
Madeleine Stenberg 
Vt 2016 
Examensarbete, 15 hp 
Grundlärare med inriktning mot fritidshem, 180 hp 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt 
- En studie om samverkan mellan hemmet och fritidshemmet 

 



 
 

Sammanfattning 
Studiens syfte är att vidga kunskaper om vårdnadshavares och fritidspedagogers uppfattningar om 

kommunikationens roll i samverkan mellan fritidshemmet och hemmet. Studien har använt enkät 

som metod för sin datainsamling, där 22 stycken fritidspedagoger och 33 stycken vårdnadshavare 

medverkar. I resultatet framgår det att i en god kommunikation ska det vara ett öppet klimat byggt 

på tillit, förtroende, ärlighet, förståelse och respekt. Studien visar att tamburkontakten är en 

väsentlig del i kommunikationen mellan fritidshemmet och hemmet, då det är en av de få fysiska 

kontaktmöjligheter vårdnadshavare och fritidspedagoger har med varandra, samt att den är det 

viktigaste kontaktsätt som finns i nuläget för att skapa en god relation. En viktig slutsats från 

studien är att det finns många faktorer som påverkar samverkan men i resultatet mynnar det mest ut 

i kommunikation. Dess funktion, innehåll, fokus, frekvensen av den och möjlighet att ha ett 

personligt träfftillfälle är aspekter som nämns av respondenterna i samband med kommunikation. 

 

 

Nyckelord: Tamburkontakt, Öppen kommunikation, Vårdnadshavare, Fritidspedagog, Fysisk 
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INLEDNING 
Ett av kraven för att en samverkan mellan hemmet och fritidshemmet ska kunna ske är en 

kontakt mellan fritidspedagogerna och vårdnadshavarna, någon slags kommunikation 

antingen fysiskt eller i skrift. Men vad innebär samverkan mellan fritidspedagogerna och 

vårdnadshavarna? Vilka kontaktsätt finns det och hur påverkar det kommunikationen? Känner 

vårdnadshavarna sig trygga med att lämna sina barn på fritidshemmet? Detta är några av de 

frågor som denna studie berör. 

 

I Skollagen (SFS 2010:800) står det att fritidshemmet ska erbjuda möjlighet till inflytande 

över utbildningen för vårdnadshavare med elever i fritidshemmet, samt att alla 

vårdnadshavare ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan. Vidare står det 

att: 

 
Vid varje förskole- och skolenhet ska det finnas ett eller flera forum för samråd med 

barnen, eleverna och de vårdnadshavare […] Där ska sådana frågor behandlas som är 

viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för barnen, eleverna och 

vårdnadshavare. Inom ramen för ett eller flera sådana forum […] ska barnen, eleverna 

och vårdnadshavare informeras om förslag […] och ges tillfälle att komma med 

synpunkter[…] (4 kap. 13§) 

 

Trots att fritidshemmet är en verksamhet som många elever deltar i, är forskningen om 

fritidshem fortfarande begränsad (Rohlin & Haglund 2014). De tidigare studier jag har funnit 

om samverkan handlar framförallt om samverkan mellan skolan och fritidshemmet, eller 

skolan och vårdnadshavare (exempel Niléhn, 1976; Westergård & Galloway, 2010; Johansson 

& Wahlberg Orving, 1993). Det finns också några få examensarbeten där samverkan mellan 

vårdnadshavare och fritidshemmet har studerats. I dessa arbeten har de flesta studierna riktats 

mot fritidspedagoger som informanter, dock med andra inriktningar än i denna studie. 

  
Som vikarie och lärarstudent har jag arbetat på många olika fritidshem, och genom detta 

träffat många pedagoger och vårdnadshavare. Det finns, enligt min mening, många olika 

åsikter och tankar kring föräldrakontakten från fritidshemspersonalens sida, samt även en vilja 

hos vårdnadshavarna att ha en bra samverkan med fritidshemmet! Det kan vara ett 

stressmoment att behöva informera vårdnadshavare hela tiden men det kan också ses som 

betydelsefullt relationskapande för att få stöd och hjälp i arbetet att ge eleverna dem bästa 

möjligheterna. Strategierna är många; alla har egna åsikter och synsätt om vilka kontaktsätt 

man bör ha samt hur ofta kontakten ska ske. 

 
Samverkan med hemmet är en viktig del i de nyare styrdokumenten (Skolverket, 2014a) och 

frågor om samverkan har fått större plats än i de tidigare (Lgr 69; Lgr 80; Lpo 94). I en 

fungerande samverkan är kommunikationen grundläggande anser jag och de kontaktsätt som 

finns. Med detta som bakgrund handlar denna studie om att undersöka både fritidspedagogers 

och vårdnadshavarens tankar om samverkan, vad fungerar eller brister, vilka faktorer bidrar 

och om känslan för trygghet påverkas på grund av den kommunikation som finns. Studien ger 

möjlighet för både fritidspedagoger och vårdnadshavare att i en enkät berätta vad de anser och 

tänker kring samverkan mellan fritidshemmet och hemmet. 
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Syftet 
Syftet är att vidga kunskaper om vårdnadshavares och fritidspedagogers uppfattningar om 

kommunikationens roll i samverkan mellan fritidshemmet och hemmet. 

 

Forskningsfrågor 

 Hur beskriver fritidspedagoger och vårdnadshavare samverkan mellan fritidshemmet 

och hemmet?  

 Vilka faktorer har betydelse för samverkan mellan hemmet och fritidshemmet?  
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Centrala begrepp 
Här presenteras de centrala begrepp som kommer användas i studien förklaras undantag är i 

bakgrunden, där används de begrepp som författaren använder för att inte lägga in egna 

tolkningar i deras texter. 

 

Barn och elever 

I skollagen (SFS 2010:800) definieras elev så här ”elev: den som deltar i utbildning enligt 

denna lag”. I denna studie kommer begreppet elever användas både när de vistas i 

fritidshemmet och som barn i vårdnadshavares hem. 

 

Föräldrar och vårdnadshavare 

Socialstyrelsen beslutade 2004 att använda begreppet vårdnadshavare. Deras definition av 

vårdnadshavare är en biologisk förälder eller av särskilda anledningar en person utsedd efter 

domstolsbeslut för vårdnaden för ett barn (Socialstyrelsen, 2004). Enligt föräldrabalken (SFS 

1949:381) har vårdnadshavaren ansvar för barnets personliga förhållanden, till exempel 

genom att se till att en god fostran tillgodoses samt att barnets behov av omvårdnad och 

trygghet blir tillgodosedda. En förälder som inte är vårdnadshavare har inte samma 

rättigheter. Denna studie kommer därför använda begreppet vårdnadshavare, då många 

familjekonstellationer inte alltid är den traditionella med en mamma, pappa och barn.  

 

Fritidspedagoger och fritidshemspersonal 

I studien kommer den personal som arbetar i fritidshemmet som har högskoleutbildning med 

inriktning mot fritidshem benämnas som fritidspedagoger, de övriga i personalgruppen som 

arbetar i fritidshemmet benämns som fritidshemspersonal. Yrkestidningen Fritidspedagogik 

(2013) skriver att fritidspedagog är den yrkestitel som gavs fram till 2011, då utbildningen 

ändrades och bytte namn. De första som gick ut 2014 i den nya utbildningen grundlärare med 

inriktning mot fritidshem har yrkestitel fritidslärare. I denna studie kommer benämningen 

fritidspedagoger användas istället för fritidslärare eftersom majoriteten i studien har utbildats 

som fritidspedagoger (se resultatet). 

 

Samverkan 

Socialstyrelsen (2011) definierar begreppet samverkan som en gemensam handling på 

organisatoriskt plan för ett visst syfte. Det innebär aktivt utbyte av information eller att 

planera gemensamma aktiviteter.  

 

I denna studie kommer den gemensamma handlingen syfta på vårdnadshavarnas och 

fritidspedagogernas samarbete på organisatoriska plan, vilket innebär fritidshemmet och 

hemmet, för att nå ett visst syfte. Detta betyder att vårdnadshavarna och fritidspedagogerna 

gemensamt ska samarbeta för att nå sina mål i samverkan mellan fritidshemmet och hemmet, 

vilket kräver informationsbyte eller planering kring fritidshemsverksamheten. 

 

Kommunikation 

Nationalencyklopedin (2016a) skriver att kommunikation är ett ömsesidigt utbyte av 

information mellan människor eller apparater, det kan ske verbalt eller i skrift. 

Nationalencyklopedin (2016b) beskriver kontakt som ett läge som ger möjlighet till direkt 

utbyte av information. E-delegation (2011) skriver att kontaktsätt används vid förmedling av 

information mellan människor eller mellan människor och system, som kan ske via webben, 

telefonsamtal och personliga möten. 

 

I denna studie innebär kommunikation det ömsesidiga utbytet av information som sker via 

olika kontaktsätt verbalt eller i skrift mellan fritidshemmet och hemmet.  De olika 
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kontaktsätten som kommunikationen kan äga rum på är till exempel telefonkontakt, 

mailkontakt eller den fysiska kontakten, alltså den personliga direktkontakten.  
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BAKGRUND  

I denna del presenteras först tidigare och sedan gällande styrdokument för att förstå hur 

samverkan har sett och ser ut i fritidshemmet. Vidare presenteras tidigare forskning och 

litteratur med samverkan och kommunikation i fokus, samt vad som krävs i 

relationsskapandet och vid bemötande med andra. 

  

Tidigare styrdokument 
I detta avsnitt kommer tidigare styrdokument redovisas. Tidigare styrdokument behövs för att 

skapa en större förståelse för hur fritidspedagoger arbetade med samverkan tidigare och för att 

få kännedom kring hur arbetet med samverkan har utvecklas över tiden.  

 

För att underlätta läsningen används nedanstående förkortningar för de olika läroplanerna i 

studien. Läroplan för grundskolan 1969 (Skolöverstyrelsen 1969) förkortas Lgr 69, Läroplan 

för grundskolan 1980 (Skolöverstyrelsen 1980) förkortas Lgr 80, Läroplaner för det 

obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna (Utbildningsdepartementet 1994) 

förkortas Lpo 94, Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket 

2011) förkortas Lgr 11. 

 

Läroplanerna: Lgr 69, Lgr 80 och Lpo 94 

Redan i Lgr 69 står det att en god samverkan mellan läraren och vårdnadshavarna är viktigt, 

detta blir tydligare i Lgr 80 men i Lpo 94 blir det ett krav. I alla läroplaner framgår det också 

att skolan har ansvaret att ta första kontakten med vårdnadshavarna. Lgr 69 lyfter att 

information om elevens beteende ska ges till hemmet så ofta som möjligt, vilket blir lite 

otydligare i Lgr 80 där det står att skolan ska underrätta hemmet om det behövs, dock så 

trycker Lpo 94 på att information om eleven ska ske regelbundet till vårdnadshavarna. Lgr 69 

skriver att syftet med föräldrasamverkan är att skapa gynnsamma förutsättningar för 

personlighetsutveckling. I Lgr 80 betyder det att direktkontakten och de personliga samtalen 

med vårdnadshavarna är väldigt värdefulla. (Skolöverstyrelsen 1969, Skolöverstyrelsen 1980 

och Utbildningsdepartementet 1994) 

 

Skolverkets allmänna råd med kommentarer – Kvalitet i fritidshem 

Skolverket (2007) skriver i allmänna råd och kommentarer i fritidshem att det är viktigt 

personalen skapar ett nära och förtroendefullt samarbete med vårdnadshavare, med barnet i 

fokus. Samarbetet med vårdnadshavare är personalens ansvar och att det byggs på öppenhet, 

ömsesidighet och respekt. Kontakten med vårdnadshavare används för att föra samtal om 

barnets lärande, trivsel och utveckling, samt ta hänsyn till vårdnadshavares olika möjligheter 

att delta i och påverka verksamheten. Detta genom att se till att det finns olika forum och 

former för inflytande och samverkan. Grundläggande för ett förtroendefullt samarbete är en 

god vardaglig kontakt (Skolverket, 2007). 

 

Gällande styrdokument 
I detta avsnitt kommer de gällande styrdokumenten att redovisas för att få en uppfattning om 

vad fritidspedagogerna ska arbeta utifrån, samt vad både fritidspedagogerna och 

vårdnadshavarna har rätt att kräva i arbetet med samverkan och dess innehåll. 

 

Skolverkets läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: Lgr 11 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011) står det 

att skolan och vårdnadshavare har ett gemensamt ansvar över elevernas skolgång för att skapa 

de bästa möjliga förutsättningar för barnets lärande och utveckling. Skolan ska i samarbete 

med hemmet främja elevers allsidiga personliga utveckling till kreativa, aktiva, kompetenta 

och ansvarskännande individer. Självkänsla och personlig trygghet sker grundläggande i 
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hemmet men även skolan har en viktig roll. I Lgr 11 (Skolverket, 2011) står det vidare att alla 

som arbetar på skolan ska samarbeta med vårdnadshavare för att tillsammans kunna utveckla 

skolans verksamhet och innehåll. ”Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka 

sina barn till skolan” (Skolverket, 2011:11). 

 

Skolverkets allmänna råd med kommentarer – Fritidshem 

I Skolverkets (2014a) allmänna råd med kommentarer står det att i samverkan mellan hemmet 

och fritidshemmet ska fokus alltid vara på elevens bästa. Det är viktigt att 

fritidshemspersonalen för en dialog med vårdnadshavarna om fritidshemmets syfte och mål, 

för då vet vårdnadshavarna vad som är möjligt att förvänta sig av fritidshemmet. 

Vårdnadshavarna kan då lättare se aktiviteterna i ett sammanhang och det bakomliggande 

syftet. Skolverket (2014a) skriver vidare att informationen kan ske i olika sammanhang och 

former, när vårdnadshavarna hämtar och lämnar eleverna finns det ett naturligt tillfälle för 

informationsutbyte och dialog. Andra former för samverkan och dialog kan vara i till exempel 

enskilda samtal, öppet hus i verksamheten eller gemensamt fika. Fritidshemspersonalen 

ansvarar för att ta initiativ till och vara drivande i arbetet med att få ett respektfullt, öppet och 

förtroendefullt samarbete med vårdnadshavarna (Skolverket 2014a) 

 

Arbete med samverkan krävs för att skapa relationer i kontakten 
Här presenteras först vad andra forskare har kommit fram till i sina studier kring samverkan 

och kontakten, sedan vad andra författare anser krävs i kommunikationen och de 

relationsskapande kontakterna, samt avslutas med skolinspektionens granskning av 

fritidshemmet. 

 

Tidigare studier kring samverkan mellan skolan och hemmet 

Erikson (2009) har skrivit en rapport som bygger på en enkätstudie med cirka 2000 

grundskolor och en intervjustudie i tre grundskolor, med syfte att studera hur lärare skapar 

och bygger en förtroendefull kontakt med föräldrar då han anser förtroende och tillit är viktiga 

ingredienser i samverkan mellan skolan och hemmet. Erikson (2009) anser att 

förtroendeaspekter har i liten utsträckning lyfts fram i litteratur om föräldrar och skola, där 

andra begrepp som medverkan, inflytande och delaktighet är mer förekommande. Erikson 

(2009) finner i studien att lärare använder tre strategier för att bygga upp en förtroendefull 

relation med föräldrar. I den första strategin ska föräldern positioneras som en ansvarstagande 

och intresserad förälder, i den andra ser läraren till att det finns möjlighet för en öppen 

kommunikation mellan olika parter och i den tredje strategin har läraren ett elevperspektiv där 

eleven placeras i centrum för sin relation till föräldern. Erikson (2009) skriver vidare att 

gemensamt för alla lärare är en strävan att åstadkomma en öppen kommunikation mellan 

lärare, elever och föräldrar, dock anser lärarna att en öppen kommunikation är ett ganska hårt 

krävande arbete för dem. 
 

Miretzky (2004) har gjort en intervjustudie där föräldrar och lärare fick träffas för att 

diskutera sin relation. Det framgår i samtalen att lärarna och föräldrarna vill träffas oftare för 

samtal, stötta varandra mer och ha en starkare och ömsesidig relation. Detta för att de anser 

det har betydelse för både barnets skolarbete och skolan som helhet. Dock ser lärarna och 

föräldrarna många hinder i vägen för att kunna uppnå och förverkliga de ambitionerna. De 

anser att skapa en öppen kommunikation leder till ett gemensamt ansvar, framförallt när 

svårigheter och problem dyker upp. De direkta synpunkterna för vad de önskar av varandra 

visar sig att lärarna vill att föräldrarna ska kontrollera barnets version av händelser i skolan 

med läraren, samt föräldrarna vill ha mer regelbunden information om eventuella problem 

med deras egna barn. Miretzky (2004) skriver att indirekt vill både läraren och föräldern att 

det egna bidraget ska värdesättas och uppskattas mer av den andra parten, då sådan 

uppskattning är sällsynt. Den som har nytta av en närmare relation mellan läraren och 
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föräldern anses vara eleven. Vid problematiska situationer kom det också fram i Miretzkys 

(2004) studie att lärare och föräldrar vill kunna prata om elever utan att behöva försvara sitt 

professionella- och föräldraperspektiv. Lärare vill inte känna att deras professionalitet 

ifrågasätts av föräldern som okritiskt accepterar barnets version av en händelse i skolan. 

Samtidigt föräldern upplever att när barnet har problem med skolarbetet eller är stökig slog 

det tillbaka negativt på deras föräldraskap. Både föräldrar och lärare ansåg det är viktigt att 

släppa försvarsinställningar för att fördjupa kommunikationen (Miretzky, 2004). 

 

Viktigt vid bemötande i kontakten och relationsskapandet 

Andersson (2003) skriver om tre faktorer som är viktiga vid bemötande. Dessa faktorer är 

respekt, lyssnande och bekräftelse, dessa faktorer är viktiga i all kommunikation. När respekt 

visas för andra visar det en förståelse och acceptans för den andres reaktioner. Alla människor 

har behov av att känna sig respekterade och värdefulla. Att visa någon respekt förmedlar att 

den andre duger som den är och det utgår ifrån att den gör sitt bästa och har de bästa avsikter, 

samt försöker förstå meningen med den andres handlande utan att värdera eller döma. 

Andersson (2003) anser att bekräfta någon innebär att visa den andra är sedd och alla har ett 

stort behov av att bli sedda. I sociala samspel är bekräftelse ett gensvar och återkoppling som 

ges till andra, att bekräfta är att ta sig tid för andra, visa uppskattning, ge positiva 

kommentarer, kommunicera med personen och visa att den är en viktig person. Andersson 

(2003) och Petersen (2011) skriver att lyssna innebär att ta avstånd från en kritisk värderande 

hållning och lyssna med full uppmärksamhet på den andre personen. Det handlar om att ha 

uppmärksamheten riktad mot vad den andre vill säga och inte vad man själv vill säga, samt att 

vara genuint nyfiken och intresserad av vad den andre säger. 

 

Petersen (2011) skriver att om föräldrar känner sig tillrättavisade och kritiserade kommer de 

mer sannolikt att kritisera. Det är pedagogen som först och främst ska bidra till att skapa en 

samarbetskultur, de måste initiera och ansvara för sin del av kommunikationen där samspelet 

är en gemensam process. För att bygga ett konstruktivt samtalsklimat måste pedagoger se 

föräldrars åsikter och handlingar som möjligheter, de agerar med en vilja att kommunicera 

och att det finns ett intresse för elevens skoldag. Först då har pedagogen rätt förutsättningar 

för att föra fram sina synpunkter och tankar (Petersen, 2011). 

 

Skolverket (2014b) skriver att lärare och föräldrar ser sin uppgift från olika håll, där 

föräldrarna har huvudansvaret för barnens fostran och har sin utgångspunkt familjebaserad, 

medan lärare har en offentlig professionell utgångspunkt. Det kan vara svårt att etablera ett 

givande samarbete och en bra relation med dessa olika utgångspunkter. Spänningar och 

konflikter är oundvikligt då både läraren och föräldern vill barnet bästa, men på olika sätt och 

från olika utgångspunkter. Skolverket (2014b) skriver vidare att lärarna säger att det allra 

viktigaste är att skapa en trygg zon och en förtroendefull relation, där föräldrar och lärare kan 

samtala uppriktigt. När en lärare verkligen lyssnar på föräldern istället för att prata till dem 

ger det en förbindelse mellan hem och skola, att lyssna och bli lyssnad till har ett speciellt 

värde. Empati är ett viktigt nyckelbegrepp då läraren känslomässigt säger sig förstå 

föräldrarnas situation, det betyder inte att läraren och föräldern ska bli vänner utan de är 

kapabla att sträcka ut en hand och möta varandra för barnets bästa (Skolverket, 2014b) 

 

Heidegren (2009) skriver att erkännande är grundläggande och nära besläktat med tillit, 

genom tillit öppnar vi oss för varandra. Erkännande kommer till uttryck via gester som 

beröring, leende och vänliga ord till någon, detta signalerar att de kan förvänta sig välvilliga 

handlingar. Erkännande är en grundläggande hållning där den andres upplevelse tas på allvar, 

så det är mer än uppmuntran, beröm och positiv feedback. En igenkännande hälsningsgest 

eller ett leende mellan två personer ses som uttryck för uppskattning och/eller respekt. Visar 

någon tillit till en kollega, vän eller medmänniska uttrycks ett erkännande och rymmer en 
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förväntan att bli bemött med välvilliga handlingar. Erkännande handlar enligt Heidegren 

(2009) om att ta ansvar för den andras liv och är inte likgiltigt.  

 

Information kan förmedlas i olika former och sammanhang. När vårdnadshavare hämtar och 

lämnar eleverna finns det ett naturligt tillfälle för dialog och informationsbyte (Skolverket, 

2014:40a). Erikson (2009:72) skriver att i de lägre åldrarna (årskurs 1-3) träffar lärarna 

föräldrarna ”face-to-face” oftare än i de högre åldrarna. Detta ger möjlighet för dem att lära 

känna varandra bättre och därmed kan en god relation skapas. Skolverket (2015) redovisar att 

flest inskrivna elever i fritidshemmet 2013 går i förskoleklass till årskurs tre. Säljö (2011) 

syftar på att muntlig kommunikation inte passar alla. Skriftlig information kan också behövas 

så att alla kan känna sig delaktiga. Storz och Hoffman (2013) skriver om att datorn har blivit 

ett nytt verktyg för en tätare kommunikation mellan elever, skolan och vårdnadshavare. 

Lärarna kan också lättare informera vårdnadshavare och de har lättare tillgång till 

information, tack vare mail och skolhemsidor. 

 

Kvalitetsgranskning i fritidshemmet 

I Skolinspektionens rapport Kvalitet i fritidshem (2010) där 77 fritidshem granskades, 

framkom det att fritidshemmen samverkar för lite med vårdnadshavarna. Även om eleverna 

tillbringar mycket av sin tid på fritidshemmet ställer vårdnadshavarna inte tillräckliga krav på 

fritidshemmen. Skolinspektionens (2010) granskning visar att bristen på samverkan med 

vårdnadshavarna och deras låga krav, beror på att vårdnadshavarna inte vet vad deras barn gör 

under tiden som de är på fritidshemmet, samt de känner inte till vad fritidshemmet enligt 

Skollag och läroplan är skyldiga att ge barnen (Skolinspektionen 2010). Det framkommer i 

Skolinspektionen (2010) att cirka 35 % av personalen av de 77 granskade fritidshem och 

endast ett fritidshem har en hel personalstyrka med en högskoleutbildning med inriktning mot 

fritidshem. Skolinspektionen (2010) skriver att många barn trivs på fritidshemmet, då 

framförallt med kompisar men också personalen ger goda möjligheter för att leka som gör att 

barnen uppskattar fritidshemmet. Vårdnadshavarna uttrycker ofta att de uppskattar 

fritidshemmet, så länge barnen trivs och är trygga samt när personalen har en ambition att se 

och bekräfta varje barn. Det finns ändå en stor grupp med cirka 35 % som slutar på 

fritidshemmet för att inget var bra. Vad som sker rent innehållsmässigt på fritidshemmet och 

vad vårdnadshavarna kan kräva är otillräcklig på de allra flesta håll. 
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METOD 

Detta avsnitt kommer att behandla metodval, vilka respondenter som deltog i studien, 

genomförandet av studien, etiska övervägande och valet av analysmetoden, samt 

trovärdigheten för studien. 

 

Val av metod 
Trost (2001) skriver att om frågeställningen handlar om hur ofta, hur vanligt eller hur många 

passar en kvantitativ studie. Handlar däremot frågeställningen om att förstå, hitta mönster 

eller undersöker uppfattningar passar en kvalitativ studie. Trost (2001) skriver att oftast 

används en kombination av kvalitativ- och kvantitativmetod i en studie. Ejlertsson (2014) 

skriver att enkäter används för att få större möjligheter att nå ett stort geografiskt område, 

medan intervjuer ger djupare svar men når då inte ut till lika många. Ejlertsson (2014) skriver 

vidare att mäter man numeriska mätvärden exempel ålder, blodtryck eller längd är det en 

kvantitativ variabel. En kvalitativ variabel är inte numerisk utan en klassificering, frågorna 

konstrueras så den svarade får kryssa i ett eller flera alternativ på en stigande eller fallande 

skala som exempel mycket bra, bra, dåligt och mycket dåligt.  

 

Ejlertsson (2014) skriver att enkäter som metod ger möjlighet för respondenterna att göra den 

snabbt men även att i lugn och ro, begrunda frågorna och överväga svarsalternativen, samt 

fylla i den på ett tillfälle som passar dem. Intervjueffekten elimineras också i enkäter, vilket 

innebär att de inte blir påverkade av intervjuarens sätt att ställa frågor och följdfrågor 

(Ejlertsson, 2014).  

 

Den här studien syftar till att vidga kunskaper om fritidspedagogers och vårdnadshavares 

uppfattningar om samverkan mellan fritidshemmet och hemmet, samt vilka faktorer som har 

betydelse för samverkan. Därför var enkäter med frågor konstruerat där de flesta frågor hade 

kvalitativa variabler och någon enstaka kvantitativa variabler bäst för denna studie. Detta i 

syfte att nå ut till flera vårdnadshavare och fritidspedagoger för att undersöka hur arbetet med 

samverkan ser ut i många olika skolor. 

 

Urval och undersökningsgrupp 
Studien är baserad på vårdnadshavares och fritidspedagogers uppfattningar om samverkan 

mellan fritidshemmet och hemmet. Därför är det bara vårdnadshavare med barn inskrivna på 

fritidshemmet och utbildade fritidspedagoger som blivit tillfrågade om att delta i enkäterna. 

 

Fritidspedagoger som arbetade och vårdnadshavare med barn inskrivna i fritidshemmet 

mellan årskurserna förskoleklass till år 3 tillfrågades att delta i studien, då antalet inskriva 

elever är störst i dessa årskurser enligt Skolverket (2015), samt enligt Erikson (2009) är det i 

den åldersgruppen lärare och vårdnadshavare träffas mest och kan skapa en bra relation.  

 

Respondenterna som deltar i studien är verksamma på flera olika orter i huvudsak 

Västerbotten, men några även i andra delar i Sverige, detta för att både få högre antal 

respondenter och få ett bredare empiriskt underlag. 

 
De 22 fritidspedagogerna i enkätundersökningen svarade på en fråga om hur många år de har 

varit verksamma i fritidshemmet, där resultatet visar att deras medelvärde blir 16 år som de 

har arbetat. De har varit verksamma i fritidshemmet mellan 1-28 år, där det är som mest 6 

stycken som har arbetat mellan 11-15 år och 6 stycken 21-25 år. 
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Avgränsningar 
Respondenterna avgränsades genom att tillfråga de fritidspedagoger som är utbildade och var 

verksamma i fritidshemmet i årskurserna förskoleklass till år 3. Vårdnadshavarna avgränsades 

genom att tillfråga de med elever inskrivna i fritidshemmet som går i förskoleklass till årskurs 

3. 

 

Genomförandet 
Med utgångspunkt i forskningsfrågorna, utarbetades frågor som blev till grund för enkäterna, 

för att få så bra svar som möjligt gjordes två enkäter, en till fritidspedagogerna (se bilaga 1) 

och en till vårdnadshavarna (se bilaga 2). Ejlertsson (2014) och Trost (2001) skriver om vad 

som ska tänkas på innan enkäterna utformas, innehållet i följebreven, hur enkäten ska 

utformas som fråge- och svarskonstruktionen samt enkätens layout. Ejlertsson (2014) skriver 

bland annat att respondenterna ska kunna läsa om enkäten, vilket syfte det har, vad den 

innebär, hur lång tid den tar att fylla i och var de kan vända sig om de har frågor innan de 

svarar på enkäten. Frågorna ska inte vara negativt ställda, bara fråga efter en sak åt gången, 

inte innehålla krångliga ord utan vara talspråkliga för att minska missuppfattningar, samt det 

ska vara en tydlig början och slut på frågan med gärna en linje för att minska risken 

respondenterna svarar på fel fråga. Han fortsätter skriva om att alternativen ska skrivas i 

samma följd i alla frågor exempel den mest positiva högst upp och den mest negativ längst 

ner samt att frågorna ska innehålla en förklaring om hur de ska kryssas i. Vid layouten är det 

bra att ha frågorna till höger av pappret och alternativen uppradade till vänster, detta för att 

göra det överskådligt och lättläst för både respondenten och vid bearbetningen av enkäterna 

(Ejlertsson, 2014).  

 

Trost (2001) skriver att en enkät inte bör innehålla mer än 15-20 frågor, frågorna som har 

samma område bör vara i anslutning till varandra och vara numrerade, samt att enkätens 

uppbyggnad, språkbruk och layout ska vara konsekvent. Trost (2001) varnar för att använda 

öppna frågor då det finns framför allt två problem med dessa. Det ena är det tidsödande 

arbetet att handskas med de skrivna svaren då en del skriver långa utförliga svar och andra 

bara korta ord. Det andra är att svarsbortfallet ofta är högt, vilket kan bero på att 

respondenterna inte orkar skriva eller att de tycker det är svårt att uttrycka sig i skrift. Dock 

skriver han att en eller två öppna frågor kan vara bra då det är ett bra tillfälle för mer 

uttömmande svar, då respondenten får uttrycka sig fritt. Med Ejlertssons (2014) och Trosts 

(2001) tips och råd utformades enkäterna (se bilaga 1 & 2) som innehåller flervalsfrågor, 

rangordningsfrågor och några öppna frågor, samt ett kommentarfält under varje fråga för 

möjlighet till skriftliga kommentarer kring frågan eller förklara situationen närmare. Enkäten 

testades också på en mindre grupp innan den skickades ut till respondenterna. 
 

I följebrevet (se bilaga 3), som mailades ut till rektorer på olika skolor, fanns information 

kring studien så som vem jag var, syftet med studien, hur ifyllnad av enkäten gick till och om 

det fanns intresse hos skolan att vilja delta i studien. Responsen från rektorerna var låg och 

därför skickades förfrågan om deltagande ut igen, denna gång till fritidspedagoger med 

förhoppningen om bättre respons. Responsen ökade lite men var fortfarande väldig låg. 

 

För att kunna öka svarsfrekvensen, möjliggöra bredare distribution och ge respondenterna 

möjlighet att göra ett val anpassade efter deras behov skapades även två webbaserade enkäter, 

en till fritidspedagoger och en till vårdnadshavare med samma frågor som i pappersenkäterna. 

Webbenkäten gjorde via en internetsida (https://sv.surveymonkey.com/) som ger en möjlighet 

att utforma och designa enkäten med flera olika verktyg. Följebrev till webbenkäterna (se 

bilaga 4) skapades efter inspiration av Ejlertsson (2014) råd om vad som bör vara med, med 

information om studiens syfte, instruktioner om enkäten, hemsideadressen för enkäterna, 

kontaktuppgifter samt att studien arbetar enligt de forskningsetiska principerna. Följebrevet 

https://sv.surveymonkey.com/
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till webbenkäterna (se bilaga 4) mailades ut till rektorer och vid intresse för att skolan skulle 

delta, skulle de i sin tur distribuera det till fritidspedagogerna, samt fritidspedagogerna 

distribuera det till vårdnadshavarna. 

 

Baserat på ovanstående, gjordes även ett följebrev för webbenkäten till fritidspedagogerna (se 

bilaga 5) med små ändringar och skickades ut direkt till dem. De fritidspedagoger som gav 

respons tillbaka svarade att de skickade ut webbenkätens följebrev till vårdnadshavare via 

mail samt lagts ut på plattformen lärum och fritidshemmets blogg på vissa skolor. 

Svarsfrekvensen var fortfarande inte särskilt hög. 

 
Fritidspedagogik (www.fritidspedagogik.se) är en internetsida som drivs av fritidspedagoger 

för fritidspedagoger. De har även en facebooksida där det finns möjlighet för fritidspedagoger 

att få ställa frågor och på andra sätt stötta varandra. Där lades en kort text (se bilaga 6) med 

motivering att delta i studien samt följebrevet för webbenkäten. Detta för att nå ut till ännu 

fler respondenter och få högre svarsfrekvens, vilket ledde till att antalet respondenter ökade. 

  

Trost (2001) skriver att en god regel är att ge enkäterna ett löpnummer, vilket innebär ett slags 

identitetsnummer för att underlätta inläsningen av data. Alla enkäter i studien kategoriserades 

utifrån om det var en fritidspedagog eller vårdnadshavare som svarat på den genom att 

betecknas med bokstaven F (=fritidspedagog) och V (=vårdnadshavare), samt med ett 

identitetsnummer. Det innebär att fritidspedagogerna betecknas F1, F2, F3 osv. till F22 och 

vårdnadshavarna betecknas V1, V2, V3 osv. till V33. Detta används vid citat från de skriftliga 

kommentarerna för att förtydliga vem som har skrivit vad, samt det visar om samma 

respondent har skrivit något. 

 

Tabell 1 redovisar antalet respondenter som är fritidspedagoger och vårdnadshavare, samt det 

totala antalet. 

 Fritidspedagoger Vårdnadshavare Totalt 

Antal 22st 33st 55st 

(Tabell 1) 

Analysmetod 
Alla respondenter valde att svara genom den webbaserade enkäten. Ett verktyg i webbenkäten 

var att den sammanställde respondenters svar automatisk. Resultatet ifrån de frågorna med 

fasta svarsalternativ fördes över till Microsoft Office Word där jag skapade diagram och 

tabeller som resultatet redovisas i, samt några i löpande text. Ejlertsson (2014) skriver att i 

kvalitativa variabler används oftast tabeller eller stolpdiagram i redovisningen av resultatet. 

Trost (2001) menar att i kvalitativa studier undersöks resultatet genom att se kombinationer 

och göra tolkningar i det respondenten har svarat. Enkäten innehåller både stängda och öppna 

frågor, samt utrymme för skriftliga kommentarer. Därför redovisas resultatet både kvantitativt 

och kvalitativt för att få en djupare förståelse för hur vårdnadshavare och fritidspedagoger ser 

på samverkan samt vilka faktorer som påverkar. 

 

Trost (2001) skriver att diagram och tabeller ofta ger en god översikt och resultatet är lätt att 

följa. Av respondenternas skriftliga kommentarer gjordes en textanalys. Johansson och 

Svedner (2001) skriver att i en textanalys urskiljer man olika kategorier i svaren och i 

kategorierna kan det urskiljas olika uppfattningar i materialet och ange frekvensen av dessa 

eller i de individuella svaren undersöka hur uppfattningar kombineras. I de öppna frågorna 

gjordes en textanalys, innehållet i respondenternas svar kategoriserades sedan i underrubriker. 

Deras uppfattningar som undersöktes sammanställdes och redovisas i resultatet i löpande text 

samt med några citat ifrån respondenterna.  

 

http://www.fritidspedagogik.se/
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Etiska aspekter 
Vetenskapsrådet (2002) har skrivit forskningsetiska principer inom humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning där det framgår fyra allmänna huvudkrav i forskning; 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Dessa regler och 

riktlinjer har använts i studiens uppläggning och genomförande. Alla respondenter fick denna 

information skriftligt. Det fanns också möjlighet att sända frågor till mig innan de bestämde 

sig för att delta i enkätstudien, vilket ingen gjorde. 

 

Informationskrav innebär att forskaren ska informera om det som forskningen berör och 

klargöra den aktuella forskningsuppgiftens syfte (Vetenskapsrådet, 2002). I följebrevet stod 

forskningens syfte och dess innebörd.  

 

I samtyckeskravet gäller att deltagarna i undersökningen har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). Vårdnadshavare och fritidspedagoger fick veta i 

följebrevet att det var frivilligt att delta. Enkäten låg tillgänglig i tre veckor för 

respondenterna, under denna tid fick de svarande ta den tid på sig som de ansåg som lämplig.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om alla i undersökningen ska vara konfidentiella 

och personuppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem 

(Vetenskapsrådet, 2002). I enkätstudien krävdes inga personuppgifter, bara information 

huruvida det var vårdnadshavare eller fritidspedagog som besvarade frågorna. I följebrevet 

stod detta samt att inga orter, kommuner eller skolors namn kommer att nämnas i studien. 

Andra specifika kännetecken är så långt som möjligt eliminerade. Enkätsvaren förvaras i mitt 

hem fram till uppsatsen bedöms vara godkänd och därefter kommer de att förstöras.  

 

Nyttjandekravet syftar på att uppgifter insamlade om enskilda personer endast får användas i 

forskningsändamålet (Vetenskapsrådet, 2002). Det insamlade materialet kommer bara 

användas i forskningssyfte. Enkäten har dessutom ingen insamling av personuppgifter och de 

är avidentifierade samt informationen nyttjas inte på något vis som direkt påverkar individer 

eller fritidshem. 

 

Vetenskapsrådet (2002) råder även att deltagare ska erbjudas att få ta del av 

forskningsresultatet i efterhand, vilket erbjöds i följebrevet. Rekommendationen är även att de 

deltagande ska få ta del av arbetet innan det publiceras, då det finns risk att deltagare upplever 

att författaren har gjort oetiska tolkningar av deras svar. Detta har inte kunnat ske, då inga 

personuppgifter samlades in vid besvarandet av enkäten. 

  

Bortfall 
Det externa bortfallet, det vill säga de respondenter som enkäten skickades till men som inte 

deltog (Ejlertsson, 2014) finns det svårigheter att räkna ut. En orsak är att enkäten skickades 

ut till rektorer och fritidspedagoger via mail som i sin tur skulle skicka ut den till 

vårdnadshavare, vilket gör att antalet vårdnadshavare som erhållit enkäten inte går att räkna 

ut. Den andra orsaken är att den låga responsen från rektorer och fritidspedagoger, ledde till 

att enkäten lades ut på Fritidspedagogik (www.fritidspedagogik.se). Detta skapar svårigheter 

att räkna ut det externa bortfallet hos fritidspedagoger då jag varken vet var de svarande har 

sett enkäten eller hur många som nåtts av utskicket.   

 

Det interna bortfallet, det vill säga de frågor som någon respondent hoppat över (Ejlertsson, 

2014) var inte så många och därför redovisas de i ”Resultatet” vid tabellerna och diagrammen. 

De frågor med mest bortfall var frågan om kritik kunde framföras och tas emot som totalt 3 

respondenter inte svarade på. Det har framkommit i de skriftliga kommentarerna att detta 

berodde på ett tillfälligt tekniskt fel. Den andra frågan som 3 respondenter hade hoppat över 

http://www.fritidspedagogik.se/
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var frågan kring vem som tog första steget till kontakt, där flertal respondenter lämnade 

kommentarer om att frågan var lite svår att besvara.  

 

Validitet och reliabilitet 
Reliabilitet beskrivs av Johansson och Svedner (2001) som noggrannhet vid mätning som en 

tumstock som mäter föremåls längd, är enkäter ett instrument för att mäta uppfattningar. Om 

mätinstrumentet har en hög noggrannhet kommer resultatet bli detsamma vid upprepande 

mätningar. Johansson och Svedner (2001) skriver vidare att vid intervjuer blir det låg 

reliabilitet om frågorna ställt på olika sätt eller de inte ställs samma frågor mellan 

respondenterna. Vid enkätundersökningar finns risken för låg reliabilitet om det finns oklara 

frågor eller svaren är ifyllda slarvigt. Då enkäten var webbaserad fanns inte risken för slarvigt 

ifyllda svar, alla respondenterna inom sin kategori har fått samma frågor och det interna 

bortfallet var lågt som kan visa på att frågorna inte var otydliga, vilket ökar reliabiliteten.  

Trost (2001) beskriver validitet som giltighet att en fråga mäter det den är avsedd att mäta. 

Det innebär att enkätens frågeformulering och layout hör nära samman med hög validitet och 

reliabilitet.  
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RESULTAT 
Avsnittet kommer redovisa enkätresultaten utifrån studiens forskningsfrågor. Den första delen 

kommer redovisa de slutna frågorna i tabeller, diagram och som löpande text. I den andra 

delen kommer resultatet redovisa de två öppna frågorna i löpande text. 

 

Det interna bortfallet, de frågor respondenterna har hoppat över att svara på, har redovisats i 

Bortfall i metoden, vid tabeller och diagram redovisas antalet respondenter som har besvarat 

frågan med förkortning n (=number). 

 

Fritidspedagogers och vårdnadshavares syn på samverkan 
Under detta avsnitt kommer enkätfrågornas resultat vilka berör förutsättningarna det finns för 

samverkan och betydelsen av samverkan att redovisas. 

 

Förutsättningar för samverkan 

De olika kontaktsätten 

Det finns ett flertal olika kontaktsätt som ger möjligheten och de förutsättningar som behövs 

för samverkan. I enkäten svarar respondenterna på frågor om vilket kontaktsätt som finns i 

nuläget, vilken som är vanligast och vilket de skulle vilja ha mer av. Tamburkontakten är mest 

framträdande svar från både fritidspedagogerna och vårdnadshavarna i dessa frågor. 

Tamburkontakt innebär till exempel mötet i korridoren eller ute vid hämtning och lämning. På 

frågan om vilket kontaktsätt som finns i nuläget enligt respondenterna redovisas i tabell 2. 

 

Tabell 2 visar i antal hur många av respondenterna som svarar på respektive kontaktsätt 

gällande frågan: Vilka kontaktsätt finns det med vårdnadshavare/fritidshemmet i nuläget? 

(n=55) 

 Tamburkontakt Telefonkontakt Plattform Mail Lappar Hemsidor Annat 

Antal 52 43 41 32 20 14 8 

(Tabell 2) 

  

Det mest förekommande svaret bland både fritidspedagoger och vårdnadshavare är 

tamburkontakt då 52 av 55 respondenter har svarat detta. Telefonkontakt och plattform 

uppges också vara vanligt förkommande. Hemsidor är det kontaktsätt som uppges förekomma 

minst ofta. I alternativet annat uppger flertalet av de skriftliga kommentarerna att 

närvarosystemet Tempus används också. 

 

På de två frågorna som handlar om vilka kontaktsätt som är vanligast förekommande och 

vilka de önskar mer av, får respondenterna rangordna svarsalternativen mellan 1 - 3, där 1 är 

det vanligast förekommande kontaktsättet eller det de vill ha mer av. Alternativen som 

respondenterna kan välja mellan är desamma som i tabell 2. 
 

I enkätresultatet framkommer det att tamburkontakt är vanligast förekommande då det 

rangordnas som nummer 1 av totalt 37 respondenter. Efter det alternativet följer 

telefonkontakt (8) samt plattformskontakt (4). I flera av enkäterna skriver vårdnadshavare 

kommentarer som handlar om lärum. Lärum är en nätbaserad plattform som används i 

kontakten mellan skolan och hemmet. Det framgår i enkäterna att användandet av plattformen 

har förändrat möjligheterna för samverkan mellan fritidsverksamheten och hemmet. En av 

vårdnadshavarna skriver: ”Önskar att lärarna fick mejla istället för använda Lärum men 

Samtidigt som Lärum trädde i kraft tog dom bort mejlkontakt vilket jag tycker är synd”(V9). 

Även på frågan om vilket kontaktsätt som önskas mer av är tamburkontakt framträdande. I 

svarsalternativen finns även alternativet att de är nöjda med den kontakt som finns, vilket de 
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allra flesta anser, då 27 valt det som första hand. Det kontaktsätt som de flesta önskar sig mer 

av är tamburkontakt (14). I de skriftliga kommentarerna från vårdnadshavarna framkommer 

något olika uppfattningar om tamburkontakten. Å ena sidan skriver en av vårdnadshavarna att 

”Ibland får jag känslan av att jag kan hämta lämna mitt barn utan att någon vuxen märker 

det”(V9). Å andra sidan skriver en annan: ”Vi har oftast personlig kontakt med personalen 

när vi kommer eller hämtar barnen[…]”(V7). Lappar och telefon önskas minst och en 

vårdnadshavare lämnar en kommentar om all kommunikation som kräver de måste skanna en 

hemsida eller plattform aktivt inte fungerar, då det finns stor risk informationen läggs upp 10 

minuter efteråt. Vårdnadshavaren skriver att viktig information ska komma direkt till dem 

utan att de ska behöva leta efter den, eftersom de inte vet var de ska leta. 

 

Upplevelsen av kommunikationen 
I enkätsvaren framgår det att respondenterna uppfattar kommunikationen mellan 

fritidshemmet och vårdnadshavare som bra. En fritidspedagog tycker att alla är olika men 

man får förhålla sig till det och det är deras uppgift att skapa goda relationer. En 

vårdnadshavare skriver att det finns alltid någon som bemöter dem: ”Det finns alltid någon 

som möter upp vid lämning och hämtning för att säga godmorgon/hejdå till barnet”(V14). 

Tabell 3 redovisar respondenternas upplevelser av kommunikationen. 
 

Tabell 3 visar i antal vad respondenterna svarar på frågan: Hur upplever du kommunikationen 

mellan fritidshemmet och vårdnadshavare? (n=55) 

 

(Tabell 3) 

Resultatet visar att 48 av 55 respondenter anser kommunikationen upplevs bra, dock svarar 5 

att den är dålig. Ett flertal respondenter lämnar kommentarer kring några av problemen vid 

kommunikationen, en vårdnadshavare skriver om att det digitala kontaktsättet är den enda 

kommunikation som sker, en annan vårdnadshavare förstår att det kan vara stressigt för 

fritidspedagogerna men vill ändå veta vem som har ansvaret: ”Som sagt kan bli bättre, förstår 

att det kan vara mycket ibland men lite intresse får man visa då man gärna vill veta vem som 

har ens barn på dagarna”(V9). En fritidspedagog skriver om svårigheterna att nå ut till alla 

vårdnadshavare via de skriftliga kontaktsätten då det finns problematik med språket. 

 
[…]Detta försvårar vårat arbete för en lyckad samverkan mellan fritidshemmet och 

vårdnadshavare […] Ett stort antal av vårdnadshavare på denna skola är analfabeter 

och har problem att läsa/skriva […] Detta gör att all information som går ut skriftligt 

via veckobrev, lärum, mail blir väldigt svår att tyda för många av vårdnadshavarna. 

(F2) 

 

Färden mellan fritidshemmet och hemmet 
Vårdnadshavarna besvarar i enkäten vilket som är det vanligaste sättet deras barn tar sig ifrån 

och till fritidshemmet för att få en bild över hur många det finns möjlighet att ha ett fysiskt 

möte med, resultatet visas i tabellen nedan. 
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Tabell 4 redovisar i antal vad vårdnadshavarna svarar på frågan: Vilket är det vanligaste sättet 

ditt barn tar sig till och ifrån fritidshemmet? (n=33) 

 Blir hämtad Går/cyklar hem själv Åker buss/taxi Annat 

Antal 22 7 4 0 

(Tabell 4) 

Resultatet ifrån vårdnadshavarna visar att det vanligaste sättet för eleverna att ta sig till och 

ifrån fritidshemmet är att bli hämtade. En vårdnadshavare lämnar en skriftlig kommentar om 

hur viktigt det är att vara engagerad och ta till vara på den lilla kontakt som finns. 
 

Kontaktens förekomst 
Frekvensen fritidspedagogerna och vårdnadshavare har kontakt med den andra parten mycket 

hög enligt respondenterna. Detta syns i tabellen nedan: 

 

Tabell 5 redovisar i antal hur ofta respondenterna tycker de har kontakt med varandra, det 

redovisas i grupp och vad respektive grupp anser. Frågan de besvarar är: Hur ofta har du 

kontakt med vårdnadshavare/fritidshemspersonlen? (n=54) 

 
(Tabell 5) 

 

Det framgår att respondenterna anser att de har mycket ofta eller ofta kontakt med varandra, 

då 43 av 54 svarar detta. Ett flertal respondenter är överens om att kontakten sker nästan 

dagligen genom tamburkontakten. En fritidspedagog lyfter hur de arbetar med att kunna skapa 

en daglig kontakt med vårdnadshavare: ”Vi delar på ansvaret att vara föräldrakontakt. En av 

oss har då huvudansvaret att prata med förälder, övriga kan koncentrera sig på 

barngruppen”(F11). 

 

I resultatet framkommer det dock att 11 respondenter anser de har kontakt vid enstaka 

tillfällen, där vårdnadshavarna är den större gruppen. Bland de skriftliga kommentarerna 

skriver endast en vårdnadshavare vad detta beror på, orsaken ska vara att kontakten tas när det 

behövs ”Tar kontakt vid behov”(V13). 

 

Hur ofta bjuds det in till kontakt 

Respondenterna får frågan om hur ofta fritidspedagogerna bjuder in vårdnadshavaren till 

kontakt för att få en förståelse om de skapar möjligheter för samverkan, resultatet visar att det 

var ofta. Detta syns i tabellen nedan. 
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Tabell 6 visar i antal vad respondenterna totalt och vad de enskilda grupperna besvarar frågan: 

Hur ofta bjuder du/fritidshemspersonalen in till kontakt med vårdnadshavaren/med dig? 

(n=54) 

 
(Tabell 6) 

 

Resultatet ifrån respondenterna visar att de upplever fritidspedagogerna alltid eller ofta bjuder 

in till kontakt med vårdnadshavarna, då 42 av 54 svarar detta. Det framgår i flertal skriftliga 

kommentarer att kontakten sker vid hämtning och lämning. En vårdnadshavare skriver att 

”Eftersom jag hämtar mitt barn o stort sett varje dag så blir det per automatik ofta, kan inte 

svara på hur det kommer ändras när jag inte hämtar längre”(V22) och en fritidspedagog 

skriver: 
Jag säger alltid hej till alla föräldrar. Och ser dem i ögonen (om möjligt) så att de ska 

känna att jag ser dem. Vill de då prata har de en öppning. Är allt bra och det inte finns 

något från endera hållet att prata om idag kanske det inte blir mer än så. (F16) 
 

I resultatet framgår det dock att 8 av 54 anser inbjudan in till kontakt är sällan, samt 4 

vårdnadshavare tycker det aldrig sker. En vårdnadshavare skriver det sker bara vid: ”Årligt 

fika på fritids”(V13). 

  

Samverkans betydelse 

För att skapa en god relation 
Det kontaktsätt som i enkätsvaren framstår som viktigast för att skapa en god relation mellan 

fritidshemmet och hemmet är tamburkontakten. Både fritidspedagoger och vårdnadshavare 

väljer framförallt den, vilket blir tydligt i tabell 7. 

 

Tabell 7 visar i antal hur respondenterna svarar på respektive kontaktsätt som besvarar frågan: 

Vilket kontaktsätt tycker du är viktigast för att ha en god relation med 

fritidshemmet/vårdnadshavare? (n=55) 

 

(Tabell 7) 
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I tabellen framgår det att respondenterna upplever att tamburkontakten är viktig för en bra 

relation. Flertalet vårdnadshavare och fritidspedagoger skriver att i det dagliga och personliga 

mötet som finns i tamburkontakten skapas bra förutsättningar för en god relation. 

Respondenterna skriver att det är skillnad på den personliga kontakten och den skriftliga, så 

som exempel mail, sms och lappar. De anser att i det skriftliga kan det ske fler missförstånd 

när det inte går att förklara sig och fråga upp på samma sätt som i den fysiska kontakten. En 

vårdnadshavare beskriver tamburkontakten med några få ord: ”Ansikte mot ansikte”(V16) och 

en fritidspedagog förklarar dialogens betydelse nu när kontakten mellan fritidshemmet och 

hemmet oftare sker i digitalform: 

 
I dialogen kommer det mesta fram, det är annars lätt att personliga tänkanden och 

önskemål faller bort… den personliga kontakten är viktig nu eftersom så mycket av 

information till vårdnadshavare sker digitalt. (F3) 
 

Värdefullt för eleverna med god kontakt 
Fritidspedagogerna får frågan om hur värdefullt en god kontakt med vårdnadshavarna är för 

eleverna, för att undersöka om samverkan mellan fritidshemmet och hemmet påverkar 

eleverna. De är alla överens om att det är mycket värdefullt för eleverna, vilket blir tydligt i 

tabellen nedan. 

 

Tabell 8 visar hur fritidspedagogerna i antal besvarar frågan: Hur värdefullt anser du att god 

kontakt med vårdnadshavare är för eleverna? (n=22) 

 

(Tabell 8) 
 

Tabellen visar att fritidspedagogerna tycker det är viktigt för eleverna att de har en god 

kontakt med vårdnadshavarna. Några fritidspedagoger skriver det blir lättare att ta upp 

eventuella problem vid god kontakt och att eleverna känner om vårdnadshavaren har 

förtroende för fritidspedagogen, samt är det viktigt att eleverna känner att de olika parterna 

kommunicerar och att alla har samma mål vilket är att eleverna ska må bra. En av 

fritidspedagogerna skriver att: ”Vårdnadshavarna är elevens viktigaste personer men vi har 

också en viktig roll och bygger vi upp förtroenden till eleven betyder vår närvaro 

mycket”(F3). 

 

Respektfullt samspel och kritik tas emot 
I enkäten finns två påståenden respondenterna ska ta ställning till som handlar om 

respektfullhet och kritik, för att se samspelet mellan dessa. De får kryssa i det alternativ som 

överensstämmer med påståendet. Alternativen är alltid, ofta, sällan och aldrig. 

 

I första påståendet framgår det att samspelet är alltid eller oftast positivt och respektfullt, då 

30 av 53 svarar alltid och 22 svarar ofta, dock svarar en fritidspedagog sällan men ingen 
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svarar aldrig. Både en vårdnadshavare och en fritidspedagog som svarar ofta skriver att det 

finns undantag, då det finns enstaka som inte är positiva. Fritidspedagogen skriver om 

problemet att nå fram till vissa vårdnadshavare som ser fritidspedagogerna som tjänare. 

Vårdnadshavaren skriver om otrevligt bemötande hos ny fritidshemspersonal när det blir 

förändringar vid hämtning: 
 

En del nya har låtit väldigt besvärade/smått otrevliga när man ringt för att meddela en 

förändring som gäller den dagen. Ex att någon annan hämtar upp barnet efter fritids. 

(V31) 
 

I andra påståendet framgår det i enkätsvaren att oftast tas kritiken emot av den andra parten då 

19 av 52 svarar alltid och 27 svarar ofta, dock svarar 6 respondenter sällan men ingen svarar 

aldrig. En fritidspedagog skriver om hur alla fungerar olika men fritidspedagoger måste vara 

professionella i sitt bemötande: ”Man fungerar olika som människa, men som fritidspedagog 

får man vara proffsig i sitt bemötande med föräldrarna. Vissa fungerar man bättre med än 

andra”(F4). 

 

Trygghet och förtroende 
Vårdnadshavarna får frågan om de känner sig trygga med att lämna sina barn på 

fritidshemmet. De har alternativen alltid, ofta, sällan och aldrig att välja på. Resultatet visar 

att 23 av 33 uppger att de alltid känner sig trygga med att lämna sina barn på fritidshemmet 

och 10 svarar ofta. Storleken på verksamheten framstår som betydelsefullt i de skriftliga 

kommentarerna, en vårdnadshavare skriver att: ”Vårt barn går på ett väldigt litet "fritids" där 

vi alltid känner oss trygga och har super fin personal som verkligen tar sig tid för varje 

individ”(V7).  

 

I resultatet framgår det att ingen svarar att de sällan eller aldrig känner sig trygga med att 

lämna sina barn på fritidshemmet. Det är ändå några vårdnadshavare som skriver att det beror 

på vem som arbetar. ”Känner mig trygg att lämna mitt barn beroende på vem som jobbar så 

vissa gånger undviker jag att ha mitt barn på verksamhet beroende på vem som jobbar”(V9). 

En annan vårdnadshavare lyfter problematiken kring personalbristen: 
 

Gällande tryggheten tycker jag att det är för lite personal, de kan omöjligt ha koll på 

det stora uteområdet (detta innebär inte att jag vill ha ett mindre uteområde, men gärna 

mer personal)[…] (V20) 
 

I enkäten blir vårdnadshavarna tillfrågad om hur ofta de känner förtroende för 

fritidshemspersonalen, vilket resulterar i att 21 av 33 svarar alltid och 11 svarar ofta. I några 

kommentarer framgår det att fritidshemspersonalen är stabila som vårdnadshavarna kan gå till 

om det är något. Två vårdnadshavare svarar: ”Har aldrig känt någon tvekan att ta upp saker 

med personalen”(V7) och ”De gör ett bra jobb!”(V6). 

 

Några vårdnadshavare uttrycker ändå en viss oro över de stora elevgrupperna i fritidshemmet. 

En vårdnadshavare skriver att: ”Jag måste försöka tro på att de vet vad de gör men ibland 

känns det mer som en förvaring av barn”(V13). Det framgår i resultatet att en vårdnadshavare 

känner sällan förtroende för fritidshemspersonalen och skriver det beror på bristen av 

relationskapande: ”Känner att jag inte har någon koll eller relation till många därför svårt att 

uttala sig”(V9). 

 

Den personliga kontakten 
I enkäten får respondenterna frågan om den personliga kontakten för att få en uppfattning om 

hur den ser ut i deras samverkan med varandra.  
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Tabell 9 redovisar i antal vad respondenterna svarar på frågan: Hur upplever du den 

personliga kontakten med fritidshemspersonalen/vårdnadshavare? (n=54) 

 
(Tabell 9) 

 

Resultatet visar att 47 respondenter tycker den personliga kontakten är bra. I de skriftliga 

kommentarerna från fritidspedagogerna framkommer något olika uppfattningar om den 

personliga kontakten. Å ena sidan skriver en: ”Vi kan inte vara överens om allt men det mesta 

går att lösa”(F3). Å andra sidan en annan: ”Beror på förälder, tidpunkt och hur mycket tid vi 

har att samtala”(F19). 

 

I tabellen syns det dock att 3 respondenter anser det är dåligt, en vårdnadshavare skriver: ”Vet 

namnen på de som jobbar där men inte mer än vad mitt barn berättar. Man träffar dem på 

föräldramötet”(V13). I en annan vårdnadshavares kommentar syns det att personalbristen är 

en faktor i den dåliga personliga kontakten då det blir många vikarier i 

fritidshemsverksamheten. 

 

Faktorernas betydelse i samverkan mellan hemmet och fritidshemmet 
Under detta avsnitt kommer respondenternas kommentarer från två öppna frågor i enkäten, 

vilket gav möjligheten till längre svar. Svaren kategoriseras till underrubriker utifrån svarens 

innehåll. 

 

Informationsutbytet och dess innehåll 

I resultatet framkommer det att ett flertal vårdnadshavare anser informationsbyte mellan 

hemmet och fritidshemmet är en betydelsefull faktor för fungerande samverkan. 

Vårdnadshavarna vill kunna ta del av den information som kretsar kring eleven och samtidigt 

kunna delge fritidshemmet väsentlig information. Flera vårdnadshavare skriver att både 

fritidshemmet och hemmet ska informera varandra om hur eleverna mår, samt om något 

speciellt har hänt eller kommer att hända. En vårdnadshavare skriver ”Att båda parter 

informerar om något särskilt hänt/ska hända. Att man samarbetar kring barnet för att det ska 

gå så smidigt som möjligt”(V31). 

 

I några av de skriftliga kommentarerna från vårdnadshavare framgår det att informationen 

också ska handla vad om vardagliga saker, fritidshemmets verksamhet och aktiviteter, en 

vårdnadshavare skriver att ”Samverkan betyder att jag får information om fritidshemmets 

verksamhet o aktiviteter[…]”(V13) och en annan vårdnadshavare skriver: 
 

Att fritids har en öppen dialog om specifika ting, är informativ och meddelar vad som 

sker, t.ex vardagliga saker som hänt och sådant som är planerat ska hända: t.ex 

kommande aktiviteter. Att de visar intresse för kontakt där jag som vårdnadshavare 

visar samma genuina vilja för en god kommunikation.(V15) 
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En vårdnadshavare skriver att samverkan inte finns då informationen är bristfällig och den 

enda information som kommer är ifrån skolan. En fritidspedagoger lyfter att det ska finnas en 

kommunikation mellan fritidshemmet och hemmet, där vårdnadshavarna ska vara intresserade 

av vad som händer med eleven under fritidshemsverksamheten. ”att ha en kommunikation 

mellan varandra och att de är intresserade av vad som händer barnet på fritidstid”(F10). 

 

Den öppna kommunikationen 
Kommunikationens betydelse mellan hemmet och fritidshemmet är något som återkommer 

bland många av respondenternas kommentarer. En öppen kommunikation framkommer från 

respondenterna som grunden för att samverkan ska fungera där de kan vara ärliga, lyssna på 

varandra, känna trygghet att våga ta upp saker och kunna ta kritik dock måste det ske från 

båda parterna. Två respondenter skriver: 

 
Att tillsammans med vårdnadshavare skapa möjlighet till trygghet för barnet. För att 

detta skall kunna ske måste det finnas en öppen dialog mellan hemmet och fritids. (F18) 

 
Öppen dialog som är ärlig, att man kan ta kritik på ett bra sätt utan att gå i försvar. 

Först när alla känner full tillit till varandra kan man börja samverka på ett bra sätt. 

(V5) 

 

Det framkommer att i kommunikationen ska tankar och problem redas ut, då det annars kan 

skapa onödiga oroligheter om det läggs på hög. En vårdnadshavare lyfter också att det är 

viktigt att fritidspedagogerna visar för vårdnadshavarna att deras barn är viktiga. 

 
En öppen kommunikation, vilket innebär att mitt barn får ett välkomnande som gör 

barnet synligt och ett avsked som är tydligt. Det är även bra att kunna känna sig trygg i 

att kunna lita på personalen på fritidshemmet genom upplevelser av att mitt barn är 

viktigt.(V12) 
 

Kontaktsättens innebörd 

En bra samverkan nås när kontakten mellan fritidshemmet och hemmet fungerar, framgår av 

resultatet. Några vårdnadshavare lyfter att de ska kunna få tag i fritidspedagogerna när det 

behövs och att kontakten via telefon och mail ska fungera samt kontrolleras ofta. En 

vårdnadshavare skriver ”Att vi kan prata om aktuella saker, och att jag når dem vid 

behov”(V17), men det är även en fritidspedagog som skriver om att kommunikationen ska 

fungera i de olika kontaktsätten: ”Fungerande kommunikation i form av telefon, mail, 

föräldrarmöte och andra fysiska möten då vårdnadshavare hämtar/lämnar barnen.”(F2). 

 

Den fysiska kontakten framstår som en betydelsefull faktor i samverkan, både vårdnadshavare 

och fritidspedagoger lyfter att det är viktigt de tar sig den tiden att träffas regelbundet. En 

fritidspedagog skriver ”Att föräldrarna kommer till fritids och hämtar och lämnar sitt 

barn”(F22) och en vårdnadshavare skriver ”Att man tar sig tid att mötas ibland. Inte bara 

pappersträffar”(V22). En fritidspedagog skriver att en god kontakt är viktig om det blir 

oroligt kring eleven och det är lättare för eleven om de vuxna samarbetar bra. En 

vårdnadshavare skriver också att det måste finnas viljan till att samverka och kunna bevara en 

god kontakt: 

  
Vilja att samverka. Viljan att hitta lösningar och forum där samverkan kan ske […] 

Sedan en vilja att bibehålla god kontakt och följa upp hittills diskuterade ämnen. (V15) 
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Ett flertal fritidspedagoger skriver att kontakten ska vara med elevens trivsel och utveckling i 

fokus, en fritidspedagog lämnar kommentaren: ”Bra kontakt och samarbete för 

barnets/elevens bästa i fokus”(F5). 

 

Återkoppling kring eleven och fritidshemsverksamheten 
I resultatet framgår det från både vårdnadshavare och fritidspedagoger att återkoppling kring 

eleven önskas från den andre parten.  

 
Om det hänt något eller upplevs finnas problem hoppas jag att pedagogerna pratar 

med mig som Vh. Likaså hoppas jag att utvecklingssamtal med läraren innefattar 

återkoppling från fritidspedagogerna kring mitt barns utveckling även om de inte 

deltar.(V11) 

 
En god samverkan innebär att vi kan göra det bästa för varje barn. Om vi får veta om 

det ex hänt nåt hemma har vi förståelse för hur barnet reagerar vissa dagar och vi kan 

meddela om barnet varit ledsen, i konflikt osv. (F8) 
 

För att kunna utveckla fritidshemsverksamheten är det viktigt att låta vårdnadshavarna känna 

sig delaktiga i fritidshemmet och deras åsikter samt idéer kring hur detta kan ske är väldigt 

betydelsefullt, anser ett flertal fritidspedagoger som lämnar kommentarer om detta. En 

fritidspedagog kommenterar ”Att man har en öppen dialog och att vårdnadshavarna ska 

känna sig delaktiga i frågorna som rör fritidshemmet”(F1) och en annan fritidspedagog 

skriver ”Att vi bryr oss om vad vårdnadshavaren tycker om vår verksamhet[…]”(F19). Även 

om det är flertalet fritidspedagoger som lämnar kommentarer om detta lyfter även en 

vårdnadshavare det: ”Att man diskuterar hur man kan förbättra verksamheten på fritids(V30). 

 

Öppet klimat bygger relationer med tillit och respekt 
”Det är viktigt att ha goda relationer för att öka tryggheten och förståelsen” (V19). Detta är 

något som återkommer ofta bland respondenternas kommentarer om hur en god relation i ett 

öppet klimat skapar tillit, ärlighet, förtroende och respekt för varandra som är viktiga faktorer 

för samverkan mellan fritidshemmet och hemmet. En fritidspedagog lyfter att det ska finnas 

en samsyn och att det skapas en förståelse för varandras kunskaper. ”Att få en ömsesidig 

respekt och förståelse för varandras kunskaper och tydliggöra varandras förväntningar. 

Samsyn!”(F15). En vårdnadshavare lyfter också att det ska finnas trygga fritidspedagoger som 

de kan vända sig till: ”Trygga pedagoger, ett öppet klimat där jag som förälder kan känna 

mig trygg med att ta upp saker med pedagogerna”(V14). 

 

En fritidspedagog lyfter att vara tydlig, öppen och kunna dela med sig med vårdnadshavarna, 

samt kunna ta kritik från dem är viktigt.  

 
Att vi kan ha en pågående konversation om vad som hänt idag. Inte bara om något har 

blivit fel, utan att ofta få några ord om hur eleven har haft det. Jag hade som mål att 

säga något positivt till alla föräldrar i klassen minst en gång i veckan. Men också att vi 

kan ta kritik, förslag och frågor. Svara så fort vi hinner och ta reda på svaret om vi inte 

vet. Från föräldrarnas håll önskar jag att vi pedagoger får veta om något stort har hänt 

(bra el. Jobbigt) så vi kan finnas där för se som kanske behöver mer. Det är också 

viktigt att vi lyckas tydliggöra och förklara regler och förhållningssätt så att man får 

föräldrarna med sig. (F16) 
 

Andra faktorer som påverkar samverkan 
Under detta avsnitt har det tagits upp mycket som respondenterna anser krävs för en bra 

samverkan som information, kommunikation, kontakt, återkoppling kring eleven och 

fritidshemsverksamheten samt öppet klimat. Dessa är faktorer som är betydelsefulla för 
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samverkan anser respondenterna, fungerar några av dessa dåligt påverkar det samverkan. I 

resultatet har respondenterna skrivit även andra faktorer som gör att samverkan brister. Några 

fritidspedagoger skriver om att vissa vårdnadshavare knappt hälsar vid hämtning, det ska 

finnas ordinariepersonal, inte för stora elevgrupper och vara personaltätt. ”Barngruppens 

storlek, personaltäthet, stabil personalgrupp”(F7). Tid är också något som ett flertal 

respondenter tar upp som en viktig faktor. En vårdnadshavare skriver om den totala bristen på 

samverkan ”Tror inte det existerar på vårt fritidshem”(V5). 

 

Sammanfattning 
Resultatet visar att tamburkontakten är en stor del av fritidshemmets kontaktsätt då 

respondenterna svarar att den förekommer mest, önskas mest och är viktigast för en god 

relation mellan fritidshemmet och vårdnadshavaren. Bland respondenterna är de flesta nöjda 

med den kontakt som finns. Resultatet visar att den största delen av respondenterna anser att 

samspelet mellan fritidspedagogerna och vårdnadshavarna är respektfull och positiv, oftast 

kan kritik framföras och tas emot. Vårdnadshavarna i studien känner sig trygga med att lämna 

sina barn på fritidshemmen och har förtroende för fritidspedagogerna.  

 

Den personliga kontakten mellan parterna är mycket bra anser respondenterna, och kontakten 

mellan dem är mycket ofta, dock svarar en del att kontakten sker bara vid enstaka tillfällen. 

Fritidspedagogerna och vårdnadshavarna anser att kommunikationen är ganska bra och en god 

kontakt med vårdnadshavarna anser fritidspedagogerna är väldigt viktigt för eleverna. På 

frågan om hur ofta fritidspedagogerna kontaktar vårdnadshavarna, anser respondenterna att 

det är ofta.  

 

Respondenterna svarar att en del av samverkan mellan fritidshemmet och hemmet ska 

innehålla information som är relevant, om hur eleven mår, om det har hänt något och vad som 

ska hända. Faktorer som har betydelse för samverkan anser respondenterna att kontakten ska 

vara regelbunden, den ska fungera och innehålla fysiska möten. Fritidshemmet och hemmet 

tar sig tiden att träffas och fokus ska vara i eleven. Det ska också finnas en vilja att samverka, 

hitta lösningar och forum för kontakt, samt viljan att behålla kontakten. Kommunikationen 

ska vara öppen och ärlig där frågor, funderingar, bra och dåligt ska lyftas. Respondenterna 

anser att i kommunikationen ska man inte gå i försvar utan lyssna, ha tillit och förtroende för 

varandra. I en dialog ska även det samtalas om hur fritidshemsverksamheten kan förbättras 

och vårdnadshavarna ska känna sig delaktiga i fritidshemmet. Både vårdnadshavarna och 

fritidspedagogerna anser en god relation mellan sig är viktigt för det ökar tryggheten och 

förståelsen. I en god relation är tillit, ärlighet, förtroende, respekt, förståelse för varandras 

kunskaper viktiga. Det ska vara ett öppet klimat där det finns trygghet och där alla blir sedda. 

Andra faktorer respondenterna anser har betydelse för samverkan är att det ska vara ordinarie 

personal, tid, inte stora elevgrupper, hög personaltäthet, stabil personalgrupp och reflektion. 
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ANALYS 
Följande avsnitt kommer analysera och koppla enkätresultatet mot tidigare forskning samt 

litteratur. Avsnittet är uppbyggt utifrån studiens två forskningsfrågor. 

 

Fritidspedagogers och vårdnadshavares syn på samverkan 
Framföra kritik 

Överlag anser respondenterna att kritik oftast kan framföras och att den tas emot av den andre 

parten. En fritidspedagog skriver att även om man fungerar olika som människa får man som 

fritidspedagog vara professionell i sitt bemötande. Petersen (2011) skriver att vårdnadshavare 

som känner sig tillrättavisade och kritiserade mer sannolikt kommer att kritisera. Då både 

fritidspedagogerna och vårdnadshavarna känner att de kan framföra kritik och att den tas 

emot, kan det finnas ett samband med det Petersen (2011) skriver. För om fritidspedagogerna 

är professionella som ovannämnda fritidspedagogen skriver ska inte vårdnadshavarna känna 

sig kritiserade och de i sin tur inte behöva ha ett kritiskt förhållningssätt. Ämnet återkommer i 

en senare kommentar ifrån en annan fritidspedagog som skriver att samverkan handlar om 

samsyn där man tydliggör varandras förväntningar och får en ömsesidig respekt samt 

förståelse för varandras kunskaper. Miretzky (2004) skriver också om att lärare och 

vårdnadshavare vill kunna samtala om elever utan att behöva försvara sitt professionella- eller 

föräldraperspektiv. Lärarna vill inte att de ska känna att deras professionalitet ska ifrågasättas 

av en vårdnadshavare. Vidare skriver hon att både vårdnadshavare och lärare anser det är 

viktigt att släppa försvarsställningar för att fördjupa kommunikationen. I resultatet är det dock 

6 som anser att de sällan kan framföra kritik och den tas emot. Två av dessa anser 

kommunikationen som ganska dålig och en anser den som mycket dålig. En tolkning är att det 

är ett samband i det som Miretzky (2004) skriver att när försvarsställningen är uppe kan inte 

kommunikationen fördjupas, vilket kan vara fallet i det resultatet visar.  

 

Kommunikation 
De flesta av respondenterna upplever att kommunikationen mellan fritidshemmet och 

vårdnadshavarna är bra. Det framgick i resultatet att tamburkontakten är den mest 

förekommande kontaktsätt. Skolverket (2014a) skriver att vid hämtning och lämning finns det 

ett naturligt tillfälle för en dialog. I resultatet visar det att de flesta hämtar och lämnar sina 

barn (se tabell 4). Erikson (2009:72) anser att lärare som träffar vårdnadshavare ”face-to-face” 

har möjlighet att lära känna varandra bättre. Detta ger en möjlighet till samband mellan 

resultaten och vad Skolverket (2014a) och Erikson (2009) skriver. Då de flesta 

vårdnadshavare hämtar och lämnar, gör det att tamburkontakten ger möjlighet till mer face-to-

face tillfällen, vilket gör att vårdnadshavare och fritidspedagogerna lär känna varandra bättre, 

samt skapar fler tillfällen för en dialog. En vårdnadshavare skriver till och med kommentarer: 

”Ansikte mot ansikte”(V16) angående tamburkontakten.  

 

Det finns ändå en viss problematik med kommunikationen enligt några respondenter (se tabell 

3). Säljö (2011) syftar på att den muntliga kommunikationen inte passar alla, utan det behövs 

skriftlig information, samt Storz och Hoffman (2013) skriver att datorn har blivit ett verktyg 

som ger en mer frekvent kommunikation där informationen blir mer lättillgänglig. Detta 

skulle kunna vara en anledning till varför vissa respondenter är missnöjda med 

kommunikationen men enligt respondenternas kommentarer är det tvärtemot. En 

fritidspedagog uttrycker problematiken de har med samverkan då språket är ett hinder i all 

kontakt som sker i skriftlig form som brev, mail och plattformen lärum då många 

vårdnadshavare har svårt att läsa och skriva. Några vårdnadshavare skriver också om 

problematiken med internetbaserade plattformen lärum, då en skriver att det är den enda 

kontakten som sker med fritidshemmet och en annan skriver att all kontakt som kräver att läsa 

hemsidor och plattform är värdelöst, då viktig information ska komma till en direkt utan att 
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man ska behöva leta upp den. En tolkning är att just på grund av att kontakten har blivit mer 

genom datorn anser dessa respondenter att kommunikationen är sämre. En annan tolkning är 

att i resultatet på frågan om hur ofta fritidshemspersonalen bjuder in till kontakt med 

vårdnadshavarna anger 3 av 4 vårdnadshavare, som anser kommunikationen är dålig, att 

fritidshemmet bjuder sällan eller aldrig in till kontakt.  

 

Trygghet 

I resultatet framgår det att alla vårdnadshavare känner sig alltid eller ofta trygga med att 

lämna sina barn på fritidshemmet. Det framgår även att alla vårdnadshavare känner alltid eller 

ofta förtroende för fritidspedagogerna. I Skolverket (2011) står det att med samma förtroende 

ska alla föräldrar kunna skicka sina barn till skolan, vilket även visar sig i resultatet. 

Skolverket (2014b) skriver att det är viktigt att skapa en trygg zon där lärare och 

vårdnadshavare kan ha ett uppriktigt samtal. En vårdnadshavare skriver att de alltid kan ta upp 

saker med fritidspedagogerna, vilket kan visa på att fritidshemmet möjligen kan tolkas vara 

bra på att skapa en trygg zon och därför känner vårdnadshavare en trygghet för både 

fritidshemmet och fritidspedagogerna. En annan tolkning till varför vårdnadshavarna känner 

trygghet för fritidspedagogerna kan vara att kommunikationen fungerar bra, som tidigare 

nämnt blir många elever hämtade vilket ger många tillfällen för samtal, samt att den 

personliga kontakten också är bra (se tabell 9). 

 

Kontakt 
Skolverket (2014a) skriver att det är fritidspedagogerna som ansvarar för att ta initiativ i 

arbetet med att få ett bra samarbete med vårdnadshavarna, vilket även Petersen (2011) 

instämmer i och skriver att fritidspedagogerna ska ta sitt ansvar för sin del av 

kommunikationen. Resultatet på frågan om hur ofta fritidspedagogerna bjuder in till kontakt 

visar att det är ofta. Några av de respondenter som har svarat sällan anser det har med tiden att 

göra. När det gäller problematiken om att fritidspedagogerna inte har tiden att ta kontakt med 

vårdnadshavare har en fritidspedagog skrivit hur de har löst detta genom att dela ansvaret för 

kontakten med vårdnadshavare, då en har huvudansvaret att samtala med vårdnadshavarna 

och de andra har fokus på elevgruppen. Detta förhållningssätt och resultat stämmer överens 

med Skolverket (2014a) att det är fritidspedagogerna som initierar till samverkan. 

  

Faktorernas betydelse i samverkan mellan hemmet och fritidshemmet 
Informationsutbytet och dess innehåll 
Alla fritidspedagoger har en gemensam bild över hur värdefullt en god kontakt med 

vårdnadshavarna har för elever (se tabell 8). Några yttrar sig att om eventuella problem dyker 

upp blir det lättare att hantera vid en god kontakt och eleverna känner om de olika parterna 

kommunicerar med varandra, samt att alla har samma mål att se till att eleven mår bra. 

Miretzky (2004) skriver att vårdnadshavarna vill ha mer regelbunden information om 

eventuella problem med deras barn, vilket även en av vårdnadshavarna i resultatet tog upp. 

 

Redan i de tidiga styrdokumenten i Lgr 69 (Skolöverstyrelsen, 1969) står det att det är viktigt 

att lärarna har en god samverkan med vårdnadshavarna och att det ger resultat för 

vårdnadshavarna att känna samverkan är för elevens bästa. Detta förtydligas i Skolverket 

(2014a) genom att samverkan mellan hemmet och fritidshemmet kan ge 

fritidshemspersonalen ett helhetsperspektiv på elevens lärande, utbildning och utveckling. 

Respondenterna skriver att en faktor som har betydelse för samverkan är hur relevant 

information om eleven förmedlas mellan fritidspedagogerna och vårdnadshavarna. Precis som 

det står i styrdokumenten att elevens bästa ska vara i fokus skriver tre fritidspedagoger detta. 

Dessa fritidspedagogers svar kan bero på att de är utbildade och ska kunna gällande 

styrdokument, det kan också vara ett tecken på att de arbetar utifrån dessa vilket är meningen. 

En annan tolkning är att dessa fritidspedagoger har ett synsätt som gör det självklart att 
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elevens bästa ska vara i fokus i allt som görs i fritidshemmet. En annan fritidspedagog skriver 

att de har en viktig roll där de ska bygga upp ett förtroende till eleven men vårdnadshavarna är 

elevens viktigare personer. Erikson (2009) skriver just det att en strategi för att bygga upp en 

förtroendefull relation med vårdnadshavarna ska fritidspedagogen placera eleven i centrum 

för sin relation till vårdnadshavarna.  

 

Den öppna kommunikationen 

Resultatet visar att många respondenter anser en betydelsefull faktor för samverkan är 

kommunikationen som ska vara öppen, ärlig, funderingar ska kunna lyftas, respekteras och 

man ska lyssna på varandra. Detta överensstämmer med vad Andersson (2003) skriver, att det 

som är viktigt vid bemötande är respekt, bekräftelse och lyssnande, vilket är viktigt i all 

kommunikation. 

 

Andersson (2003) syftar på att lyssna innebär ett avstånd till en kritisk värderande hållning 

och att man aktivt lyssnar med full uppmärksamhet på den andre. Uppmärksamheten är riktad 

mot den andre som vill säga något och inte vad en själv vill säga. Skolverket (2014b) anser att 

bli lyssnad på och lyssna har ett speciellt värde. En av vårdnadshavarna skriver i enkäten att 

en öppen kommunikation är att deras barn blir sedd. Andersson (2003) skriver att bekräfta 

någon är att visa man har sett den andre och att alla har ett stort behov av att bli sedd. 

Heidegren (2009) skriver att en igenkännande hälsningsgest eller leende mellan två personer 

ger ett uttryck för uppskattning och/eller respekt. En fritidspedagog skriver om sitt mål att 

säga något positivt varje vecka och söka ögonkontakt för att ge vårdnadshavarna känslan att 

bli sedd. 

 

Heidegren (2009) anser att erkännande är grundläggande och nära besläktat med tillit, vi 

öppnar oss för varandra genom tillit. Erkännande kommer i uttryck via gester, ett leende och 

ett vänligt ord som ger signaler till välvilliga handlingar ifrån ens sida. Resultatet visar att 

kommunikationen är bra, vårdnadshavarna känner tillit till fritidspedagogerna och 

fritidshemmet, tamburkontakten är vanligt och många vårdnadshavare lämnar sina barn, vilket 

öppnar för många tillfällen för dialoger, samt en god kontakt mellan vårdnadshavare anser 

fritidspedagogerna är väldigt viktigt för eleverna. En vårdnadshavare skriver att den öppna 

dialogen ska vara ärlig och det ska finnas tillit till varandra innan samverkan kan börja. 

Det krävs dock två för att åstadkomma en öppen kommunikation då Skolverket (2014b) 

skriver att skapa en öppen kommunikation leder till ett gemensamt ansvar, framförallt när 

problem dyker upp, samt Erikson (2009) tar upp att även om det är en strävan att skapa en 

öppen kommunikation, är det ganska hårt krävande arbete.  
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DISKUSSION 
Detta avsnitt inleds med att jag kritiskt diskuterar metoden och sedan diskuterar resultatet med 

utgångspunkt i forskningsfrågorna. Avsnittet avslutas med några tankar på intresseväckande 

vidareforskning jag upptäckt under studiens gång och sist kommer några slutsatser. 

 

Metoddiskussion 
Respondenterna är från ett stort geografiskt område. Enkäten är webbaserad och innehåller 

inga bakgrundsfrågor, vilket gör att jag inte kan se vilka eventuellt jag har kännedom om 

sedan tidigare. Alla respondenterna är kontaktade utifrån att de är utbildade fritidspedagoger 

eller är vårdnadshavare med elever i fritidshemmet. 

  

Problematiken med att kontakta fritidspedagogerna via mail och att enkäten är webbaserad, är 

att jag inte kan säkerställa att alla representerar den utvalda kategorin, vilket var utbildade 

fritidspedagoger. Personligen kontaktade jag inga vårdnadshavare, förutom 4 jag har en 

personlig kännedom sen tidigare, utan det var rektorer och fritidspedagogerna som ansvarade 

över detta vilket gör det svårt att säkerställa vilka som svarat på enkäten. I min bedömning av 

enkätsvaren och de skriftliga kommentarerna ser jag inga tecken på att några andra än 

fritidspedagoger och vårdnadshavare svarat på den, dock kan jag som nämnts ovan inte 

säkerställa detta. 

 

När jag läste Skolinspektionens granskning (2010) där endast 35 % av fritidshemspersonalen 

har en högskoleutbildning med inriktning mot fritidshem börja jag reflektera över den låga 

responsen och svarsfrekvens ifrån fritidspedagogerna. Fritidspedagogerna försökte jag nå 

genom att söka på olika skolors hemsidor inom kommunen efter deras mailadress och mailade 

de som stod som fritidspedagog. Detta får mig att börja tänka att det i sig inte behöver betyda 

att de är utbildade. I följebreven (se bilaga 4 & 5) står det att jag söker efter utbildade 

fritidspedagoger och om bara cirka 35 % av de mailade ”fritidspedagogerna” är utbildade kan 

det vara en anledning till den låga responsen. När följebrevet (se bilaga 6) lades ut på 

Fritidspedagogik (www.fritidspedagogik.se) som är för utbildade fritidspedagoger dubblades 

svarsfrekvensen, vilket ger mer tyngd åt möjligheten i min teori. 

 

Den låga responsen ifrån respondenterna kan bero på flera faktorer som att under samma 

tidsperiod cirkulerade det många andra undersökningar ifrån kommunen och staten som 

skolorna skulle besvara, detta vet jag med säkerhet då två rektorer tackade nej i ett mail på 

grund av detta och ville vara ett filter mot vårdnadshavarna för de har problem att få respons 

på deras egna undersökningar. Andra faktorer som kan ha påverkat den låga responsen i 

denna studie kan också bero på lov, tidsbrist, mailen hamnade i skräppost, lite intresse för 

syftet i studien eller risken att de glömde bort att svara på enkäten. 

 

När det uppdagades med svårigheterna att hitta respondenter började jag fundera på 

alternativa metoder som kvalitativa intervjuer. Det skulle ha breddat och gett fördjupad 

resultatdel, dock kändes det svårt att ställa om sig och börja samla kunskap om andra metoder 

och när tidsramarna redan är små valde jag bort detta. 

 

Enkäten utformades på två olika sätt, en till vårdnadshavarna och en till fritidspedagogerna, 

detta för att få en bredare och mer anpassade frågor utifrån vem som frågades. Empirin 

insamlades på samma sätt från dessa kategorier, frågorna i enkäterna förändrades alltså inte 

under tiden. Enkäten och frågorna utformades efter Ejlertsson (2014) och Trost (2001) alla 

konster och regler. Frågorna testades även innan det skickades ut till respondenterna för att 

minska risken för missförstånd och andra funderingar.  

 

http://www.fritidspedagogik.se/


32 
 

Enkätfrågorna besvarade studiens frågeställningar väl och respondenternas möjlighet att 

lämna skriftliga kommentarer under varje fråga gjorde det lättare att förstå deras personliga 

tankar kring frågan och deras svar. Kommentarsfälten gjorde även att när respondenterna inte 

förstod frågan skrevs det hur dem tänkte vilket gav mig möjlighet att förstå hur de tolkade 

frågan. Detta var bara vid två tillfällen någon inte förstod frågan och när deras kommentarer 

lästes förstod jag att de hade tänkt rätt, de var bara lite osäkra. 

 

Ejlertsson (2014) skriver att stora interna bortfall på en fråga beror på att respondenterna inte 

förstår frågan. I denna studie är det interna bortfallet lågt, vilket visar på att frågorna är bra 

konstruerade där respondenterna förstår dess innebörd. 

 

Jag känner att resultatet täcker mina frågeställningar väl som besvarar studiens syfte. 

Användandet av ett kommentarsfält under varje fråga gav mig en större förståelse i hur 

respondenterna tänkte och kände angående enkätfrågan, vilket gav en djupare förståelse av 

resultatet än jag hade räknat med. Detta väckte en stor nyfikenhet att undersöka vissa områden 

mer, vilket presenteras senare i avsnittet under ”Vidare forskning”. 

 

Mina begreppsdefinitioner anser jag inte har påverkat resultatet, då enkätfrågan om 

samverkan och dess faktorer är öppna frågor där respondenterna får skriva med egna ord hur 

de tänker kring ämnet samverkan. Resterande av enkätfrågorna har stor variation av dess 

innehåll vilket jag inte tror har påverkat respondenterna, dessutom valdes det att lägga de 

öppna frågorna i början av enkäten för att inte påverka svaren, även om Trost (2001) skriver 

de bör vara sist. Resultatet bekräftade mer hur jag ser på samverkans innebörd och vad som 

anses vara viktigt i samverkan, vilket jag anser är väldigt intressant. 

 

Resultatdiskussion 
I detta avsnitt diskuterar jag resultatet av studien med utgångspunkt i forskningsfrågorna. 

 

Hur beskriver fritidspedagoger och vårdnadshavare samverkan? 

Samverkan innebär ett gemensamt samarbete och för att det ska fungera behövs någon slags 

kontakt mellan de samverkande parterna. Kontakten mellan fritidshemmet och 

vårdnadshavare kan ske genom till exempel tamburkontakt, telefonkontakt, lappar och 

internetbaserade kontaktnät som exempel mail, plattform, hemsidor och bloggar. 

Vårdnadshavarna och fritidspedagogerna redogör att tamburkontakten är den mest 

förekommande, önskades mest och är viktigast för en god relation av de kontaktsätt som finns 

i nuläget. Innan studiens början hade jag tankar att tamburkontakten är en viktig del i 

relationsskapandet med vårdnadshavarna, vilket i sin tur gynnar mig som fritidspedagog, 

vårdnadshavarna och elever, men resultatet visar på en större utsträckning än vad jag kunde 

tro. Mina tidigare erfarenheter av tamburkontakten är att den oftast förbises och det 

reflekteras inte över dess betydelse.  

 

I min studie visar det att flertal respondenter svarar kritiskt och hade dåliga erfarenheter av 

lärum. En tolkning är att detta kan bero på att många fritidspedagoger inte är insatta i att 

använda lärum som ett bra verktyg vilket inte uppfyller de kraven vårdnadshavarna har. 

Kontakten är en del av samverkan och i kontakten sker det någon slags kommunikation 

antingen i tal eller skrift. Kommunikationen är något som nästan alla respondenter 

återkommer till som en stor del av samverkan. I resultatet kom det fram att kommunikationen 

fungerade bra, vilket kan ha ett samband med att tamburkontakten var vanligt förekommande, 

samt att de flesta eleverna blev hämtade. Skolverket (2014a) skriver att vid hämtning och 

lämning finns naturligt tillfälle för dialog, samt att Erikson (2009:72) anser att ”face-to-face” 

ger mer möjligheter för att lära känna varandra bättre. En tolkning är att det är ett trovärdigt 

samband med vad resultatet visar och var Skolverket (2014a) och Erikson (2009) skriver. 
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Tamburkontakten är ett tillfälle till en fysisk kontakt med vårdnadshavarna, där det går att 

förklara sig om det finns funderingar om något, frågorna blir besvarade på en gång och det 

blir en mer personlig interaktion.  

 

Vilka faktorer har betydelse för samverkan mellan hemmet och fritidshemmet? 

Resultatet visar att respondenterna anser en faktor för samverkan är att få relevant information 

om eleven förmedlad. Enligt min mening är detta viktigt då allt som görs i fritidshemmet ska 

vara med eleverna i fokus. Fritidshemmet bör få reda på vad som händer med eleven utanför 

fritidshemmet också för att få veta om något har hänt, samt en förståelse och bredare syn på 

elevens tillvaro, det underlättar för fritidspedagogen att nå eleven och stötta den i sin egen 

utveckling.  

 

Kommunikationen är en viktig del av samverkan, som tidigare nämnts, enligt respondenterna. 

Faktorer som avgör hur kommunikationen fungerar framgår i resultatet att den ska vara 

öppen, ärlig, bli sedd, funderingar ska lyftas, samt att man respektera, lyssna och lita på 

varandra. Sammanfattning av vad Andersson (2003), Skolverket (2014b), Erikson (2009) och 

Heidegren (2009) skriver innebär den öppna kommunikationen att bli sedd, lyssna på 

varandra och få erkännande. Bli sedd innebär att få bekräftelse och via gester som ett leende 

eller en vänlig hälsningsfras ges erkännande som visar på uppskattning, respekt, tillit och får 

en att öppna sig för varandra. Tamburkontakten som ger en fysisk möjlighet för kontakt, kan 

allt detta ges genom att ta sig den lilla extra tiden som exempel en fritidspedagog skriver kan 

det vara värt de: 

 
[…]Jag hade som mål att säga något positivt till alla föräldrar i klassen minst en gång 

i veckan[…]Jag säger alltid hej till alla föräldrar. Och ser dem i ögonen (om möjligt) 

så att de ska känna att jag ser dem. Vill de prata har de en öppning[…]. (F16) 

 

Det innebär att det skapas en bra grund för bra samverkan mellan hemmet och fritidshemmet. 

Vi alla borde alltså le och säga hej lite oftare. 

 

Vidare forskning 
Under arbetets gång av denna studie har det dykt en del fängslande ämnen som hade varit 

intressant att forska vidare på. En av dessa är att om studien hade gjorts igen men undersökt 

om det finns skillnader i arbetet med samverkan mellan de som arbetar i fritidshemmet men 

saknar högskoleutbildning med inriktning mot fritidshem och de som har den. 

 

Ett annat intressant område för vidareforskning är om eventuella skillnader med 

tamburkontakt finns på en mindre byskola jämfört med en stor stadsskola, det hade varit ett 

bra komplement till min forskning. 
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SLUTSATSER 
I denna studie har det givits svar på hur fritidspedagogerna och vårdnadshavarna beskriver 

samverkan. Respondenterna beskriver att en del i samverkan är kontakten där någon slags 

kommunikation ska ske. Resultatet visar att av de olika kontaktsätt som finns och önskas 

mellan fritidshemmet och hemmet är den skriftliga kommunikationen inte lika väsentlig som 

den verbala. Faktorer som har betydelse för samverkan är den öppna kommunikationen. Det 

kräver att fritidspedagogerna och vårdnadshavarna ser, bekräftar, respekterar och lyssnar på 

varandra. För att den ska fungera krävs bland annat att den är ärlig, innehålla relevant 

information med fokus på eleven och det ska finnas en trygghet i den. Min slutsats är att i 

kontakten mellan fritidspedagoger och vårdnadshavare är nyckeln kommunikation som skapas 

bäst i tamburkontakten. 
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Hej! 

Jag heter Madeleine Stenberg och studerar till grundlärare med inriktning mot fritidshem på 

Umeå Universitet och är inne på min sista termin. Nu är det dags för mig att skriva mitt 

examensarbete vilket kommer att handla om att vidga kunskaper om vårdnadshavares och 

fritidspedagogers uppfattningar om kommunikationens roll i samverkan mellan 

fritidshemmet och hemmet. Jag behöver därför din hjälp som är aktiv och utbildad 

fritidspedagog som har årskurserna F-3 i fritidshemmet, för att kunna undersöka hur 

samverkan mellan er och vårdnadshavare ser ut på skolan och hur du önskar den ska se ut. 

 

Ditt deltagande är frivilligt men jag uppskattar om du tar dig tid att fylla i enkäten. Du 

behöver ringa in om skolan är en liten eller stor skola för att jag sedan skall kunna se om det 

finns skillnader/likheter i dessa. Stor skola innebär ett elevantal på mer än 120st elever och 

liten skola mindre än 120st elever. Efter varje fråga finns utrymme för dig att skriva ner om 

du har några tankat/reflektioner/kommentarer angående frågan eller svaret, detta för att jag 

ska få en så riktig bild av din uppfattning och din tankegång som möjligt. 

 

I studien förhåller jag mig till vetenskapsrådets etiska ställningstaganden, vilket innebär att 

enkätsvaren kommer att behandlas konfidentiellt och de medverkande är anonyma, förutom 

din roll som fritidspedagog. Inga skolor kommer att nämnas i mitt arbete och kommer inte att 

redovisas för arbetsgivare, föräldrar, kollegor etc. Det material som samlas in via enkäten 

kommer endas användas i mitt examensarbete och alla enkäter kommer sedan att förstöras. 

När examensarbetet är färdigt och ni finner intresse att ta del av det, så hör av er så kan jag 

skicka det till er. 

 

Jag är tacksam om du tar dig tiden att fylla i enkäten, som tar ca 10 min. Lämna sedan den 

till X på ert fritidshem senast den X. Det går också att skicka det direkt till mig. Räcker inte 

raderna är det helt okej att skriva på baksidan. 

 

Hör av er om det är några funderingar och/eller frågor! 

 

Madeleine Stenberg 

XXXXXvägen XX 

XXX XX Umeå 

070- XXX XX XX 

XXXXXX@hotmail.xx 

 

BILAGOR  

Bilaga 1 
Följebrev och enkät till fritidspedagoger 
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Skolan jag arbetar på är:  
 

 
 

Hur länge har du arbetat som 

fritidspedagog/fritidslärare?  
 

 

 

 

1. Vilka kontaktsätt finns det med 

vårdnadshavare i nuläget? 

(Får kryssa i flera) 

 

 

 

 

 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vilket kontaktsätt är det vanligaste 

sättet? 
(Rangordna 1-3, där 1 är vanligast) 

 

 

 

 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vilket kontaktsätt skulle du vilja ha 

mer av? 
(Rangordna 1-3, där 1 är den du vill ha helst) 

 

 

 
Kommentarer: 

 

 

Liten (max 120st) 

Stor (minst 120st)  

 

 

____________ 

 

Tamburkontakt (ex. kapprum, ute)  

Telefonkontakt (ex. samtal, sms)  

Hemsidor (ex. blogg) 

Plattform (ex. lärum) 

Mailkontakt 

Lappar (ex. veckobrev) 

Annat:_________________ 

 

 

 

Tamburkontakt (ex. kapprum, ute)  

Telefonkontakt (ex. samtal, sms)  

Hemsidor (ex. blogg) 

Plattform (ex. lärum) 

Mailkontakt 

Lappar (ex. veckobrev) 

Annat:_________________ 

 

 

 

Tamburkontakt (ex. kapprum, ute)  

Telefonkontakt (ex. samtal, sms)  

Hemsidor (ex. blogg) 

Plattform (ex. lärum) 

Mailkontakt 

Lappar (ex. veckobrev) 

Annat:_________________ 

 

 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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4. Vilket kontaktsätt tycker du är 

viktigast för att ha god relation med 

vårdnadshavare? 
(Kryssa ett alternativ) 

 

 
 

 

Kommentarer: 

 

 

 

 
 

 

 

 

Tamburkontakt (ex. kapprum, ute)  

Telefonkontakt (ex. samtal, sms)  

Hemsidor (ex. blogg) 

Plattform (ex. lärum) 

Mailkontakt 

Lappar (ex. veckobrev) 

Annat:_________________ 

 

 

 

 

 

5. Vad innebär samverkan mellan fritidshemmet och vårdnadshavaren för dig? 
 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 
 

6. Vilka faktorer är betydelsefulla för samverkan mellan fritidshemmet och 

vårdnadshavare? 
 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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7. Ta ställning till 

följande påståenden 
(Kryssa ett alternativ på 

varje rad) 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

8. Hur upplever du kommunikationen 

mellan fritidshemmet och 

vårdnadshavare? 
(Kryssa ett alternativ) 

 

 

Kommentarer: 

 

 

 
 
 

9. Vem tar generellt första steget till 

kontakt? 

(Kryssa ett alternativ) 
 

Kommmentarer: 

 

 

 

 

10. Hur ofta har du kontakt med 

vårdnadshavare? 

(Kryssa ett alternativ) 

 
 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mycket bra  

Ganska bra  

Varken eller 

Ganska dålig 

Mycket dålig 

 

 

 

Jag (som fritidspedagog)  

Vårdnadshavaren  

 

 

 

 

Mycket ofta (3-5 dagar i veckan)  

Ofta (1-2 dagar i veckan)  

Ibland (enstaka tillfällen) 

Aldrig 

 

 

 

 

 Alltid      Ofta      Sällan      Aldrig 

Som fritidspedagog tycker jag 

det är lätt att komma i kontakt 

med vårdnadshavare 

 

Som fritidspedagog kan jag 

framföra kritik och den tas 

emot av vårdnadshavaren 

 

 

Samspelet mellan mig och 

vårdnadshavare är respektfull 

och positiv 

 

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Tack för din medverkan! 

 

 

11. Generellt hur upplever du den 

personliga kontakten med 

vårdnadshavare? (Kryssa ett alternativ) 

 
 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

12. Hur värdefullt anser du att god 

kontakt med vårdnadshavaren är för 

eleverna? 

(Kryssa ett alternativ) 

 

 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

13. Hur ofta bjuder du in till kontakt 

med vårdnashavaren? 

(Kryssa ett alternativ) 

 

 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

14. Hur ofta bjuder vårdnadshavaren in 

till kontakt med dig? 

(Kryssa ett alternativ) 

 

 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 
 

 

Mycket bra  

Ganska bra  

Varken eller 

Ganska dålig 

Mycket dålig 

 

 

 

 Väldigt mycket 

Ganska mycket 

 Varken eller 

Ganska lite 

Inte alls  

 

 

 

 
 

 Alltid 

Ofta 

 Sällan 

Aldrig  

 

 

 

 

 

Alltid  

Ofta 

 Sällan 

Aldrig  

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Hej! 

Jag heter Madeleine Stenberg och studerar till grundlärare med inriktning mot fritidshem på 

Umeå Universitet och är inne på min sista termin. Nu är det dags för mig att skriva mitt 

examensarbete vilket kommer att handla om att vidga kunskaper om vårdnadshavares och 

fritidspedagogers uppfattningar om kommunikationens roll i samverkan mellan 

fritidshemmet och hemmet. Jag behöver därför din hjälp som har barn som går i årskurserna 

F-3 och är inskrivna i fritidshemmet, för att kunna undersöka hur samverkan mellan er och 

fritidshemmet ser ut på skolan och hur du önskar den ska se ut. 

 

Ditt deltagande är frivilligt men jag uppskattar om du tar dig tid att fylla i enkäten. Du 

behöver ringa in om skolan är en liten eller stor skola för att jag sedan skall kunna se om det 

finns skillnader/likheter i dessa. Stor skola innebär ett elevantal på mer än 120st elever och 

liten skola mindre än 120st elever. Efter varje fråga finns utrymme för dig att skriva ner om 

du har några tankat/reflektioner/kommentarer angående frågan eller svaret, detta för att jag 

ska få en så riktig bild av din uppfattning och din tankegång som möjligt. 

 

I studien förhåller jag mig till vetenskapsrådets etiska ställningstaganden, vilket innebär att 

enkätsvaren kommer att behandlas konfidentiellt och de medverkande är anonyma, förutom 

din roll som vårdnadshavare. Inga skolor kommer att nämnas i mitt arbete och kommer inte 

att redovisas för arbetsgivare, andra föräldrar, fritidshemmet etc. Det material som samlas in 

via enkäten kommer endas användas i mitt examensarbete och alla enkäter kommer sedan att 

förstöras. När examensarbetet är färdigt och ni finner intresse att ta del av det, så hör av er så 

kan jag skicka det till er. 

 

Jag är tacksam om du tar dig tiden att fylla i enkäten, som tar ca 5-10 min. Lämna sedan den 

till X på ert fritidshem senast den X. Det går också att skicka det direkt till mig. Räcker inte 

raderna är det helt okej att skriva på baksidan. 

 

Hör av er om det är några funderingar och/eller frågor! 

 

Madeleine Stenberg 

XXXXXvägen XX 

XXX XX Umeå 

070- XXX XX XX 

XXXXXX@hotmail.xx 

 

Bilaga 2 
Följebrev och enkät till vårdnadshavare 
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Skolan mitt barn går på är:  

 

 

 

 

 

1. Vilka kontaktsätt finns det med 

fritidshemmet i nuläget? 

(Får kryssa i flera) 

 

 

 

 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vilket kontaktsätt är det vanligaste 

sättet? 
(Rangordna 1-3, där 1 är vanligast) 

 

 

 

 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vilket kontaktsätt skulle du vilja ha 

mer av? 
(Rangordna 1-3, där 1 är den du vill ha helst) 

 

 

 

 

Kommentarer: 

 

 

 

 

Liten (max 120st) 

Stor (minst 120st)  

 

Tamburkontakt (ex. kapprum, ute)  

Telefonkontakt (ex. samtal, sms)  

Hemsidor (ex. blogg) 

Plattform (ex. lärum) 

Mailkontakt 

Lappar (ex. veckobrev) 

Annat:_________________ 

 

 

 

Tamburkontakt (ex. kapprum, ute)  

Telefonkontakt (ex. samtal, sms)  

Hemsidor (ex. blogg) 

Plattform (ex. lärum) 

Mailkontakt 

Lappar (ex. veckobrev) 

Annat:_________________ 

 

 

 

Tamburkontakt (ex. kapprum, ute)  

Telefonkontakt (ex. samtal, sms)  

Hemsidor (ex. blogg) 

Plattform (ex. lärum) 

Mailkontakt 

Lappar (ex. veckobrev) 

Annat:_________________ 

 

 

 

 
 

 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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4. Vilket kontaktsätt tycker du är 

viktigast för att ha god relation med 

fritidshemmet? 
(Kryssa ett alternativ) 

 

 
 

 

Kommentarer: 

 

 

 
 

5. Vilket är det vanligaste sättet ditt 

barn tar sig till och ifrån 

fritidshemmet? 
(Kryssa i ett alternativ) 
 

 

Kommentarer: 

 
 

 

 

 

Tamburkontakt (ex. kapprum, ute)  

Telefonkontakt (ex. samtal, sms)  

Hemsidor (ex. blogg) 

Plattform (ex. lärum) 

Mailkontakt 

Lappar (ex. veckobrev) 

Annat:_________________ 

 

 

 

Blir hämtad 

Åker buss/taxi 

Går/cyklar hem själv 

Annat:___________________ 

 

 

 

 

6. Vad innebär samverkan mellan fritidshemmet och vårdnadshavaren för dig? 
 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_______ 

 

 

7. Vilka faktorer är betydelsefulla för samverkan mellan fritidshemmet och 

vårdnadshavare? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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8. Ta ställning till 

följande påståenden 
(Kryssa ett alternativ på 

varje rad) 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

9. Hur upplever du kommunikationen 

mellan fritidshemmet och 

vårdnadshavare? 
(Kryssa ett alternativ) 

 

 

Kommentarer: 

 

 

 
 
 

10. Vem tar generellt första steget till 

kontakt? 

(Kryssa ett alternativ) 
 

Kommmentarer: 

 

 

 

 

11. Hur ofta har du kontakt med 

fritidshemspersonalen? 

(Kryssa ett alternativ) 

 
 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mycket bra  

Ganska bra  

Varken eller 

Ganska dålig 

Mycket dålig 

 

 

 

Jag (som vårdnadshavare)  

Fritidshemspersonalen  

 

 

 

 

Mycket ofta (3-5 dagar i veckan)  

Ofta (1-2 dagar i veckan)  

Ibland (enstaka tillfällen) 

Aldrig 

 

 

 

 

 Alltid      Ofta       Sällan      Aldrig 

Som vårdnadshavare känner 

jag mig trygg med att lämna 

mitt barn på fritidshemmet 

 

Som vårdnadshavare kan jag 

framföra kritik och den tas 

emot av fritidshemspersonalen 

 

 

Samspelet mellan mig och 

fritidshemspersonalen är 

respektfull och positiv 

 

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Tack för din medverkan! 

 

 

12. Hur upplever du den personliga 

kontakten med fritidshemspersonalen? 
(Kryssa ett alternativ) 

 

 

 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

13. Hur ofta känner du förtroende för 

fritidshemspersonalen? 

(Kryssa ett alternativ) 

 

 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

14. Hur ofta bjuder 

fritidshemspersonalen in till kontakt 

med dig? 

(Kryssa ett alternativ) 

 

 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

15. Vilken kontakt önskar du? 

(Kryssa ett alternativ) 

 

 

 

Kommentarer: 

 

 

 

 

Mycket bra  

Ganska bra  

Varken eller 

Ganska dålig 

Mycket dålig 

 

 

 

 

 Alltid 

Ofta 

 Sällan 

Aldrig  

 

 

 

 

 
 

 Alltid 

Ofta 

 Sällan 

Aldrig  

 

 

 

 

 

 
 

De bjuder in för ofta  

De bjuder in lagom 

 Vill att de bjuder in mer 

Vill inte de ska bjuda in  

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 



 

 

Bilaga 3 
Följebrev till rektorer 

Hej! 

Jag heter Madeleine Stenberg och studerar till grundlärare med inriktning mot fritidshem på Umeå 

Universitet och är inne på min sista termin. Nu är det dags för mig att skriva mitt examensarbete 

vilket kommer att handla om att vidga kunskaper om vårdnadshavares och fritidspedagogers 

uppfattningar om kommunikationens roll i samverkan mellan fritidshemmet och hemmet. Till följd 

av många nerläggningar av byskolor är en del i arbetet att jag ska jämföra vilka skillnader och 

likheter det finns i samverkan mellan en byskola och storskola. 

 

Därför skulle jag behöva er hjälp av vårdnadshavare och fritidspedagogerna i årskurserna F-3 på er 

skola för att kunna göra en studie hur de ser på samverkan. 

 

Studien kommer att ske genom att fritidspedagogerna och vårdnadshavare får fylla i en enkät med 

ca 10 frågor. Inga skolor kommer att nämnas i mitt arbete och kommer inte att redovisas för någon 

annan. Alla resultat kommer att vara anonyma.  

 

Så nu undrar jag om du eller någon fritidspedagog i fritidshemmet skulle kunna hjälpa mig att få ut 

dessa enkäter på bästa möjliga sätt. Du kanske också har kontakt med någon annan skola som 

skulle kunna vara intresserad att hjälpa mig. Är det några funderingar tveka inte att höra av dig till 

mig. 

 

Madeleine Stenberg 

070-XXX XX XX 

XXXX.XX@hotmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:XXXX.XX@hotmail.com
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Bilaga 4 
Följebrev för webbenkäterna 

Hej! 

Jag heter Madeleine Stenberg och studerar till grundlärare med inriktning mot fritidshem på Umeå 

Universitet och är inne på min sista termin. Nu är det dags för mig att skriva mitt examensarbete 

vilket kommer att handla om att vidga kunskaper om vårdnadshavares och fritidspedagogers 

uppfattningar om kommunikationens roll i samverkan mellan fritidshemmet och hemmet. Jag 

behöver därför din hjälp som är utbildad fritidspedagog eller vårdnadshavare till elever i 

årskurserna F-3 i fritidshemmet, för att kunna undersöka hur samverkan mellan fritidshemmet och 

vårdnadshavare ser ut på skolan och hur du önskar den ska se ut. 
 

Ditt deltagande är frivilligt men jag uppskattar om du tar dig tid att fylla i webbenkäten. Du 

behöver svara om skolan är en liten eller stor skola för att jag sedan skall kunna se om det finns 

skillnader/likheter i dessa. Stor skola innebär ett elevantal på mer än 120st elever totalt och liten 

skola mindre än 120st elever totalt. Efter varje fråga finns utrymme för dig att skriva ner om du har 

några tankat/reflektioner/kommentarer angående frågan eller svaret, detta för att jag ska få en så 

riktig bild av din uppfattning och din tankegång som möjligt. 

 

I studien förhåller jag mig till vetenskapsrådets etiska ställningstaganden, vilket innebär att 

enkätsvaren kommer att behandlas konfidentiellt och de medverkande är anonyma, förutom din roll 

som fritidspedagog eller vårdnadshavare. Inga skolor kommer att nämnas i mitt arbete och kommer 

inte att redovisas för arbetsgivare, föräldrar, kollegor etc. Det material som samlas in via enkäten 

kommer endas användas i mitt examensarbete och alla enkäter kommer sedan att förstöras. När 

examensarbetet är färdigt och ni finner intresse att ta del av det, så hör av er så kan jag skicka det 

till er. 
 

Jag är tacksam om du tar dig tiden att fylla i enkäten, som tar ca 10 min. Är ni fler vårdnadshavare i 

hushållet är det bara bra om alla parter svarar på den då era kontaktmönster kan se olika ut. Se då 

till att ni utgår från er själva och inte er partner. Jag vill gärna ni gör den innan X 

 
Såhär gör du för att fylla i enkäten: 

Gå in på hemsidan:  

https://sv.surveymonkey.com/r/barnpafritids (Vårdnadshavarens enkät) 

https://sv.surveymonkey.com/r/fritidspedagog (Fritidspedagogens enkät) 

Lösenord: madde 

Det är viktig du gör enkäten max EN gång per person, så att resultaten matchar verkligheten. 

 

Hör av er om det är några funderingar och/eller frågor! 

Madeleine Stenberg 

070-XXX XX XX 

XXXX.XX@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sv.surveymonkey.com/r/barnpafritids
https://sv.surveymonkey.com/r/fritidspedagog
mailto:XXXX.XX@hotmail.com
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Bilaga 5 
Följebrev till fritidspedagoger för webbenkäterna 

Hej! 
Jag heter Madeleine Stenberg och studerar till grundlärare med inriktning mot fritidshem på Umeå 

Universitet och är inne på min sista termin. Nu är det dags för mig att skriva mitt examensarbete 

vilket kommer att handla om att vidga kunskaper om vårdnadshavares och fritidspedagogers 

uppfattningar om kommunikationens roll i samverkan mellan fritidshemmet och hemmet. Jag 

behöver därför din hjälp som är utbildad fritidspedagog och kan maila ut till vårdnadshavare till 

elever i årskurserna F-3 i fritidshemmet, för att kunna undersöka hur samverkan mellan 

fritidshemmet och vårdnadshavare ser ut på skolan och hur du önskar den ska se ut. 

Ditt deltagande är frivilligt men jag uppskattar om du tar dig tid att fylla i webbenkäten. Du 

behöver svara om skolan är en liten eller stor skola för att jag sedan skall kunna se om det finns 

skillnader/likheter i dessa. Stor skola innebär ett elevantal på mer än 120st elever totalt och liten 

skola mindre än 120st elever totalt. Efter varje fråga finns utrymme för dig att skriva ner om du har 

några tankat/reflektioner/kommentarer angående frågan eller svaret, detta för att jag ska få en så 

riktig bild av din uppfattning och din tankegång som möjligt. 
  
I studien förhåller jag mig till vetenskapsrådets etiska ställningstaganden, vilket innebär att 

enkätsvaren kommer att behandlas konfidentiellt och de medverkande är anonyma, förutom din roll 

som fritidspedagog eller vårdnadshavare. Inga skolor kommer att nämnas i mitt arbete och kommer 

inte att redovisas för arbetsgivare, föräldrar, kollegor etc. Det material som samlas in via enkäten 

kommer endas användas i mitt examensarbete och alla enkäter kommer sedan att förstöras. När 

examensarbetet är färdigt och ni finner intresse att ta del av det, så hör av er så kan jag skicka det 

till er. 
  
Jag är tacksam om du tar dig tiden att fylla i enkäten, som tar ca 10 min. Är ni fler vårdnadshavare i 

hushållet är det bara bra om alla parter svarar på den då era kontaktmönster kan se olika ut. Se då 

till att ni utgår från er själva och inte er partner. Jag vill gärna ni gör den innan X. 
  
Såhär gör du för att fylla i enkäten: 
Gå in på hemsidan: 
https://sv.surveymonkey.com/r/barnpafritids (Vårdnadshavarens enkät) 
https://sv.surveymonkey.com/r/fritidspedagog (Fritidspedagogens enkät) 
Lösenord: madde 
Det är viktig du gör enkäten max EN gång per person, så att resultaten matchar verkligheten. 
  
Hör av er om det är några funderingar och/eller frågor! 
Madeleine Stenberg 

070-XXX XX XX 

XXXX.XX@hotmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sv.surveymonkey.com/r/barnpafritids
https://sv.surveymonkey.com/r/fritidspedagog
mailto:XXXX.XX@hotmail.com
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Bilaga 6 
Följebrev till fritidspedagogik.se 

Hej! 

Vad innebär samverkan mellan vårdnadshavare och fritidshemmet? Vilka faktorer är betydelsefulla 

för samverkan? Vilka kontaktsätt finns det, används eller önskas det mellan fritidshemmet och 

hemmet? Finns det några likheter/skillnader i en liten och stor skola? Jag håller på med mitt 

examensarbete och detta är några frågor som jag berör. Jag skulle vilja ha er hjälp som är utbildade 

fritidspedagoger/fritidslärare och arbetar i årskurserna F-3. Syftet är att vidga kunskaper om 

vårdnadshavares och fritidspedagogers uppfattning om kommunikationens roll i samverkan mellan 

fritidshemmet och hemmet. Jag har gjort en webbenkät och önskar ni kunde hjälpa mig genom att 

ta er några minuter och fylla i den. Har ni möjlighet att dela den till vårdnadshavare uppskattas det 

väldigt mycket! Har ni funderingar får ni jättegärna skriva till mig, jag delar med mig med lite mer 

info och länken för vårdnadshavares enkät i dokumentet. 

Webbenkätet: https://sv.surveymonkey.com/r/fritidspedagog 

Lösenord: madde 

https://sv.surveymonkey.com/r/fritidspedagog

