observera 

kontakten mellan fritidspedagogerna och föräldrarna för att samla in mer material. Dessutom 

har en förälder som har delad vårdnad om sitt barn och har bristande språkkunskaper i svenska 

intervjuats för att förstå hur dessa två faktorer kan påverka kommunikationen med 

fritidshemmet. Det jag har kommit fram till är att kontakten mellan fritidshemmet och 

föräldrarna är avgörande för barnens utveckling och vardag. Det finns faktorer som kan 

försvåra kontakten mellan fritidspedagogerna och föräldrarna. En sådan är föräldrar med 

bristande språkkunskaper i svenska, dessa kan behöva extra hjälp med att komma till tals och 

utrycka sina åsikter och synpunkter om fritidsverksamheten. Fritidspedagoger bör tänka på att 

föräldrar kan ha språksvårigheter och föräldrar bör meddela att de har vissa språksvårigheter. 

Språksvårigheter leder till att informationen mellan fritids och föräldrar blir bristfällig. 

Fritidspedagoger och föräldrar delar ansvaret för att ha en fungerande kontakt och på så sätt 

kunna samarbeta för att stimulera barnens utveckling på fritids.  
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1. Inledning 

 

Under sommaren 2011 kom jag i kontakt med en man med utländsk härkomst som berättade 

om sin dysfunktionella relation med sitt barns fritidshem. Han hade flyttat till Sverige med sin 

svenska fru och sin då 6-åriga pojke. När hans son började i skolan och på fritidshemmet 

upplevde han att kommunikationen med personalen på skolan och fritidshemmet inte fungerade 

så bra.  Han upplevde att det berodde på språksvårigheter i så väl svenska som engelska. Därför 

skötte hans fru all kontakt med skolan och fritidshemmet. Problemet uppstod när han och hans 

fru skilde sig. Efter skilsmässan fick de delad vårdnad om sonen. De bestämde att dela upp 

vårdnaden om sin son veckovis. Det vill säga att barnet bodde hos sin pappa ena vecka och hos 

sin mamma den andra. I och med den nya familjesituationen uppstod en stor utmaning för 

pappan. Nu blev han ansvarig för att sköta kontakten med fritidshemmet den veckan han hade 

sin son boende hos sig och han tvingades bli delaktig i sin sons fritidsverksamhet. Som 

ensamstående förälder ökade nu hans ansvar för sin sons fritidsverksamhet, något som han 

upplevde att han inte kunde klara av på grund av sina bristande språkkunskaper. Eftersom att 

han inte kunde upprätthålla kontakten med fritidspedagogerna upplevde han ett misslyckande 

då han upplevde att han inte kunde bidra till sin sons utveckling. Hans berättelse inspirerade 

mig till att undersöka hur kontakten mellan fritidspedagoger och föräldrar ser ut. Fokuset ligger 

på föräldrarna med språksvårigheter och föräldrarna i en familjesituation med delad vårdnad. 

För att utföra en noggrann och givande undersökning valde jag att utföra fältarbete under min 

VFU
1
-period och därefter grunda mitt examensarbete på det utförda fältarbetet. Skolan jag 

utförde min VFU på var passande för mitt fältarbete eftersom antalet elever med föräldrar som 

har utländsk bakgrund var hög och några av föräldrarna var nyanlände och därmed hade de 

bristande kunskaper i det svenska språket.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur kontakten mellan fritidspedagoger och 

föräldrar ser ut med fokus på de föräldrar som har bristande språkkunskaper samt föräldrar i 

familjesituationer med delad vårdnad.  

 Hur fungerar kommunikationen mellan fritidspedagoger och föräldrar?  

 Hur kommunicerar fritidspedagoger med föräldrar som har språkkunskapliga 

svårigheter i det svenska språket?  

 Hur har man lagt upp kontakten med föräldrar i hem med delad vårdnad? 

1.2 Disposition  

Det andra kapitlet innehåller en genomgång av vilka metoder som använts för att samla in det 

empiriska materialet. 

I Kapitel tre tar upp en litterär genomgång och tidigare forskning inom ämnet.  

Kapitel fyra redogörs resultatet av fältarbetet 

Kapitel fem är en diskussion där jag analyserar och behandlar resultat delen. 
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2. Metod och material  

 

Här beskrivs min fallstudie som utfördes under min senaste VFU-period. Jag beskriver också 

vilka metoder jag använt mig av i mitt materialsamlande, hur jag kom i kontakt med 

informanterna. Kapitlet avslutas med en kort presentation av dessa. 

En fallstudie undersöker ett fenomen i sin realistiska miljö.
2
 Examensarbetet är en fallstudie 

som undersöker kontakten mellan fritidspedagoger och föräldrar på ett fritidshem. Enligt Jarl 

Backman (1998) behöver fallstudier inte begränsas till just ett fall. En fallstudie kan göras på 

flera fritidshem med flera olika pedagoger. Det som avgör är hur man definierar "fallet". 

"Fallet" i denna undersökning är kontakten mellan fritidshemmet och föräldrar med fokus på 

möten mellan fritidspedagogerna och föräldrarna med bristande språkkunskaper och/eller delad 

vårdnad om barn. Eftersom det är en social miljö och situation som är föremålet för 

fallundersökningen så användas etnografiska tekniker för att samla in den nödvändiga 

informationen. Inom etnografiska fallundersökningar är det vanligt att använda sig av intervjuar 

och observationer som datainsamlingsmetod.
3
  

En fallstudies resultat kan inte generaliseras.
4
  Således kommer en fallstudie som det här 

examensarbete att ge olika resultat beroende på vilken fritidshem den görs på, vilka 

fritidspedagoger/föräldrar som intervjuas samt vilket fall man väljer att koncentrera sig på. 

Varje fritids har en karaktäristisk miljö och kultur som påverkar relationen i möten mellan 

föräldrar och fritidspedagoger, därför kommer inte samma fallstudie på två olika fritidshem ge 

samma resultat. Merriam Sharban förklarar att fallstudie inte redovisar sanningar utan beskriver 

verkligheten av det specifika fallet ur forskarens synpunkt. Således är det inte sanningar som 

redovisas i examensarbetet. Det är tolkningar och mina försök att förstå hur pedagogiska möten 

mellan föräldrar och fritidshemmets personal sker. Detta leder till att examensarbetet är en 

kvalitativ studie. I kvalitativa studie används observationer och intervjuer för att tolka, förstå, 

beskriva, analysera och diskutera fallet. Fallstudien är ett exempel på hur mötet mellan 

                                                           
2
 Backman, Jarl. (1998). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. S. 55.  

3
 Sharan, Merriam, B. (1994) Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur. S. 37 

4
 Ibid. S.37 
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föräldrar och fritidspedagoger ser ut och genom att ta del av fallstudie kan läsaren bättre förstå 

de problem som kan finnas i dessa möten.
5
  

2.1 Informanter  

Mina informanter var två erfarna fritidspedagoger från två olika avdelningar av samma skola. 

En av pedagogerna har arbetat med verksamheten som består av barn i 6-års ålder medan den 

andra jobbar med barn från 1:an till 5:an. Båda Fritidspedagoger har yrkes utbildning och 

erfarenhet och därmed kvalificerade för att bidra med praktiska och teoretiska kunskaper om de 

berörda frågorna. Fritidspedagogerna är mellan åldern 35-40 och har mer än 10 år erfarenhet av 

att jobba på fritidshem. Mannen jag har intervjuat kom till Sverige 2008 med sin svenska fru. 

Tidigare bodde de i Turkiet där de hade träffats och gift sig. När de kom till Sverige hade de en 

6-årig pojke. Sonen började gå i en svensk skola och på fritidshem. Pappan kunde inte prata 

svenska alls och väldigt lite engelska.  

2.2 Intervjuer 

För att samla empirisktmaterial utförde jag en fallundersökning med hjälp av observationer och 

enskilda intervjuer. Observationen utfördes under hösten 2011, de enskilda intervjuerna 16/9 

2011, 5/10 samt 21/10. Observationen utfördes under hela VFU-perioden som bestod av fem 

veckor. Under dessa veckor följde jag min lokala lärarutbildare och observerade hans sätt att 

bemöta föräldrarna, hur han kommunicera med dem samt hur han informerade föräldrarna om 

barnens utveckling och vardag.  

Jag valde att använda observationer och intervjuer för att få en bred föreställning av hur 

kommunikationen med föräldrarna såg ut på fritidshemmet och vilka vardagliga svårigheter 

som hindrar kommunikationen samt hur kontakten med föräldrar med delat vårdnad är 

uppbyggd. Inför intervjuerna skapade jag ett frågeformulär där jag i förväg hade skrivit upp vad 

jag ville diskutera med informanterna. Under intervjuerna försökte jag anpassa och formulera 

om frågorna efter hur samtalet utformades. Frågorna behandlade fritidspedagogernas sätt att 

kommunicera med föräldrar och hur de mötte föräldrar som inte kan kommunicera på svenska 

på grund av sina språkkunskapliga brister.  

Jag intervjuade två fritidspedagoger inom fritidsverksamheten där jag utförde min VFU . För 

att dokumentera intervjuerna med fritidspedagoger var jag tvungen att anteckna deras svar 

                                                           
5
 Sharan, Merriam, B. (1994) Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur. S.37 
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eftersom en av fritidspedagogerna inte gick med på att få sin röst inspelad. En av 

fritidspedagogerna hade mycket erfarenhet av yrkeslivet inom verksamheten och därför var det 

viktigt för mig att han deltog i mitt fältarbete. Eftersom jag ville bemöta de båda 

fritidspedagogerna på samma sätt under intervjun valde jag att anteckna som 

dokumentationsmetod för båda intervjuerna. Ett par dagar efter intervjuerna ordnande jag ett 

återkopplande möte med mina informanter. Jag hade till detta tillfälle gått igenom mina 

anteckningar och de fick möjlighet att korrigera det jag hade tagit fram ur intervjuerna. Detta 

tillfälle använde jag även som en andra chans där jag ställde kompletterande frågor till dem.  

Jag intervjuade även en man från ett utomeuropisk land som har en son på ett fritidshem. Han 

har bott i Sverige i 3 år och upplever själv att han har stora språkkunskapliga problem. Jag 

valde att intervjua honom efter det att han berättade om sin upplevelse av hur bristen på 

språkkunskaper kan leda till en dysfunktionell kontakt mellan hemmet och fritidshemmet och 

hur detta i sin tur kan vara ett hinder i barnens utveckling. Under sitt första år i Sverige möttes 

han av stora svårigheter i kommunikationen med personalen på fritidshemmet. Han upplevde 

att det gick ut över hans kontakt och engagemang i sin sons fritidsverksamhet. Intervjun med 

föräldern valde jag och fick tillstånd att spela in. Det var ett omfattande samtal som till viss del 

var känslosamt och krävde min fulla uppmärksamhet. Det var viktigt att under intervjuerna 

tänka på miljön, kroppsspråket och mimiken för att kunna optimera intervjus innehåll.
6
 Inför 

intervjun hade jag tänkt ut de frågor jag ville ställa men under intervjuns gång så improviserade 

jag även lite vilket ledde till att det tillkom frågor och uppföljningsfrågor under intervjuns 

gång. Innan intervjuarna tänkte jag mycket om hur jag skulle förhålla mig så att jag skulle 

uppfattas som en bra lyssnare och intresserad av det informanten hade att säga.  

Jag tänkte på både de verbala och icke verbala redskap som professionella lyssnare kan 

använda. De icke verbala redskapen är det rumsliga arrangemanget, där det är viktigt att det 

inte finns några störningsmoment som kan leda till att splittra informantens eller min 

uppmärksamhet. Ögonkontakt, jag tänkte mycket på att hålla ögonkontakt med informanten, för 

att det är ett tydligt tecken på att informanten har min fulla uppmärksamhet. Hållning, det är 

viktigt att inte sitta bakåtlutad med armarna i kors för det kan uppfattas som tecken på ointresse 

Sedan använde jag mig mycket av nickningar och mimik för att vissa att jag var uppmärksam 

och intresserad av informanten. De verbala redskapen för den som intervjuar är 

                                                           
6
Hägg, Kerstin., & Kuoppa, Svea Maria. (1997). Professionell vägledning: Med samtal som redskap. Lund: 

Studentlitteratur. S. 79 
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omformuleringar av fakta och känslor som informanten uttrycker. Detta gjorde jag genom att 

bekräfta deras känslor och omformulera fakta som kom fram under intervjun. 

Sammanfattningar var också ett av redskapen som jag använde mig mycket av under samtalet. 

Genom att kort sammanfatta vad som har sagts visade jag informanten att jag hade varit 

uppmärksam och att jag hade uppfattat det han/hon har sagt. 

Jag transkriberade intervjuerna genom att använda en variant av den etnopoetiska metoden
7
. 

Den utformades av Dennis Tedlock i USA under 1970-talet och har bearbetats och förändrats 

av Barbro Klein. Det är en metod som ska efterlikna tal och ljud.  Jag anser att det finns 

fördelar med att den som läser transkriberingen får en tydlig förevisning om hur samtalet varit, 

eftersom att metoden visar när det sker pauser, skratt, hög volym, eftertryck och samtalstakt. 

Problemet med denna metod är i vilken utsträckning man ska anteckna ordagrant med tanke på 

dialekter och när man ska ”försvenska” dem. Jag har i vissa fall skrivit om våra citat från 

talspråk till skriftspråk. När informanten till exempel säger ”skilda föräldrar” har jag skrivit ut 

det som ”föräldrar med delad vårdnad” för att ett flyt i texten ska infinna sig.  Detta förändrar 

inte budskapet bakom det som har sagts utan underlättar endast för läsaren. Jag har även satt ut 

punkter, kommatecken och tagit bort upprepningar och stakningar för att läsaren lättare ska 

förstå texten. Jag har valt att ge informanten ett alias för att kunna få en bättre flytt i texten 

såväl som att anonymisera informanten. Därför har jag valt att kalla informanten för 

Mohammad i texten.       

2.3 Observationer 

Observationerna genomfördes inom fritidshemmets verksamheter. Första halvan av VFU-

perioden observerades kontakten mellan fritidspedagoger och föräldrar på avdelningen med 

barn i 6-7 års ålder. Avdelningen bestod av cirka 25 barn och två fritidspedagoger. Andra delen 

av min VFU-period utfördes observationer på ”stor barns” avdelningen det vill säga 

avdelningen med barn i 8-12 års ålder. Fokus vid observationerna låg på kontakten mellan 

föräldrarna och fritidspedagoger på respektive avdelningen. Jag deltog även i skrivandet av 

fritidsbrev tillsammans med fritidspedagogerna på avdelningarna för att få en tydligare bild av 

den information som föräldrarna får ta del av. Fritisbrevet är en vanlig och väldigt betydelsefull 

informationskälla som fritidspedagogerna använder sig av. Där avhandlas de aktiviteter som 

har varit under veckan och de som är planerade inför kommande veckan. Förutom fritidsbrevet 

                                                           
7
Klein, Barbro. (1990). Transkribering är en analytisk akt, Rig 2. S.44ff. 
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har jag fått ta del av kontakten mellan föräldrar och fritidspedagogen vid lämning och hämtning 

av barnen på fritidshemmet. Dessa tillfällen används av båda parterna för att utbyta viktigt 

vardaglig information om barnet. Till exempel när föräldern eller föräldrarna hämtar barnen så 

tar fritidspedagogen upp hur dagen har varit vilka aktiviteter barnen har varit delaktiga i samt 

om det har uppstått konflikter med andra barn eller vuxna. Jag har även deltagit i ett 

föräldramöte på skolan där fritidsverksamheten bidrog med information om verksamhetens 

planer samt samtalade med föräldrarna om olika delar av barnens fritidsverksamhet. 

Observationerna under fältarbetet ser jag som komplement till den information som framkom 

under intervjuerna. ”Språket är den centrala komponenten i så gott som allt socialt samspel. 

Det kanske inte är så underligt att många forskare av olika skäl begränsar själva fältarbetet till 

att bestå av samtal”.
8
  

Samtalen har även haft en avgörande roll under mitt fältarbete. Större delen av det empiriska 

materialet från fältarbetet består av intervjuer, men det har även kompletterats med 

observationer. Jag ville verkligen se i verkligheten hur kontakten fungerade och relaterade det 

till vad som kom fram i samtalet med fritidspedagogerna.  Att jag inte har lagt tyngdpunkten på 

observationer beror på att den yttre påverkan som jag som observatörer gör kommer att 

genomsyra hela observationen och beskrivningen på olika sätt. Billy Ehn och Barbro Klein 

påpekar att ”Det går inte beskriva verkligheten utan att påverka den”
9
. När man ska beskriva 

det man observerat är ordvalet viktigt, ord kan ha olika betydelser för olika personer i olika 

situationer. Författaren får en maktposition och kan påverka läsarens syn och tanke på vad det 

som observerats. ”Skrivandet ger utrymme åt personlig uttrycksförmåga, men kräver också 

regellydnad för att objektivera och tygla subjektiviteten”
10

.  

2.4 Reflexivitet och etik     

Reflexivitet innefattar att som författarens överväga textens påverkan på läsaren och 

hans/hennes åsikt om det texten handlar om. Det är en viktig aspekt när man beskriver 

observationen och jag anser att man måste hitta en balans mellan objektivitet och subjektivitet. 

Det finns etiska dilemman som man ställs inför som forskare gällande hur mycket man ska 

säga? Som forskare väljer man omsorgsfullt ut sitt material och väger sina ord. Men hur mycket 

                                                           
8
Arnstberg, Karl Olov. (1997). Fältetnologi. Stockholm: Carlsson. S.79. 

9
 Ehn, Billy., & Klein, Barbro. (1994). Från erfarenhet till text. Stockholm: Carlsson. S.10.  

10
 Ibid., 40. 
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är jag villig att ta med i texter?
11

 Jag anser att det är viktigt att betrakta sitt material kritiskt och 

leta efter sådant som man inte vet att man letar efter. 

Rutin har en tendens att göra oss okritiska. Det är viktigt att ibland skaffa distans 

till vardagen och dess rutiner och sätta ord på sådant som vår världsbild, 

vetenskapssyn och moral. Orden och distansen är en förutsättning för att vi ska 

kunna se om och hur det hela hänger ihop och för att vi med kritisk blick ska 

kunna reflektera över det vi gör
12

. 

 Att som forskare gå in med öppen syn, låta intervjuerna berätta sina egna historier och inte 

influeras av egna perspektiv är nödvändigt. Det problematiska är att hitta rätt perspektiv när 

man betraktar det som studeras. Jag vill återge en äkta föreställning och det svåra är vems 

föreställning jag egentligen återger. Det är lätt hänt att man mer eller mindre oreflekterat 

närmar sig vissa parter och betraktar verkligheten ur deras perspektiv. Sannolikt då parter har 

en position eller ett perspektiv som ligger relativt nära ens eget
13

. Oavsett vilka metoder som 

används och vilka kunskapsintressen och ideal jag bekänner mig till förblir frågan om vilka 

parter jag solidariserar mig med och vems intresse jag vill och tror att kunskapen ska tjäna 

till
14

.  

Karl-Olov Arnstberg skriver i sin bok Fältetnologi ”Dessa kunskaper är inte knutna till 

evigheten i form av generella sanningar utan beroende av tid, rum och socialt sammanhang”
15

. 

Det fanns en oro inför fältarbetet att jag skulle känna solidaritet med fritidspedagogerna på 

grund av att de hade samma yrkesroll som jag kommer att ha som blivande fritidspedagog. Så 

blev inte fallet eftersom jag hade mitt eget projekt att koncentrera mig på. Jag kände mig inte 

kluven av den ena eller andra gruppen eftersom jag var medveten om att min roll var att 

observera och studera interaktionen mellan de två grupper (föräldrar och fritidspedagoger). I 

början av VFU-perioden skedde ett samtal med min LLU:are, där jag talade om att jag skulle 

utföra ett fältarbete och vad det skulle innefatta. Han i sin tur hade talat om för båda 

avdelningarna på fritidshemmet om mina avsikter med VFU-perioden och vad jag skulle 

koncentrera mig på. Därför var alla fritidspedagoger väldigt tillmötesgående och jag fick ta del 

av en stor del av deras kontakt med föräldrarna. Jag tyckte även att det var viktigt att alla 

                                                           
11

O´Dell, Tom. (1999). Metodens praktik: uteslutningens poetik. Lund: Studentlitteratur. S.69.
 
 

12
 Eliasson, Rosmarie. (1995). Forskningsetik och perspektivval Lund: Studentlitteratur. S.14.  

13
Ibid., 27. 

14
 Eliasson, Rosmarie. (1995). Forskningsetik och perspektivval Lund: Studentlitteratur. S.118.  

15 Arnstberg, Karl Olov. (1997). Fältetnologi. Stockholm: Carlsson. S.105. 
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fritidspedagoger samt rektorn på skolan var medvetna om mina avsikter och att skolan samt 

fritidspedagogerna på avdelningen skulle förbli anonyma under mitt skrivande.  

Dessutom har jag använt mig av de fyra etikhuvudkraven som Jörgen Dimenäs (2007) 

beskriver i sin bok ”Lära till lärare”.  

1. Informationskravet: Forskaren ska informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte.  

2. Samtyckeskravet: Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan.  

3. Konfidentialitetskravet: Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer ska ges 

största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna ska förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem. 

4. Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål.  

 

3. Tidigare forskning och litteratur 

 

I det pedagogiska programmet för fritidshemmet klargörs det tidligt att föräldrarna kan bidra 

med den unika kunskapen om det egna barnet vilket ger fritidspedagogerna möjligheten att 

kunna planera verksamheten efter barnens utvecklings behov och möjligheter. Därför är det 

viktigt att fritidspedagogerna har en bra kommunikation med föräldrarna om de över 

huvudtaget ska kunna lyckas med att nå fritidshemmets mål. 

Personalen måste använda olika samarbetsformer så att de kan nå alla föräldrar. En strävan måste 

vara att öka föräldrarnas delaktighet och medinflytande i verksamheten och dess utformning
16

.  

I kommuner med multietniska invånare har tolkning blivit en viktig service. För att kunna 

överbrygga eventuella klyftor mellan personalen och föräldrarna kan dagens skolor använda sig 

av tolk servicen. 
17

 Berit Lundgren (2005) förklarar att verksamheten har rätt till att anställa en 

                                                           
16

Socialstyrelsen. (1988:7): Pedagogiskt program för fritidshem. Stockholm: Allmänna förlaget. S. 50. 
15

 Berit, Lundgren. (2005). Skolan i livet - livet i skolan. Några illitterata invandrarkvinnor lär sig tala, läsa och skriva på 
svenska som andra språk. S.67 (diss.) Umeå: Doktorsavhandlingar i pedagogiskt arbete Nr.3  
16

 Sjöwall, Anna. (1994). Kulturmöten i barn omsorg och skola. Lund: Studentlitteratur. S. 7. 
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tolk vid behov. Lundgren påpekar även nackdelarna med att använda sig av tolk servicen. Hon 

klargör att trots goda möjligheter till utbildning är det bara 10 procent av tolkarna i Sverige som 

är auktoriserade och det betyder att det finns stora variationer i tolkarnas kompetenser och 

kvalitéer. Skolpersonalen bör ta hänsyn till att föräldrar har olika förutsättningar att utöva 

inflytande och aktivt sträva efter att alla föräldrar får komma till tals på lika villkor. En 

kombination av olika former för inflyttande och samverkan kan öppna möjligheter för alla 

föräldrar att känna delaktighet i sitt barns vardag. Personalen bör vara lyhörd för händelser som 

kan påverka barnets personliga situation.
18

 

3.1 Fritidshemmets uppgift 

Fritidshemmets uppgift är att förena omsorg och omvårdnad i vid mening med en god 

pedagogisk verksamhet, vilket innebär att omsorg och pedagogik bör ses som en helhet. 

Verksamheten bör bygga på insikten att varje barns utveckling och lärande är oupplösligt 

förenat med dess emotionella, sociala och fysiska välbefinnande. Fritidshemmets uppgift att 

komplettera skolan bör ses både tids- och innehållsmässigt så att verksamheterna tillsammans 

bidrar till barnens allsidiga utveckling och lärande med fokus på att barnen upplever kontinuitet 

och sammanhand i tillvaron. För att erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen 

bör fritidshemmet utmana barnen att successivt vidga och fördjupa sina kunskaper om sig 

själva och sin omvärld. Verksamheten bör vara rolig och stimulerande för barnen och ta till 

vara deras nyfikenhet, företagsamhet och lust att lära. Fritidshemmet bär stimulera barns 

allsidiga utveckling. Verksamheten bör bygga på insikten att barns utveckling och lärande sker 

hela tiden och i alla sammanhang. Synen på barn som aktiva medskapare av sin egen 

utveckling och sitt eget lärande bör prägla verksamheten.
19

 

Enligt skolverkets Allmänna råd med kommentarer för fritidshem (2002) bör fritidshemmet 

uppmuntra att barnen i samspel med kamrater och vuxna utvecklar sin sociala kompetens. 

Personalen bör aktivt sträva efter ett gott socialt klimat, att barn känner sig trygga och ser sig 

som en tillgång i gruppen, vilket är viktiga förutsättningar för utveckling av den sociala 

kompetensen och den kommunikativa förmågan. Lek och skapande verksamhet i olika former 

bör ges stort utrymme i fritidshemmet. I arbete med teman kan barnen ges möjlighet att pröva 

och utveckla sina kunskaper i meningsfulla sammanhang. Fritidshemmet bör främja barnens 

identitetsutveckling och deras strävan mot en allt högre grad av självständighet. Barns förmåga 

                                                           
 
19

 Skolverket. (2002). Allmänna råd med kommentarer för fritidshem. Stockholm: Statens skolverk. S. 17. 
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att själva hantera sin vardag bör uppmuntras samtidigt som fritidshemmet bör uppmuntra barn 

att utveckla egna fritidsintressen. Det är viktigt att fritidshemmets personal utgår från varje 

barns unika behov när det kommer till att forma den vardagliga verksamheten. Att utgå från 

varje barns behov innebär att varje barn oavsett ålder, kön, social eller kulturell bakgrund samt 

fysiska och psykiska förutsättningar bör få stöd och stimulans i sin utveckling. Fritidshemmets 

verksamhet bör utgå från barns egna intressen och erfarenheter och anpassas till att barn har 

olika livsvillkor och förutsättningar.
20

   

För att fritidshemmet ska kunna fullgöra sin uppgift bör verksamheten kontinuerligt planeras, 

följas upp och utvärderas på såväl huvudmannanivå som verksamhetsnivå. Vid planering, 

uppföljning och utvärdering på verksamhetsnivå bör personalen sträva efter att barn och föräldrar 

är delaktiga. Barnens och föräldrarnas delaktighet är viktig för att fritidsverksamheten ska kunna 

lyckats. Barnen kan bidra till att verksamheten anpassas efter deras intresse och där med givande 

och intressant för de att vara del av.
21

 

Vidare står det i skolverkets Allmänna råd med kommentarer för fritidshem (2002) att 

fritidshemmet ska erbjuda barn en meningsfull fritid. En förutsättning för att barnen ska 

uppleva fritiden som rolig och meningsfull är att verksamheten utformas med deras behov, 

intressen och erfarenheter som grund. Det innebär att innehållet i verksamheten kommer att 

variera mellan olika fritidshem beroende på barnens erfarenheter och situation, till exempel 

familjens intressen och skolans inriktning eller närmiljöns resurser. Personalen har en viktig 

roll när det gäller att skapa en balans mellan barnens engagemang i de intressen de redan 

tillägnat sig och att visa på alternativ och inspirera till nya upptäckter.
22

  

Fritidshemmets verksamhet ska utgå från varje barns behov. Barns behov kan variera utifrån 

faktorer som ålder, kön, social eller kulturell bakgrund samt fysiska och psykiska 

förutsättningar och det är viktigt att innehåll och arbetssätt anpassas till detta. Nya krav har till 

exempel ställts på fritidshem i samband med att allt fler sexåringar skrivits in och verksamheten 

ska anpassas till den ny åldersgrupp. Även det ökande antalet barn som växer med en dubbel 

kulturell tillhörighet har ställt nya krav. Fritidshemmets verksamhet bygger på att barns 

socialisation och utveckling bör ske i grupp. Således är fritidsverksamheten baserad på den 

sociokulturella utvecklingsteorin där barns kunskaper, självkänsla och identitet utvecklas i 

samspel med andra. I en väl fungerande grupp har barnen glädje av varandra. De lär av 

                                                           
20

 Skolverket. (2002). Allmänna råd med kommentarer för fritidshem. Stockholm: Statens skolverk. S. 16. 
21
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varandra, stödjer varandra och utvecklar en levande social gemenskap. Det är också inom 

gruppen som sociala normer och regler prövas och utvecklas. Gruppen utgör därför ett forum 

där ett demokratisk tänkande, jämställdhet och andra värdegrundsfrågor kan omsättas i konkret 

handling. Tillsammans med andra lär sig barn hantera konflikter och intressemotsättningar och 

lösa de på ett positivt sätt.
23

  

Samvaro i grupp är central i fritidshemmet, men det är också viktigt att verksamheten utformas 

så det blir en bra balans mellan enskilda barns behov i relation till gruppen som helhet. Lek, 

skapande verksamhet, barns eget utforskande av omvärlden och ett temainriktat arbetssätt har 

under lång tid varit viktiga inslag i fritidshemmets pedagogiska verksamhet.  Dessa moment är 

även en del av läroplanen. Enligt läroplanen ska banen få pröva olika uttrycksformer, till 

exempel drama, musik och dans samt skapande i textil, bild och form. De ska också ges 

möjlighet att pröva, utforska tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. I 

läroplanen betonas också lekens betydelse, särskilt för de yngre barnens lärande.  

I dagens samhälle har media stort inflytande på barns och ungdomars normer och värderingar. 

Genom att ge barnen möjligheten att använda och lära sig om olika sätt att kunna ta del av 

dagens media på fritidshemmet (till exempel internet, tidningar och tv) kan pedagogerna bidra 

till att öka medvetenheten om vilka normer och värderingar som media uttrycker, exempelvis 

vad gäller könsroller.  

Fritidshemmets verksamhet bör vila på ett nära och förtroendefullt samarbete med barnens 

föräldrar och det är personalens ansvar att ett sådant samarbete kommet till stånd. Personalen 

bör tillsammans med föräldrarna diskutera fritidshemmets innehåll och utformning utifrån det 

enskilda barnets och barngruppens förutsättningar. Föräldrarna bör ges möjlighet att påverka 

utifrån sina unika kunskaper om det egna barnet
24

.    

3.2. Hur kontakten med föräldrarna ser ut idag  

Barnomsorgens personal behöver idag mer än tidigare följa händelseutvecklingen i världen. 

Flyktingar kommer från olika delar av världen, folkgrupper som vi kanske aldrig tidigare hört 

talas om, som talar språk vi aldrig tidigare hört. Föräldrar, hemspråkslärare och annan 

                                                           
23
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tvåspråklig personal är omistliga kunskapskällor. Deras kunskaper och erfarenheter kan hjälpa 

oss att bidra till att ge barnen trygghet och självförtroende i det nya framväxande samhället
25

.  

Man kan bli så blockerad av rädsla att begå fel att man inte alls vågar försöka prata. De flesta 

föräldrar med utländsk härkomst kan därför undvika att komma i kontakt med skolpersonalen 

för att slippa hamna i en konversation med de och därmed riskera att begå ett språkligt fel.
26

 

Som tidigare nämnts måste man ha föräldrarna med sig och inte mot sig om skolarbete skall gå 

bra. Detta kan säkert vara komplicerat, även ibland landsmän. Skillnaden mellan förväntningar, 

uppfostringsnormer etcetera är förstås ännu större mellan människor av olika nationalitet. Det 

är svårt att tränga igenom andra länders synsätt på livet, man misstror gärna det som är 

främmande och kan vara skrämd av vissa företeelser i samhället. Det är svårt för 

fritidspedagogerna att få dessa föräldrar att delta i föräldramöten och andra informativa träffar 

av verksamheten eftersom man saknar möjlighet till att skicka kallelse på deras språk. Ibland 

förstår inte pedagogerna hur viktigt detta är och väljer bort att ordna en tolkning på grund av 

egen komfort för att det kan vara besvärligt
27

.  

En del föräldrakontakter kan underlättas med hjälp av hemspråksläraren. Andra kan underlättas 

genom tolk, men det kan kännas svårt att tala genom tolk eftersom man inte kan kontrollera att 

tolknigen verkligen motsvarar det man vill ha sagt. Man bör emellertid inte låta svårigheterna 

avhålla från att hålla kontakten. Det är viktigt att man vågar börja och inte låter svårigheterna 

avskräcka
28

.    

Förskollärare, grundskollärare och fritidspedagoger har olika traditioner för kontakterna med 

föräldrarna. Dessa olika erfarenheter kommer att påverka och vara till stor nytta för 

arbetslagen. Det finns många sätt att utveckla formerna för föräldersamverkan. En del kan 

tänkas vilja ta med föräldrarna som en del i samverkansprocessen redan från början, andra vill 

ta ställning till en sak i taget. Formerna måste få utvecklas efter lokala behov och möjligheter 

och det bör finnas tydliga mål även för föräldrarnas delaktighet och det bör finnas tydliga mål 

även för föräldrarnas delaktighet och ansvar. När fritidshem startar en samverkan måste 

föräldrarna få möjlighet att förstå hur de olika lärarkategorierna vill arbeta och hur 

                                                           
25

 Sjöwall, Anna. (1994). Kulturmöten i barn omsorg och skola. Lund: Studentlitteratur. S. 7. 
26

 Stockfelt-Hoatson., & Britt-Ingrid. (1977). Invandrarbarnen och språket. Stockholm: Aldus/Bonnier. S.18 
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 Ibid., S. 71 
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verksamheten är tänkt att fungera. Utan information, diskussion och samarbete med föräldrarna 

uppstår lätt missförstånd och oro.
29

 

Flyktingföräldrar har andra krav och förväntningar på skolan och de kan därför ha svårt att veta 

hur de ska förhålla sig till skolans personal. Åsikterna kolliderar dessutom ibland, tillexempel 

om synen på uppfostran. Men föräldrarnas kulturella bakgrund kan också bli en tillgång för 

skolan och för barnet om man är lyhörd, respekterar att man har olika synsätt och är försiktig 

med värderingarna.  Barnen måste kunna känna sig trygga i att hem och skola har en förtrolig 

kontakt med ömsesidig respekt. En förälderkategori som lätt glöms bort är de frånskilda 

föräldrarna. Att ha kontakt med båda föräldrarna blir än mer angeläget när föräldrarna inte bor 

tillsammans. För barnets skull måste lärarna ha en strategi för de vardagliga kontakterna med 

både mamma och pappa, även om någon av föräldrarna inte har vårdnadsansvar. Det enskilda 

barnet ska kunna känna att lärarna respekterar och tar hänsyn till det liv barnet lever utanför 

skolan och gör sitt bästa för att barnet ska kunna ha kontakt med båda föräldrarna om det som 

händer och sker i skolan. Även när det gäller rent praktiska saker som till exempel klasslistor 

med adress och telefonnummer, bör man ta hänsyn till barnets eventuella dubbelboende
30

.  

 

4. Resultat 

 

Genom mitt arbete har jag försökt att öka läsarens kunskap om hur mötet mellan 

fritidspedagoger och föräldrarna ser ut idag samt beskriva hur olika faktorer kan orsaka 

problem i kontakten mellan hemmet och fritidshemmet. 

4.1Kommunikation mellan fritids och föräldrar 

På fritidshemmet där VFU verksamheten utfördes ser kontakten ut på nedanstående sätt. 

Veckobrev/fritidsbrev är konkret och rutinligt sätt att upprätthålla konkret kontakt med 

hemmet. Fritidsbrevet skrivs varje fredag av den ansvariga fritidspedagogen på avdelningen. 

Det innehåller detaljerad beskrivning av veckan som har gått. Aktiviteter barnen har blivit 

erbjudna den veckan samt hur deltagandet av barngruppen har sett ut för den specifika 

                                                           
29
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aktiviteten. Fritidsbrevet innehåller även en beskrivning av vad den kommande veckan har att 

erbjuda. Vilka aktiviteter som är planerade, hur barnen ska vara klädda för dessa aktiviteter 

samt var dessa aktiviteter kommer att hållas. Det är viktigt för föräldrarna att få veta hur deras 

barns kommande vecka ser ut så att de kan utföra de nödvändiga förberedelserna från hemmets 

sida som gör barnen redo för att kunna delta i de aktiviteterna. Dessa förberedelser kan vara allt 

från att skicka rätt kläder, skor och matsäck med barnen den dagen, till att bereda barnen för 

den kommande dagen genom att tala om vad som väntar de på fritids. Alla aktiviteter som 

erbjuds på fritids är friviliga, barnen har rätt att inte delta i aktiviteterna. Även föräldrarna har 

rätt att frånhålla sina barn från aktiviteter utan att behöva ange någon orsak. Fritidsbrevet är 

även en möjlighet för fritidspedagogerna att påminna föräldrarna om annat som är viktigt för 

verksamheten. Tillexempel att fylla i barnens fritidstider för den kommande veckan, att 

meddela fritidspedagogerna ifall barnen kommer att vara lediga någon av dagen samt om 

barnen ska komma senare eller lämna fritidshemmet tidigare någon dag under veckan.  

     

Fritidsbrevet skickas till hemmet via internet. Fritidspedagogerna utgår ifrån att alla föräldrar 

har tillgång till internet hemma eller på jobbet för att på så sätt ta del av fritidsbrevet. Föräldrar 

som inte har internet kan be fritidspedagogerna att få brevet hemskickat med barnen. 

Fritidspedagogerna på avdelningen har valt att skicka brevet via internet eftersom det är det 

säkraste sättet att nå föräldrarna på. Fritidspedagogerna har valt bort att skicka brevet med 

barnen eftersom det kan hända att fritidsbrevet kommer bort. Dessutom har man tänk på hem 

med föräldrar som har delad vårdnad. I dessa fall hamnar fritidsbrevet som innehåller 

information om den kommande veckan hos förälderns om hämtar barnet. 

Förutom fritidsbrev sker den dagliga kontakten mellan fritidshemmet och hemmet spontant och 

äger oftast rum vid avlämning och hämtning. Vid dessa tillfällen har fritidspedagogerna 

chansen att möta föräldrarna och utbyta viktigt information. Mängden av den utbytta 

informationen kan variera mycket beroende på hur bråttom föräldrarna har. En del föräldrar kan 

vara väldigt stressade vid avlämning och hämtning. De försvinner väldigt fort efter 

avlämningen och fritidspedagogen får sällan möjlighet att byta några ord med dem. Andra 

föräldrar däremot tar god tid på sig att tala med fritidspedagogerna. De vill veta hur dagen har 

varit samt hur deras barn har betett sig under dagen. Dessa korta samtal kan vara viktiga för 

både fritidspedagogen och föräldern för att utbyta viktig information om barnen fritidsvanor 

och deras hälsa. 
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Fritidspedagogerna har även kontakt med föräldrarna vid behov. Det vill säga om något 

speciellt händer barnen på fritids tar pedagogerna kontakt med föräldrarna och beskriver 

händelsen samt deras barns roll i den. Allvaret på händelsen avgör om kontakten med 

föräldrarna ska ske genom telefon eller i direkt samtal. Fritidspedagogerna avgör även om det 

räcker att samtala med ena föräldern eller båda med tanke på hur allvarigt händelsen är och hur 

avgörande deras barns roll är i händelsen.    

Utvecklingssamtal och föräldramöten är också ett kommunikationstillfälle mellan hemmet och 

fritidshemmet. Numera är fritidspedagogerna delaktiga i såväl föräldramöten som 

utvecklingssamtal. Detta ger fritidspedagogerna och föräldrarna chans att bygga på sin relation 

samt förbättra samarbetet vilket kan i sin tur bidra till en bättre vardag för barnen båda på 

fritidshemmet och hemma. 

4.2 Konsekvenser av en icke fungerande kommunikation 

Pappan jag intervjuade för mitt examensarbete hade kunskapsbrister i så väl svenska som 

engelska vilket ledde till att han inte kunde kommunicera med fritidspedagogerna på sin sons 

fritidshem. Han överlät till sin svenska fru att sköta all kontakt med fritidshemmets pedagoger. 

Problemet uppstod när de separerade och fick delad vårdnaden av deras son. Mohammad hade 

inte varit i kontakt med fritidshemmet tidigare och hade svårt att kommunicera med 

pedagogerna. Det blev väldigt svårt för honom att etablera en fungerande kontakt med 

fritidshemmet. Fritidspedagogerna på avdelningen valde fortsätta att sköta all kontakt via 

barnets mamma eftersom hon var den enda föräldern de kunde kommunicera enkelt med. Detta 

ledde till att Mohammad kände sig helt utanför och inte alls delaktig i sitt barns fritidsvardag. 

Med tiden lärde han sig lite svenska men kunde fortfarande inte kommunicera med 

fritidspedagogerna på grund av rädslan att misslyckas med uttal eller begå någon annan 

språkmiss. Eftersom enbart mamman till barnen hade kontakt med fritidshemmet och kunde 

kommunicera med fritidspedagogerna blev det enbart hon som fick möjligheten att aktivt delta 

i barnet fritidsverksamhet och det var även hon som alltid deltog i föräldramöten samt 

utvecklingssamtal. Således kunde Mohammad verken ta del av barnets fritidsvardag eller bli 

medveten om barnets utveckling på fritidsavdelningen. I ett helt skolår hade han ingen kontakt 

med fritidshemmet. I början på grund av de obefintliga språkkunskaperna och senare av ren 

rädsla att inte kunna föra ett samtal med personalen på fritids på grund av sina språkbrister.  

Exempelvis när barnet var hos sin mamma var han förberedd på fritidsvardagen på ett bra sätt. 

Han var alltid redo för fritidsverksamheten genom att ha med sig allt som behövdes för dagens 
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aktiviteter. Skor/stövlar beroende på väder eller de planerade aktiviteterna på fritidshemmet, 

rätt kläder beroende på om barnen skulle vara ute eller inne under dagen, matsäck eller frukt 

vid planerade utflykt. Det kan verka vara små detaljer men i verkligheten är de avgörande om 

barnet ska kunna ta del av, orka genomföra och njuta av dagen på fritids.  

Mohammad valde att berätta om ett tillfälle där hans sons fritidsavdelning skulle vara ute i 

skogen under större delar av dagen och Mohammed hade glömt att skicka med extra kläder och 

stövlar till sonen. Det ledde till att hans son inte kunde delta i aktiviteten och fick istället 

tillbringade dagen på fritidshemmets andra avdelning med äldre barn som skulle vara inomhus 

den dagen. Med att berätta detta exempel ville Mohammad peka på hur mycket stimulerande 

och roliga aktiviteter hans son gick miste om på grund av bristen på kontakten och 

kommunikation mellan honom, hans exfru och fritidsavdelningen. Därför anser han att det är 

barnen som blir värst drabbade av en bristande kontakt mellan fritidshemmet och föräldrarna. 

Det kan även leda till att barnet utmärks som det ”svarta fåret” på avdelningen menar han. 

Mohammed hade även en uppfattning om att när andra barn på fritidsavdelningen inte kom 

med de rätta kläderna eller tillbehören till olika aktiviteter så blev fritidspedagogerna besvikna 

och uppretade på föräldrarna. Men med Mohammeds son så reagerade de inte på så sätt. Det 

verkade som om pedagogerna började betrakta det som normalt, att hans son inte hade den rätta 

utrustningen och de rätta kläderna när det var speciella aktiviteter. Det här upplevde 

Mohammed som mycket beklagligt, att personalen tydligen var väldigt medvetna om problemet 

som grundade sig i en bristande kommunikation men inte gjorde något för att aktivt ändra 

situationen. Det var som att fritidspedagogerna inte hade förväntningar på att hans son skulle 

komma väl förbered för fritidsverksamheten när han hade ansvar för sonen. På så sätt anser 

Mohammad att han som förälder hade misslyckats med att hjälpa sin son förbereda sig för 

fritidsverksamheten.  

På frågan att om vad han ansåg att fritidspedagogerna på avdelningen kunde ha gjort 

annorlunda för att kunna förbättra samverkan svarade Mohammad följande. Han insåg att 

fritidspedagogerna på avdelningen hade gjort mycket för att förbättra kontakten och samverkan 

mellan dem, men att han med flykt undvik att komma i kontakt med fritidspedagogerna. Han 

berättar hur han vid avlämning och hämtning hälsade på fritidspedagogerna och skyndade sig 

iväg efteråt för att undvika att påbörja samtal med dem. Han gjorde så därför att även om han 

började samtala med fritidspedagogerna förstod han ingenting. Trots det nickade han för att 

föra samtalet vidare. Han menar att hans största fel var att han aldrig talade om för 

fritidspedagogerna att han varken förstod innehållet i fritidsbrevet han fick varje vecka eller de 
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samtal där fritidspedagogerna försökte tala om något viktigt för honom. Därför tycker 

Mohammad att det är till stora delar hans fel att kontakten med fritidspedagogerna inte 

fungerade. Han klargör att om fritidspedagogerna hade valt att enbart ha fungerade kontakt med 

hans fru trots att han hade varit uppriktig med dem och talat om sina språksvårigheter hade en 

icke fungerande kommunikation varit fritidspedagogernas fel. 

Lösningen på problemet kom i början på det nya skolåret då Mohammad bestämde sig för en 

förändring i sin kontakt och kommunikation med fritidspedagogerna. Han förstod att en 

fungerande kontakt och en bra kommunikation var avgörande för hans barns utveckling. Därför 

bestämde han ett mötte med fritidspedagoger, skolans rektor och hemspråksläraren som 

fungerade som tolk. Han började med att redovisa sin syn på hur kontakten mellan honom och 

fritidspedagogerna såg ut och varför. Han berättade i intervjun hur chockerad skolrektorn var 

att upptäcka bristen på kontakten mellan Mohammad och fritidspedagogerna. Även 

fritidspedagogerna var oförbereda på hur allvarligt problemet var och hur jobbigt Mohammad 

hade haft det. Enligt Mohammad var mötet vändpunkten för hela kontakten mellan honom och 

fritidshemmet. Efter att ha klartgjort problemet under mötet styrde de ihop ett åtgärdsprogram 

för att förbättra kontakten mellan Mohammad och fritidsverksamheten för att på så sätt inleda 

ett aktivt samarbete för barnets utveckling. Enligt informanten var åtgärdsprogrammet 

uppbyggd på följande punkter. 

 Hemspråksläraren skulle skriva det veckovisa fritidsbrevet på Mohammads hemspråk 

och skickade det till honom varje fridag för att på så sätt förklara det som har hänt under 

veckan och det som väntade barnet veckan därpå.  

 Hemspråksläraren fick i uppgift att fungera som en länk mellan Mohammad och 

fritidspedagogerna. Fritidspedagogerna skulle använda sig av hemspråksläraren för att 

kommunicera med Mohammad.  

 Under de vardagliga korta samtalen mellan fritidspedagogerna och Mohammad, vid 

avlämning och hämtning, ska fritidspedagogerna tala klar, tydlig och långsamt svenska för att 

underlätta för Mohammad att förstå det som blir sagt.  

 Mohammad har ansvaret att klargöra för fritidspedagogerna om han inte förstår det som 

blir sagt under de korta samtalen mellan fritidspedagogerna och Mohammad där 

hemspråksläraren inte är delaktigt.  

 Fritidspedagogerna ska sträva efter att behandla båda föräldrarna på ett rättvist sätt 

genom att ha likvärdigt kontakt med båda av barnets föräldrar. Således ska båda föräldrarna 
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vara delaktiga i de samtal som handlar om barnets utveckling på fritidshemmet. Dessutom ska 

hemspråkslärare eller en tolk vara närvarande så att Mohammad har samma möjlighet att förstå 

innebörden av samtalet samt kunna utrycka sina synpunkter och funderingar kring sitt barns 

utveckling på fritidshemmet.    

 Genom uppföljningsmöten ska båda fritidspedagogerna och föräldern kunna klargöra 

hur kontakten och kommunikationen har förbättras samt kunna föreslå ytterligare åtgärder som 

kan behövas för en ytterligare förbättring. Dessa uppföljningsmöten ska från början hållas i 

slutet av varje månad, och i fall en märkbar förbättring i kontakten mellan Mohammad och 

fritidshemmet skett ska mötena begränsas till ett per termin.  

I dagsläget är Mohammads son 9 år. Han tar fortfarande del av skolans fritidsverksamhet. 

Enligt informanten har åtgärdsprogrammet förbättrat hans kontakt med fritidshemmet. Han är 

aktivt delaktig i sitt barns fritidsvardag. Mohammad känner sig även delaktig i sitt barns 

utveckling idag eftersom han är bättre medveten om hur barnets vardag på fritids ser ut och på 

så sätt kan han bättre förbereda barnet för fritidsvardagen.  

Mohammads fall synliggör vilket ansvar föräldrarna måste ta för att förbättra sin 

kommunikation med fritidshemmets personal. Det är inte bara upptill personalen att jobba för 

att skapa en bra kontakt mellan hemmet och fritidshemmet. I Mohammads fall trodde personal 

att kommunikationen fungerade bra eftersom han aldrig talade om verkligheten. Efter att han 

tog på sig ansvaret och började ta tag i problemet kunde fritidspedagogerna komma på en 

lösning. Därför måste ansvaret av att skapa en bra kontakt fördelas mellan föräldrarna och 

fritidspedagogerna.  

 

5. Diskussion och slutsatser 

 

Under fältarbetet har jag ökat min kunskap om hur kontakten mellan fritidshemmet och 

hemmet sker i den skola jag har utfört min verksamhetsförlagda utbildning på. Det är viktigt att 

fritidspedagogerna har en bra kommunikation med föräldrarna och på så sätt samarbetar för att 

stimulera barnens utveckling. Jag har upptäckt faktorer som inverkar på kommunikationen 

mellan fritidshemmet och hemmet. Under min fallstudie såg jag följlande faktorer som 

påverkar en fungerande kommunikation.  
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5.1. Bristande språkkunskaper  

Det svenska samhället har snabbt förvandlats till ett multietniskt samhälle med invånare med 

olika språk och bakgrunder. Detta har orsakat svårigheter i kommunikationen mellan 

skolpersonal och en del föräldrar eftersom en gemensam språklig grund saknas. För 

fritidshemmets verksamhet är det viktigt att ha en god kontakt för att på så sätt kunna 

samarbeta i barnens utveckling. Det är viktigt att föräldrarna förbereder barnen för vardagen på 

fritids. Genom kontakt med fritidspedagogerna kan föräldrarna hålla sig informerade om vad 

som kommer att hända den kommande dagen och på så sätt ge barnen förutsättningarna för att 

klara vardagen. Det kan handla om att ta med sig extra kläder den dagen de ska på utflykt, 

skicka med utrustning som barnet behöver med sig till exempel skidor, skridskor, hjälm osv.  

Därför är det ett stort problem när fritidspedagoger inte kan kommunicera med föräldrarna. Om 

inte föräldrar kan läsa eller förstå vad som står på fritidsbrevet vet de inte hur de ska förbereda 

barnet för dagen och därför kommer barnet att inte kunna ta del av verksamhetens aktiviteter 

och därmed riskera hamna i utanförskap.  

Föräldrar som inte kan prata svenska kan inte vara delaktiga i sitt barns utveckling om de inte 

får hjälp i sin kontakt med fritidsverksamheten och skolan. Det finns flera sätt skolan kan 

hjälpa och förbättra kommunikationen mellan fritidspedagogerna och föräldrarna. De kan 

använda sig av hemspråksläraren för att fungera som en bro mellan föräldrarna och 

fritidspedagogerna. Finns det inte möjligheten till att använda sig av hemspråksläraren kan 

skolan erbjuda tolkservice, som verksamheten har rätt till att få vid behov. Åtgärdsprogrammet 

som jag har redovisat i resultatdelen av arbetet är ett bra exempel på vad skolan kan göra för att 

förbättra kommunikationen mellan fritidspedagogerna och hemmet. Det är viktigt att skolan är 

noggrann när det kommer till användning av tolkservice. Som redan förekommit är 

kompetensen hos tolkarna varierande. Eftersom det är viktigt för fritidspedagogerna att få sitt 

budskap fram till föräldrarna så krävs det en kompetent tolk som har goda språkkunskaper i 

båda språket samt en bra förståelse av sammanhanget. Situationen kan lätt förvärras om det 

förekommer misstolkningar i kommunikationen. Jag tycker även att föräldrarna ska ta ansvaret 

att klargöra sin situation för fritidspedagoger. Genom att tala om för fritidspedagoger vilka 

svårigheter de ställs mot och de språkbrister dem har.  
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5.2. Bemötande 

Mycket av det jag såg och studerade under min studie handlar om bemötande och vad som kan 

hända i ett möte. Jag tror att man måste utgå från sig själv och ens egna värderingar i möten 

med varandra. Att man är medveten om att människors olika erfarenheter, synsätt och 

värderingar påverkar våra möjligheter att förstå och samarbeta med varandra. Det blir tydligt i 

situationen med min informant när han upplever att personalen på fritidshemmet åsidosätter 

honom på grund av att han inte behärskar det svenska språket till fullo. Här så påverkar det 

förälderns och personalens förmåga att samarbeta för att tillsammans kunna uppmuntra och 

stimulera barnets utveckling.  Att man har ett normkritiskt förhållningssätt är viktigt, att man är 

medveten om normer och att man inte fokusera på dem som uppfattas som avvikare från 

normen. Tillexempel att lära sig mer om somalisk kultur för att bemöta somalier kan landa fel 

utifrån förväntningen att tvingas ta in kunskap om varje ”annorlundaskap”. När man arbetar på 

ett fritidshem så träffar man och bemöter massor med människor med olika etniciteter, 

sexualitet, religioner och så vidare, detta medför att man inte kan förvänta sig av personalen att 

kunna lära sig om varje ”annorlundaskap”.  Det är viktigt att ha ett professionellt 

förhållningssätt i bemötande av varje ”annorlundaskap” så att den vi möter känner sig 

behandlat och bemöt på ett rättvist och icke fördömande sätt.            

 I möten måste man vara medveten om att det finns olika makthierarkier, det vill säga att 

personer och grupper har olika mycket makt i förhållande till varandra. För att klargöra detta i 

ett exempel kan man tänka sig att en fritidspedagog samtalar på ett visst sätt med en förälder 

som kommer från ett annat land. Vårt språk, både den verbala och kroppsspråket, samt vårt sätt 

att vara i mötet kan vara mer avslappnat i mötet när vi känner oss ha en bättre social status, 

bättre utbildning eller mer kunskap. Medans vi kan känna att vi hamnar i ett underläge som 

fritidspedagog om vi har ett samtal med en väl utbildad förälder som är mer vältaligt, har högre 

lön och bättre social status än oss i samhället. Som fritidspedagog kan man hamna i olika 

maktsituationer. Den ena där man är överordnade position och den andra där vi hamnar i en 

underordnad position. Som professionell yrkesutövare måste man kunna hantera båda 

situationerna på ett professionellt sätt och därmed kunna bemöta alla föräldrar på ett jämlikt 

och rättvist sätt. Makt aktualiseras i olika situationer och det är ofta den underordnande som 

uppfattar makten som problematisk.  Det är viktigt att man tänker på det som fritidspedagog i 

så väl möten med barnen som föräldrarna. Att även om man inte själv uppfattar sin överordning 

i möten så kan det ändå finnas en outtalad makthierarki som kanske den andra personen märker 

av, och det påverkar mötet.  
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5.3. Veckobrevet 

Att skriva ett veckobrev på svenska som beskriver vad barnen har gjort veckan som har varit 

och vad de ska göra nästa vecka är en naturlig del i fritidspedagogyrket. Det är viktigt att som 

fritidspedagog vara medveten om hur viktigt veckobrevet är som en informationskälla för 

föräldrarna. Därför ska en fritidspedagog skriva veckobrevet på ett sätt så att föräldrarna förstår 

innehållet i den. Dessutom ska alla föräldrar kunna ta del av veckobrevet. Under min VFU 

observerade jag att fritidspedagogerna skickade veckobrevet via internet. I detta fall antar 

fritidspedagogen att alla föräldrar har tillgång till internet. Det kan finnas föräldrar som av 

ekonomiska skäll inte har råd med dator/internet. Det kan förekomma att föräldrarna inte 

förstår sig på dator/internet, för att de inte är vana eller saknar kunskap. Jag tycker att det är fel 

att anta att alla föräldrar har tillgång till internet för även i dagens moderna samhälle kan det 

finnas hem som inte har tillgång till eller saknar kunskap om datorer. Därför ska 

fritidspedagoger använda sig av flera sätt att kunna göra veckobrevet tillgängligt för 

föräldrarna. De kan till exempel skicka en kopia av brevet hem med barnen. De kan även sätta 

upp veckobrevet på avdelningens uppslagstavla där alla föräldrar kan se och läsa den vid 

avlämning och hämtning. Det kan till och med vara praktiskt att ha några utskrivna på en 

specifik plats där föräldrarna kan ta med sig en kopia hem ifall de är stressade och inte kan läsa 

på plats. Dessutom ska fritidshemmet kunna erbjuda att skriva fritidsbrev på olika språk i fall 

det finns föräldrar som inte kan läsa och förstå svenska.  Detta eftersom att alla föräldrar ska 

kunna behandlas rättvist och få samma möjligheter att kunna bidra och ta vara del av sina barns 

utveckling.  

Under VFU-perioden när jag arbetade på fritidshemmet blev jag förvånad över bristen på 

engagemang som föräldrarna visade sina barns fritidsverksamhet. Som jag tidigare har nämnt i 

arbetet är det korta samtalen mellan fritidspedagogerna och föräldrarna vid lämning och 

hämtning väldigt viktigt för att växla information mellan varandra. Det jag såg var att en stor 

del av föräldrarna tog sig aldrig tid att prata med fritidspedagogerna om hur barnens dag har 

varit eller hur det har gått. Föräldrarna hade ofta så bråttom att de inte ens gick in på 

fritidsavdelningen.  

Vid hämtning och vid lämning släppte de flesta föräldrarna bara ut barnen ur bilen för att sedan 

köra iväg utan att komma i kontakt med personalen på avdelningen. Det fick mig att fundera 

hur det kan komma sig att föräldrarna är så pass oengagerade i sina barns fritidsverksamhet. Jag 
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tycker att det skulle vara intressant att undersöka vilka orsaker som kan ligga till grund för 

föräldrarnas brist på tid att prata med fritidspersonalen. 
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