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Abstract  

Syftet med studien är att undersöka hur vårdnadshavare, som för första gången lämnar sitt barn 

på fritidshemmet, ser på fritidshemmets verksamhet samt vilka uppfattningar och kunskaper de 

har om de fyra målen i läroplanen. Vi ville även undersöka eventuella likheter och skillnader 

mellan vårdnadshavarna och läroplanens fyra mål.  För att undersöka detta användes kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer med sex vårdnadshavare vid två skolor. Resultatet som analyserades 

utifrån sociokulturell teori visade att barnen tillsammans med andra skulle utveckla sitt lärande 

inom de olika målen. Språk och kommunikation är ett viktigt verktyg i interaktionen med andra 

och i de olika aktiviteterna som barnen är delaktiga i på fritidshemmet ansåg vårdnadshavarna. 

Studien visade på att vårdnadshavarnas förväntningar på fritidshemmets verksamhet stämmer väl 

överens med vårt uppdrag utifrån läroplanen. Trots att kunskap om läroplanens skrivningar inte 

fanns hos alla vårdnadshavarna visade resultatet att vårdnadshavarnas förväntningar på 

fritidshemmets verksamhet stämmer väl överens med fritidshemmets uppdrag.  
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1. Inledning 

En skoldag för elever från sexårsåldern och uppåt spenderas i flera olika verksamheter. En del 

elever börjar dagen tidigt på morgonen med vistelse på morgonfritids för att sedan övergå till 

skolans verksamhet och därefter avsluta i fritidsverksamheten. 

 

Vid introduktionen till skolans värld genomförs samtal mellan förskoleklassläraren och 

vårdnadshavare för att barnet ska få de bästa förutsättningarna in i skolans värld. Dessa samtal 

sker mellan pedagoger från förskola och förskoleklasslärarna där information utbyts om de 

blivande eleverna. Informationen handlar om elevens eventuella allergi, oro, problematik, 

svaga eller starka sidor eller annan information som är relevant. I de fall där barnen har behov 

av särskilt stöd sker ett trepartssamtal där även vårdnadshavare deltar tillsammans med 

pedagoger från förskola och förskoleklass. Vi har under våra verksamma år funderat på varför 

pedagoger från fritidshemmet sällan eller aldrig deltar vid dessa träffar. Detta är viktig 

information även för fritidshemmets pedagoger då eleverna som börjat förskoleklass ofta startat 

sin bana i skolans värld en eller ett par veckor innan skolstart på fritidshemmet. 

Förskoleklassläraren möter även barn och vårdnadshavare vid ett samtal för att påbörja sin 

relation med barnet där vårdnadshavare är med för att skapa en trygghet för eleven. Ges även 

information om barnen till fritidshemspedagogerna samt att de har möjlighet att delta i samtalet 

med vårdnadshavarna skapas en förförståelse för barnen, samtidigt som en trygghet och relation 

till vårdnadshavarna byggs upp. 

 

Tidigare forskning vi har tagit del av undersöker föräldrars syn på sitt barns övergång mellan 

förskola och förskoleklass. Däremot har vi upptäckt att det är brist på forskning när det gäller 

övergången från förskola till fritidshemmets verksamhet. Denna brist på forskning var 

upprinnelsen till vår undersökning. Vi vill i denna undersökning få information om vilka 

förväntningar vårdnadshavare har, som för första gången lämnar sitt barn på fritidshemmet när 

det gäller de fyra målen språk och kommunikation, skapande och estetiska uttrycksformer, natur 

och samhälle samt lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse i läroplanen. En fundering vi som 

undersökare hade var om informationen vi fick av vårdnadshavarna angående deras 

förväntningar på verksamheten utifrån de fyra målen kunde hjälpa pedagogerna att utveckla 

fritidshemsverksamheten? 
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Ackesjö (2017) anser att det är viktigt att lyfta fram fritidshemmens roll vid övergångar 

eftersom barnens första möte efter sommarlovet är med fritidshemmet.  Hennes studie handlar 

om att hela familjen blir påverkad av barnets övergång mellan förskola och förskoleklass. Den 

visar även att många vårdnadshavare som för första gången ska lämna sina barn till skolan är 

oroliga för de krav som kan komma att ställas på deras barn (Ackesjö, 2017).  Lillvist och 

Wilder (2017) lyfter fram att läroplanen 2011 har formuleringar om övergångar mellan olika 

skolformer. ”Verksamheterna ska ha förtroendefull samverkan för att stödja barns utveckling 

och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Dessutom anges att verksamheterna ska ha 

samarbetsformer som förbereder barnen och deras vårdnadshavare för övergången till andra 

skolverksamheter” (Lillvist & Wilder, 2017, s. 17). 

 

Skolverket arbetar fram riktlinjer för förskola, skola och fritidshemmets verksamheter där det 

står att vårdnadshavare ska vara delaktiga i sina barns utbildning. Skolan eller förskolan kan 

inte välja om eller när de vill involvera vårdnadshavarna. Det ska finnas en planering för hur 

man vill arbeta med att utveckla informationen och göra vårdnadshavare, elever i skolan, barn 

i förskolan, personal eller andra berörda delaktiga och ge dem en möjlighet att kunna påverka. 

När det gäller eleverna i skolan ökar deras inflytande med ålder och mognad då de själva kan 

bevaka sina intressen och uttrycka sig. För barnen i förskolan är det vårdnadshavarna som för 

barnets talan. Det innebär att föräldrarna går in i barnets ställe då barnet på grund av sin ålder 

inte kan utöva sitt inflytande i full utsträckning  (Föräldraalliansen, u.a). 

 

Fritidshemmets verksamhet ska samverka med vårdnadshavare och skolan för att tillsammans 

vägleda eleven till utveckling hela dagen. Läroplanen i skolan är kunskaps - och ämnesinriktad 

med styrda kunskapsmål som eleverna ska uppnå i en viss årskurs. Fritidshemmets riktlinjer för 

undervisning är däremot mer situationsstyrda och lärandet antas ske mer i samband med en 

upplevelse. Undervisningen i fritidshemmet beskrivs i ett eget kapitel i läroplanen och antas 

ske under friare informella former. Undervisningen utgår från fyra huvudmål, till exempel språk 

och kommunikation. Under språk och kommunikation kan pedagogen samla eleverna runt en 

bok och även hitta olika infallsvinklar för att utveckla deras ordförråd genom olika diskussioner 

(Skolverket, Rev. 2019). 
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Skolinspektionen genomför regelbundet sedan 2010 olika undersökningar för att säkerhetsställa 

kvaliteten på skolans olika verksamheter. I Skolinspektionens senaste undersökning om 

fritidshemmens verksamhet från 2018 skriver författarna att fritidshemmen behöver stimulera 

eleverna i större grad på några områden, bland annat digitalisering samt språk och 

kommunikation. Skolinspektionen anser att utvecklingen av elevers möjligheter inom 

kommunikativa förmågor som läsning, berättande och samtal om egna upplevelser behöver 

prioriteras på fritidshemmen   (Skolinspektionen, 2018). 
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2. Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka hur vårdnadshavare, som för första gången lämnar sitt barn 

på fritidshemmet, ser på fritidshemmets verksamhet samt vilka uppfattningar och kunskaper de 

har om de fyra målen i läroplanen. 

• Vilka förväntningar har vårdnadshavarna på fritidshemsverksamheten? 

• Hur förhåller sig vårdnadshavarnas förväntningar till läroplanens mål för verksamheten 

- vilka likheter och skillnader framkommer? 

 

 

2.1 Begreppsguide 

I denna undersökning används följande begrepp: 

Läroplan/läroplanens skrivningar – avser de styrdokument som grundskola, förskoleklassen 

och fritidshemmet råder under. 

Pedagoger – avser den personal som arbetar på förskolan, förskoleklass samt i 

fritidshemsverksamheten.  

Förskollärare – avser de som är ansvariga för undervisningen i förskoleklass, 

Vårdnadshavare – avser de som har den rättsliga vårdnaden för ett barn. 

Barn – används när det är vårdnadshavarna som berättar om sina förväntningar, författare eller 

forskare använder ordet i sin litteratur. 

Elever – används när läroplans skrivningar beskrivs eller när Skolverket, Skolinspektionen 

åsyftas. Även när författare eller forskare använder ordet i sin litteratur samt när det handlar om 

skolansvärld. 
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3. Litteraturgenomgång med forskningsöversikt 

I kommande avsnitt presenteras litteratur och forskning som berör fritidshemmets utveckling, 

förändringar inom utbildningskraven, vårdnadshavarnas inflytande samt olika perspektiv på 

övergångar mellan olika verksamheter. 

 

3.1 Fritidshemmets historiska utveckling 

Fritidshemmet uppkom i slutet av 1800-talet och har genom åren både bytt namn, syfte och 

huvudman. Syftet från början var att förebygga fattigdom och undvika att barnen hamnade i 

bland annat barnarbete. De som arbetade i denna verksamhet var ideellt arbetande kvinnor och 

hantverkare. Senare på 1930-talet arbetade föregångare till förskollärare med titeln 

barnträdgårdslärarinnor i verksamheten och främsta syftet var rekreation och fri sysselsättning 

där barnen skulle ha tillgång till utevistelse och lek (Hippinen, 2011). Under 1960-talet riktades 

verksamheten till alla barn som behövde tillsyn. Fritidshemmets uppgift var att komplettera 

hemmet genom pedagogisk och utvecklande verksamhet där barnen i grupp fick träna och 

utveckla sina sociala förmågor. Fritidshemmet lydde under samma styrning och reglering som 

förskolorna (Ankerstjerne, 2015). Det dröjde ända till 1 januari 1995 innan Socialstyrelsen 

preciserade vilket ansvar kommunerna skulle ha när det gäller att tillhandahålla barnomsorg. 

Kommunerna blev nu då skyldiga att erbjuda barn 1 - 12 år olika former av verksamhet inom 

skolbarnsomsorg och förskoleverksamhet, utifrån barnets egna behov, vårdnadshavarnas 

förvärvsarbete eller studier (Skolverket, 2000). 

 

Genom åren har fritidshemmen haft olika yrkeskategorier som arbetat sida vid sida, till exempel 

fritidspedagoger, lärare i fritidshem, fritidsledare och barnskötare samt outbildad personal. Från 

att tidigare enbart haft arbetsuppgifter på fritidshemmen skulle nu fritidspedagogens arbetstid 

fördelas mellan skola och fritidshem. Utbildningen gjordes om och den nya titeln blev lärare 

med inriktning mot fritidshem vilket även ledde till möjlighet till lärarlegitimation (Andersson, 

2013). Fritidshemsverksamheten fick ett eget kapitel i läroplanen där kraven ökades på att den 

som arbetar på fritidshemmet ska ha en högskoleutbildning. Skrivningarna förtydligades när 

det gäller att elevernas utveckling och lärande ska stimuleras genom utbildning (Skolverket, 

2000). Kapitel 4 i läroplanen för grundskolan riktar sig mot fritidshemmet och är uppdelat i fyra 

delar som behandlar områdena språk och kommunikation, skapande och estetiska 
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uttrycksformer, natur och samhälle samt lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse. Med hjälp av 

dessa kunskapsområden beskrivs det olika förmågor som eleverna ska ges förutsättningar att 

utveckla, till exempel att skapa och upprätthålla goda relationer och röra sig allsidigt i olika 

miljöer (Skolverket, Rev.2017). 

 

Sedan 2014 har de som examinerats för att arbeta på fritidshem fått titeln Grundlärare mot 

fritidshem med behörighet i ett praktiskt estetiskt ämne som bild, idrott och hälsa, hem och 

konsumentkunskap eller musik. Den nya utbildningen har lett till att pedagoger numera är 

behöriga både i skolan och på fritidshemmet samt att de ska sätta betyg i år 6 i det praktiskt 

estetiskt ämne som de undervisar i. Detta leder till en splittrad arbetsdag, där pedagogen 

förväntas upprätthålla en balans mellan skolarbetet och fritidsverksamheten     (Ackesjö, 

Nordänger, & Lindqvist, 2016).  Utbildningskraven höjdes ytterligare 1 juli 2019 då det 

infördes ett legitimationskrav för att få ansvara för undervisningen samt undervisa på 

fritidshemmet. Detta innebär att de fritidspedagoger som inte tar ut sin legitimation inte längre 

får ansvara för undervisningen på fritidshemmet (Skolverket, 2019). 

 

Skolverket och Skolinspektionen genomför regelbundet olika undersökningar för att 

säkerhetsställa att målen uppfylls i skolan och på fritidshemmet. De har huvudansvaret för att 

kontrollera att skolan och dess verksamhet kontinuerligt genomför systematiska 

kvalitetsarbeten för att målen i verksamheten ska nås och utvecklas. Skolinspektionen anser att 

fritidshemmen har en utmaning framför sig då de ska erbjuda trygghet, en meningsfull fritid 

och sätta individens behov i fokus, mot bakgrund av en ökad elevgruppsstorlek och minskad 

personaltäthet  (Skolinspektionen, 2018). Skolverkets undersökning för läsåret 2017/2018 

visade att antalet fritidshem har minskat med 4% trots att antalet elever på fritidshemmet har 

ökat med 45% mellan åren 2007 – 2017. Det Skolverkets rapport visar när det gäller antalet 

anställda är att personalen endast ökat med 28% under samma period (Skolverket, 2018). 

 

3.2 Vårdnadshavares inflytande i fritidshemsverksamheten 

förr och nu 

Fritidshemmets uppdrag var att komplettera hemmen genom att se till familjens behov. 

Fritidshemmet skulle ge eleven tillfällen som individ och grupp att utveckla de sociala 
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förmågorna i en pedagogisk och utvecklande verksamhet (Ankerstjerne, 2015). Förskolan och 

fritidshemmen har alltid haft en nära kontakt med föräldrarna. Vid ett dagligt möte fick 

föräldrarna en personlig kontakt med möjlighet att få information om barnens dagliga 

sysselsättning och händelser. Den dagliga personliga kontakten med föräldrarna ville skolan 

anamma. Detta visade sig i de lagförändringar som skulle genomföras genom Lgr 80 (Färm, 

o.a., 1985). 

 

I läroplanen gavs föräldrar och elever större möjligheter till medinflytande i skolans verksamhet 

men huvudansvaret för barnen vilade på föräldrarna. Skolan skulle ta tillvara föräldrars 

yrkeskunnighet och erfarenheter och se dessa som en resurs för skolan och dess verksamhet. På 

så sätt gavs de en inblick i sitt barns vardag och möjlighet att lära känna skolans verksamheter. 

Att ha ett nära samarbete mellan hemmet och skolan var något som hjälpte pedagogerna i deras 

arbete för att barnen skulle utvecklas till ansvarstagande och demokratiska invånare. När det 

gällde fritidshemmets huvuduppdrag förr handlade det om att visa barnen de demokratiska 

värderingar samhället vilar på. Den sociala utvecklingen handlade om vård, omsorg och teori 

knutet till familjen (Rohlin, 2012). 

 

Huvudansvaret för barnen vilade fortfarande på föräldrarna. I läroplanen Lgr 11 står det att det 

ska ske en samverkan med vårdnadshavare om barnets lärande och utveckling (Skolverket, Rev. 

2019). I dessa bestämmelser står det att vid varje förskole- och skolenhet ska finnas ett eller 

flera forum för samråd med barnen, eleverna och vårdnadshavarna (Skolverket, 2014). Idag är 

vårdnadshavare mer insatta i skolans verksamhet vilket gör att de efterfrågar mer information 

och att helt andra krav ställs på skolan. Skolan behöver utveckla sina olika forum för att möta 

vårdnadshavarnas behov. Det är också viktigt att tydliggöra skolans respektive vårdnadshavares 

rättigheter och skyldigheter (Vossman Strömberg & Sandin Larsson, 2017). Ett samarbete 

mellan skola och hem är av vikt för elevens utveckling (Skolverket, Rev. 2019). En 

förutsättning i barns utveckling är att pedagoger bedömer att vårdnadshavare tillför något i 

verksamheten och utifrån det skapar goda relationer. För barnets utveckling och lärande är det 

viktigt att de vuxna i barnets omgivning skapar förtroende och tillit för varandra (Flising, 

Fredriksson, & Lund, 1996). Vid pedagogers samarbete med vårdnadshavarna erhålls en 

förståelse ur ett föräldraperspektiv som kan gagna verksamheten. Även Ackesjö (2018) menar 
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att en bra information och god förberedelse inför en ny verksamhet är viktig för en trygg 

övergång (Ackesjö, 2018). 

 

3:3 Övergångar mellan olika verksamheter 

Ackesjö (2018) påvisar i sin studie Skolförberedda barn - barnförberedd skola att 

vårdnadshavare som för första gången lämnar sitt barn till fritidshemmet ofta känner en stor oro 

inför övergången mellan förskola och förskoleklass. Oron gäller de höga krav som skola och 

förskoleklass kan ställa på deras barn när de kommer in i skolans värld.  Denna 

övergångsprocess påverkar hela familjen. Trots att vårdnadshavare är införstådda med att 

övergången ska ske känner de både negativa och positiva känslor inför övergången då det 

innebär att barnen lämnar “barndomen” och kliver in i “vuxenvärlden”. Ackesjö (2018) lyfter i 

sin undersökning fram vikten av att det blir en positiv övergångsprocess och visar på betydelsen 

av god förberedelse och god information (Ackesjö, 2018).   

 

Även Granbom och Lundström lyfter fram vikten av att en god övergång sker, då de anser att 

övergången påverkar elevens framtida skolprestationer. För att få den goda övergången mellan 

de olika skolformerna krävs att samtal mellan lärare, föräldrar, politiker samt ledningspersonal 

förs. Granbom och Lundström vill i sin undersökning belysa elevernas erfarenheter samt att ta 

reda på barns delaktighet, inflytande och upplevelser av övergångar till nya skolformer. Detta 

för att på bästa sätt skapa trygga relationer och sammanhang i elevernas kunskapsutveckling 

(Granbom & Lundström, 2015). Lago (2017) instämmer med Granbom och Lundström om att 

pedagogerna behöver vara lyhörda för elevernas erfarenheter och förväntningar på övergångar. 

Lago (2017) anser att samverkan kring elevers övergångar handlar om att arbeta medvetet och 

tydligt med de skillnader som finns mellan de olika skolverksamheterna. Eleverna i 

förskoleklass såg inte att en övergång skedde till fritidshemmet, då dessa verksamheter ofta 

delar lokaler samt att personal från fritidshemsverksamheten ofta arbetar i förskoleklassen. 

Däremot upplever eleverna i årskurs ett en tydligare övergång till fritidshemmet då de ofta är i 

olika lokaler och skillnaderna mellan verksamheterna därmed blir tydligare. För att uppnå en 

samverkan menar Lago (2017) att det krävs ingående diskussioner mellan olika lärarkategorier 

gällande den pedagogiska grundsynen med barnen i fokus, varandras olika uppdrag och 

kompetens samt hur organisationen ska se ut (Lago, 2017).  
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Alatalo, Meier & Frank (2014) genomförde en studie om övergångar från förskola till 

förskoleklass som utgår från pedagogernas erfarenheter. Studien visar på att 

överlämningssamtal sker där information ges om barnets sociala utveckling. Personal från 

förskolan vill egentligen lämna information om det enskilda barnets färdigheter för att 

förskoleklassläraren ska kunna bemöta barnet där hen är i sin utveckling. På grund av tidsbrist 

ges denna information för hela gruppen och inte för enskilda individer förutom de barn som 

sticker ut på något sätt. Samtidigt är pedagogerna vid förskolan oroliga för att deras information 

ska tolkas fel och att förskoleklassens personal inte ska ha tid att bemöta eleven utifrån hens 

utveckling (Alatalo, Meier, & Frank, 2014). Granbom och Lundström lyfter detta dilemma i sin 

undersökning när det gäller den pedagogiska betydelsen samtidigt vill de stärka lärarnas syn på 

fortlöpande rutiner när det gäller övergångar för barn från förskola till förskoleklass (Granbom 

& Lundström, 2015).  

 

Barn är i både vårdnadshavares och olika pedagogers händer när det gäller övergångar, därför 

har samarbete mellan dessa parter stor påverkan på hur övergången upplevs av barnet. Utifrån 

den vetskap och kunskap som barnen fått inför övergångar skapar barnen egna föreställningar 

om övergången (Lillvist & Wilder, 2017). För att kunna stödja barnen i deras utveckling och 

lärande behöver pedagoger ha kunskap om att barn ser lek och lärande som en helhet. Ser vi 

utifrån barnens perspektiv säger de att lek och lärande hör ihop medan pedagoger separerar lek 

och lärande. Pedagoger leker med ett medvetet lärande i bakhuvudet där de använder språket 

som en kommunikativ lärmetod. När pedagoger möter barnen i olika kontexter kan 

pedagogerna genom dialog utveckla deras språk, lärande, kunskaper och 

kommunikationsförmåga (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2008). När barn leker 

med varandra lär och hjälper de varandra utifrån sina erfarenheter och upplevelser. Detta 

samarbete är av betydelse för det barnet lär sig i leken  (Williams, 2001). 

  



 

14 

 

4.Teoretisk förankring 

I vår teoretiska förankring har vi valt att fördjupa oss i Säljös presentation av sociokulturell 

lärandeteori. Han använder termer som redskap eller verktyg för att förklara de resurser som vi 

människor har tillgång till och använder för att vi ska förstå vår omvärld och agera i den. Det 

handlar om både fysiska, intellektuella eller språkliga redskap. 
 

Vi anser att detta perspektiv är relevant för vår studie då alla målen i läroplanen språk och 

kommunikation, skapande och estetiska uttrycksformer, natur och samhälle samt lekar, fysiska 

aktiviteter och utevistelse bygger på samarbete och kommunikation i olika kontexter. I 

sociokulturellt perspektiv används språket som ett centralt hjälpmedel där barnen lär sig 

samhällets kultur genom dialoger mellan mer kunniga personer och dem själva. Detta samarbete 

och interaktion mellan människor är viktig för deras fortsatta utveckling och lärdomar  

(Woolfolk & Karlberg, 2015). Samarbete är centralt i den sociokulturella teorin som på flera 

sätt fokuserar på individen i relation till andra (Williams, 2001). 

 

Vi vill i vår studie få kunskap om vilka förväntningar vårdnadshavarna har på 

fritidshemsverksamheten genom att använda oss av de fyra målen som ett analytiskt begrepp. 

Genom att inhämta vårdnadshavares förväntningar och tolka dessa kan vi få en bättre förståelse 

för vårdnadshavarnas tankar och krav på undervisningen. Denna kunskap kan vara till fördel 

för deras barns utveckling samt att utveckling av fritidshemsverksamheten kan ske. 

 

Människan har sedan begynnelsen i samspel med andra människor utvecklats och skapat sig 

erfarenheter. Samspelet med andra människor utförs i olika omgivningar där överföringen av 

kunskaper sker genom att omvärlden förtolkas eller medieras, som det sociokulturella namnger 

förtolkningen. Människan lär sig att “uppmärksamma, beskriva och agera i verkligheten på det 

sätt som omgivningen tillåter och uppmuntrar” (Säljö, 2000, s. 66). Barn besitter olika 

kunskaper som de bär med sig och genom interaktion med andra utvecklas eller förfinas de 

kunskaper de redan har. Detta sker genom att man lånar och tar över kunskaper från andra, 

appropriera, vid interaktioner för att göra om till sitt eget. I sambandet med omgivning som 

barnet befinner sig samt i interaktionen med andra människor påverkas barnets identitet, 

erfarenheter och intressen (Säljö, 2015). 



 

15 

 

 

Språket är centralt inom ett sociokulturellt perspektiv och är ett viktigt redskap. Språket kan 

tränas upp genom att pedagogen för en dialog med barnet. Det verbala språket och 

kommunikation binder samman barnet och omgivningen. I leken kommunicerar barnen om vad 

som händer där och interagerar med varandra och individen blir delaktig i hur andra människor 

i deras omgivning uppfattar och förklarar händelser (Säljö, 2000). I denna interaktion och 

kommunikation finns handlingsmönster och insikter som barnet tar del av och lär sig för att 

sedan använda i nästa lek där nya lärdomar utvecklas i kommunikationen och interaktionen 

med nya människor. Språket är ett redskap som vi använder, utvecklar och formar till 

erfarenheter i samspelet med andra och som förs vidare till nästkommande generation (Säljö, 

2005, 2010). En utgångspunkt för sociokulturellt lärande är intresset för hur grupper och 

individer tillägnar sig och utnyttjar de kognitiva (intellektuella) och fysiska resurserna samt 

samspelet mellan grupp och individ. Även den biologiska bakgrunden spelar roll på vad barnet 

kan lära sig och förstå samt barnets kulturella och samhälleliga bakgrund påverkar lärandet 

(Säljö, 2000). Säljö (2015) menar att vi behöver en förståelse för hur individens nedärvda 

kulturella minnen och språk påverkas utifrån olika upplevelser. Människan lär sig genom att 

delta i olika sammanhang där både det talade och skrivna språket används. De berättelser vi hör 

av varandra och läser ger oss information, kunskaper och erfarenheter som vi kan bevara. De 

barn som kommer till fritidshemsverksamheten är redan formade av det språk och den 

kommunikationen som används hemma hos dem (Säljö, 2015). Barnen för med sig berättelser 

och händelser som de varit med om och vid interaktionen med andra barn, på fritidshemmet 

utvecklar de en förståelse och lär sig som individ hur saker och ting förhåller sig till varandra. 

Den sociokulturella traditionen handlar om människans förmåga att med hjälp av sina sinnen 

och hjärna förstå omvärlden och tillgodogöra sig hur samhället fungerar samt utveckla 

färdigheter utifrån kollektivet (Säljö, 2005, 2010). 
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5. Metod 

I kommande avsnitt presenteras och diskuteras vårt val av metod. Vi motiverar vårt 

forskningsetiska ställningstagande, val av informanter, och visar hur studien har genomförts 

och materialet analyserats. 

 

5.1 Val av metod 

Kvalitativ metod och kvantitativ metod skiljer sig åt när det gäller insamling, bearbetning och 

analys av data (Ahrne & Svensson, 2011). I den kvantitativa metoden ställs specifika och 

förutbestämda frågor i samma ordningsföljd till exempel utifrån en enkät. Svaren samlas in och 

bearbetas och presenteras oftast i form av tabell eller diagram. Svaren är mer generella och 

mätbara utifrån forskningsfrågan (Christoffersen & Johannessen, 2015). 

 

I en kvalitativ metod används bland annat intervjuer för att samla in och använda empiriskt 

material. Kvalitativ ansats är en flexibel metod som har ett brett användningsområde som kan 

leda till fylligare och mer detaljerade svar (Christoffersen & Johannessen, 2015). Interaktionen 

mellan intervjuare och informant sker mer spontant och det är informanternas svar och 

berättelser som blir grunden för den data som ska bearbetas (Denscomb, 2018). Med hjälp av 

en kvalitativ metod kan ett mer nyanserat resultat redovisas där egenskaper eller speciella 

kännetecken för det fenomen som studeras redovisas (Christoffersen & Johannessen, 2015). Vi 

har valt att arbeta utifrån en kvalitativ ansats för att belysa de förväntningar som vårdnadshavare 

har på fritidshemmets verksamhet som lämnar sitt barn där för första gången. 

 

Det finns olika val av intervjuer: semistrukturerad, ostrukturerad och strukturerad. Vi valde att 

använda intervjun som forskningsmetod och specifikt semistrukturerade intervjuer. 

Semistrukturerade intervjuer ger större möjligheter att ställa nya frågor och hitta nya 

angreppssätt för att belysa informanternas tankar och erfarenheter (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne, 2011). Vid en intervju är det av vikt att vara lyhörd för vad informanten vill säga. Det 

gäller inte att bara notera det verbal verbala språket utan även observera kroppsspråk och andra 

signaler. Genom att anteckna informantens kroppsspråk och andra signaler kan vi i vår 

transkribering få med till exempel när informanten visar med sitt kroppsspråk att något är extra 

betydelsefullt. Det är även av stor vikt att vi som intervjuare förstår hur vårt förhållningssätt 



 

17 

 

under intervjun påverkar informanten (Lantz, 2013) samt att vi är medvetna om att 

vårdnadshavarnas svar och även våra egna tidigare erfarenheter kan vara färgade när vi tolkar 

och analyserar svaren (Ödman, 1979, 2017). 

 

5.2 Urval 

Ett önskemål vi hade när vi planerade vår undersökning var att vårdnadshavarna som 

medverkade i vår undersökning skulle vara av olika kön i olika åldrar och från olika 

socioekonomiska områden för att få en bredd när det gäller vårdnadshavarnas tankar och 

förväntningar, dessa är strategiska urval som kan användas vid kvalitativa intervjuer  

(Christoffersen & Johannessen, 2015). För att nå dessa tänkta vårdnadshavare mejlade vi sju 

förskolechefer med information om vår studie. Vi bad förskolecheferna om hjälp att få kontakt 

med pedagoger på respektive förskola. Målet med denna undersökning var att hitta 

vårdnadshavare innan barnen skulle börja på fritidshemmet i augusti för att få en 

förutsättningslös inblick i deras förväntningar på fritidshemmet. Tyvärr fick vi inget gensvar på 

vår förfrågan att delta i studien. Detta medförde att vi var tvungna att tänka om kring 

tidsaspekten “innan de börjar fritidshemmet” och därför bara koncentrera oss på 

vårdnadshavare som lämnat sitt barn för första gången på fritidshemmet. Vi ringde och mejlade 

tio rektorer på olika skolor för att få kontakt med förskoleklasslärare på respektive skola. 

Utfallet blev att vi fick besöka två skolors föräldramöte för att ge information om vår studie och 

vid en skola hittade vi vårdnadshavare som var intresserade, som i sin tur förde informationen 

vidare till andra vårdnadshavare på annan skola i kommunen. 

 

Sammanlagt hittade vi sex vårdnadshavare från två olika skolor. Vi valde att ge skolorna och 

vårdnadshavarna fiktiva namn där begynnelsebokstäverna stämmer överens med varandra, 

Skogsdungeskolan - Stina, Sara, Rönnbärsskolan - Richard, Rosita, Rigmor, Ruth. 

Vårdnadshavarna hade olika god insyn kring de olika skolformerna och deras verksamhet. 

Under intervjuerna framkom att Stina arbetar i skolans värld och även har arbetat på fritidshem 

för cirka sex år sedan. Skogdungeskolan är en landsbygdsskola med små klasser och har cirka 

70 elever i årskurserna F – 3. Rönnbärsskolan ligger i ett litet samhälle och har 350 elever. 

Skolan har elever från årskurs F - 6. Som undersökare är det viktigt att vi följer de etiska 

aspekter så de medverkandes säkerhet och välbefinnande är i fokus och inte äventyras. 
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5.3 Forskningsetik 

Vi följer Vetenskapsrådets fyra principer i vår studie. De fyra principerna är informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitetskravet och nyttjandekrav. Alla vårdnadshavare blev muntligt 

informerade men fick även en informationsblankett om vad studien handlade om och att 

deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när som helst. I samband med informationen fick 

vårdnadshavarna även en samtyckesblankett som de skulle skriva under innan intervjuerna 

kunde genomföras. För att ingen utomstående ska kunna identifiera vårdnadshavarna har vi 

använt kodnycklar. Vårdnadshavarna blev också informerade om att den insamlade data endast 

är avsedd för denna studie och kommer att förstöras efter avslutat och godkänt arbete 

(Christoffersen & Johannessen, 2015). 

 

5.4 Genomförande 

Två veckor innan intervjuerna med vårdnadshavarna genomfördes en pilotintervju. Detta 

gjordes för att vi ville säkerhetsställa att vårdnadshavarna förstod våra frågor. Pilotinformanten 

valdes utifrån att hen hade barn i passande ålder för studiens syfte. Resultatet av denna 

pilotintervju ledde till revidering av vissa intervjufrågor. De frågor vi reviderade var oklara och 

därför valde vi frågor som blev mer konkreta i relation till de fyra målen i läroplanen. 

 

När det gäller själva intervjun är det viktigt att utföra den i en miljö där informanten kan slappna 

av, känna sig trygg och befinna sig i en ostörd miljö (Christoffersen & Johannessen, 2015). Vi 

genomförde intervjuerna på Rönnbärsskolan då vi hittat flest vårdnadshavare därifrån. Dessa 

genomfördes i ett litet rum i förhoppning att vårdnadshavarna skulle känna sig trygga i den 

miljön. Intervjuerna tog cirka 30 minuter och spelades in audiellt via diktafon. Då vi efter första 

intervjun upptäckte att diktafonen stängt av sig så ingen inspelning gjordes, användes både 

diktafon och telefon som säkerhet i resterande intervjuer. Den första vårdnadshavaren som 

intervjuades informerades om de tekniska problemen som uppstod och gick med på att göra en 

ny intervju vid ett annat tillfälle. 

 

https://docs.google.com/document/d/1vTwz63QIz_ySRdOq2vEn5jX5PxAM02-mxDkIRqm66l8/edit#_msocom_96
https://docs.google.com/document/d/1vTwz63QIz_ySRdOq2vEn5jX5PxAM02-mxDkIRqm66l8/edit#_msocom_96
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Vi deltog båda under intervjuerna. En fördel med att båda undersökarna deltog var att en kunde 

leda intervjun och den andra kunde anteckna eventuella signaler och kroppsspråk från 

informanten. Vi antecknade detta som en extra information då det kunde ha betydelse på svaret 

som gavs, eftersom kroppsspråk och signaler inte kommer med vid ljudinspelning. En nackdel 

med att båda undersökarna deltog vid intervjuerna kunde vara att vårdnadshavarna kunde känna 

sig i underläge. Underläget kunde påverka svaren som vårdnadshavarna gav. Vid avslutade 

intervjuer transkriberades det inspelade materialet ordagrant i text för att sedan analyseras ner 

och organiserade i mindre delar genom färgkodning utifrån de fyra målen. Detta material 

förvarades i undersökarnas databaser och förstördes när arbetet avslutats (Christoffersen & 

Johannessen, 2015). 

 

5.5 Studiens tillförlitlighet 

Vår studie utgår från semistrukturerade intervjuer med vårdnadshavare där vi tolkar deras svar. 

Vi vill påpeka att det är undersökarens tolkningar av inkomna data som är grunden för vårt 

resultat. När intervjuer används för att samla in data finns risk för feltolkning av materialet 

(Denscomb, 2018). För att minska risken för feltolkning har båda undersökarna deltagit vid 

intervjutillfällena för att senare kunna diskutera vad som egentligen framkommit vid 

intervjuerna. 

 

I forskningssammanhang handlar reliabilitet om hur tillförlitlig den insamlade datan är. Det vill 

säga beroende på vilka data som insamlats, på vilket sätt de insamlats samt hur bearbetningen 

skett. För att säkerhetsställa reliabiliteten ska studien kunna upprepas vid ett annat tillfälle och 

då med samma resultat (Christoffersen & Johannessen, 2015). Validitet däremot står för 

“giltighet”.  Det innebär att den visar på att vi verkligen undersöker det vi säger att vi ska 

undersöka. För att säkerställa frågorna i vår studie lät vi intervjuerna föregås av en testpilot. 

Anledningen är att testpiloter kan föra studien vidare genom att visa om studien är tillräckligt 

tydlig eller inte. Reliabilitet och validitet är två begrepp som inte kan separeras från varandra 

utan står i ett visst förhållande till varandra (Patel & Davidson, 1991, 2011). Vårdnadshavarna 

gav både negativa och positiva åsikter och tankar gällande de fyra målen på verksamheten i 

fritidshemmet vilket pekar på en hög tillförlitlighet i svaren. 
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5.6 Analys - bearbetning av material 

När intervjuerna var genomförda skedde en ordagrann transkribering av det inhämtade 

resultatet. För att säkerhetsställa det som transkriberats lyssnade vi båda på det inhämtade 

materialet flera gånger. Efter att lyssnat flera gånger fördes en diskussion mellan oss om vad i 

materialet som var relevant för studien. Det beslutades att små ord som till exempel eh, um men 

även kroppsspråk skulle uteslutas då det inte tillför något för studien. När transkriberingen 

avslutats skedde en första kategorisering genom att dela upp vårdnadshavarnas svar i fyra 

grupper, språk och kommunikation, skapande och estetiska uttrycksformer, natur och samhälle 

samt lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse. Vi klippte ut större sammanhang av texten som 

vi ansåg tillhöra något av de fyra målen. De utklippta delarna analyserades vidare utifrån den 

sociokulturella teorin och ord färgkodades för att lättare kunna tolkas och förstås i sin helhet. 

Slutligen jämfördes skillnader och likheter mellan vårdnadshavarnas svar och läroplanens 

skrivningar. 

 

  

https://docs.google.com/document/d/1vTwz63QIz_ySRdOq2vEn5jX5PxAM02-mxDkIRqm66l8/edit#_msocom_111
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6. Resultat 

I kommande del presenteras resultatet från de intervjuer som gjordes med vårdnadshavarna på 

de båda skolorna. Första delen handlar om deras förväntningar inför kommande 

fritidshemsverksamhet samt reflektioner de hade om övergången från förskola till fritidshem. 

Därefter beskriver vi vårdnadshavarnas svar gällande de fyra målen i läroplanen. 

 

6.1 Förväntningar 

Vårdnadshavarnas gemensamma förväntningar på fritidshemmet på båda skolorna innan deras 

barn började där, handlade om att barnen skulle få en meningsfull fritid och att pedagogerna 

skulle ha en tanke med verksamheten. De förväntade sig en styrd verksamhet med 

återkommande aktiviteter men ändå möjlighet till fri lek. Miljön skulle vara trygg, och 

stimulerande men det ansågs även viktigt att barnen skulle ha kul. Vårdnadshavarnas 

förväntningar stämde väl överens med läroplanens skrivningar där pedagogerna ska utgå från 

elevernas intressen och behov när de planerar aktiviteter i fritidshemmet. Pedagogerna ska även 

erbjuda en variation när det gäller arbetssätt och uttrycksformer i olika lärmiljöer (Skolverket, 

Rev. 2019). 

 

Resultatet visade att de tankar vårdnadshavarna hade innan barnen kom till skolans värld 

överensstämde med de förväntningar vårdnadshavarna hade på fritidshemsverksamheten även 

efter påbörjad skolgång. Gemensamt för vårdnadshavarna på båda skolorna var att de fått se 

lokalerna på skolan samt att de hade fått möjlighet att träffa förskollärarna.  Vårdnadshavarna 

berättade även att deras barn hade tagit del av förskoleklassens verksamhet vid några tillfällen 

under våren innan skolstart. På Rönnbärsskolan fick vårdnadshavarna även tillfälle att möta 

pedagogerna från fritidshemmet för att ta del av både vilka som arbetar där samt verksamhetens 

upplägg. Här skiljde det sig i upplevelsen av övergången då Skogsdungeskolans 

vårdnadshavare ansåg att de inte fått tillräcklig information om fritidshemsverksamheten samt 

att personal från fritidshemmet inte var närvarande vid den träff som anordnades innan 

sommaren. Stina och Sara vid Skogdungeskolan trodde att avsaknaden av personalmedverkan 

på mötet berodde på att personalgruppen inte var fastställd vid detta tillfälle. På vår fråga om 

någon inskolning skett till fritidshemmet svarade Stina att de fått en inbjudan men att hon avstod 

från den eftersom hennes barn kände sig tryggt ändå. Sara däremot berättade att hon 
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tillsammans med sitt barn hade besökt fritidshemmet innan hennes barn började där. På 

Rönnbärsskolan ansåg vårdnadshavarna att de fått inbjudan till att besöka fritidshemmet för 

inskolning av sina barn men Rigmor berättade att de bytte skola så deras barn fick aldrig 

möjlighet att skolas in på fritidshemmet utan hen fick “slängas in” i verksamheten. Ser vi till 

Ruth så valde hon att de första dagarna besöka och vara med sitt barn under förskoleklasstid. 

Vidare berättade Ruth att hon såg skolan som det centrala i övergången men vid reflektion med 

sitt barn framkom det att hon borde ha varit med även under eftermiddagstid på fritidshemmet 

för att stötta och hjälpa sitt barn så hen blev trygg även där. Richard avstod att nyttja inskolnings 

tillfället då han trodde att fritidshemmet skulle vara i andra lokaler än just där hans barn skulle 

ha sitt fritidshem. Richard ville inte att hans barn skulle vänja sig i att vara i ett annat hus. 

 

6.2 Vårdnadshavarnas förväntningar när det gäller 

området ”språk och kommunikation” 

Resultatet av studien som riktar sig mot de fyra målen i läroplanen visade på att det verbala 

språket var centralt för vårdnadshavarna inom alla målen. De pekade på vikten av att barnen 

skulle få träna på de sociala färdigheterna genom att bland annat lära sig att uttrycka sig och att 

prata med varandra. Samtliga vårdnadshavare betonade att det var viktigt att barnen skulle prata 

med varandra i de olika kontexter och situationer de möttes i. Detta betonade Stina när hon 

uttryckte att fritidshemsverksamheten skulle “gynna språket och kommunikationen både barnen 

sinsemellan och mellan barnen och pedagogerna”. Stina berättade vidare att hennes förväntan 

var att hennes barn skulle få utveckla sitt språk och sitt sätt att kommunicera med andra barn 

och pedagoger samt att pedagogerna skulle finnas där som stöttning för hennes barn. 

Vårdnadshavarnas förväntningar på verksamheten när det gällde undervisningen i språk och 

kommunikation pekade på att barnen skulle få träna på att uttrycka sina känslor verbalt och inte 

ta till fysiska handlingar. Till exempel ansåg Rosita att det var viktigt att barnen skulle få lära 

sig att “uppträda hövligt och varsamt” men hon ville också att barnen skulle få träna sig i att 

”kommunicera på ett vettigt sätt och inte ett taskigt sätt”. Även Richard uttryckte att han ville 

att barnen skulle prata med varandra på ett bra sätt, så att de kunde förklara för varandra vad 

dom ville och kände. Detta var den största utmaningen för barnen när de kom från förskolans 

värld ansåg Richard. Vidare ansåg vårdnadshavarna att barnen skulle få träna på att kunna 

berätta och reflektera på ett tydligt och sammanhängande sätt. Ruth uttryckte att hon ville att 
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barnen skulle lära sig att lyssna och inte avbryta varandra. Hon förklarade att hon inte ville att 

barnen skulle göra som i skolan, där de använder sig av arbetsblad när de pratar språk och 

bokstäver. Ruth ville istället att barnen på fritidshemmet skulle få träna sin språkliga förmåga 

genom att samspela med varandra eller att använda sig av högläsning. Rigmor önskade att 

barnen vid en samling senare på dagen skulle få möjlighet att reflektera och berätta om det bästa 

som hänt under dagen. Detta skulle ske genom att barnen skulle räcka upp handen och få ordet 

av pedagogen för att alla skulle få möjligheten att berätta. Däremot ville hon inte att 

pedagogerna skulle tvinga barnen utan att istället uppmana barnen att försöka berätta något. En 

sak som vårdnadshavarna ansåg viktig var pedagogernas förhållningssätt och stöttning. Stina 

uttryckte att det var viktigt att pedagogerna mötte hennes barn på den nivå där hen var och 

hjälpte och stöttade hens vidare utveckling. Rosita däremot poängterade vikten av att 

pedagogerna skulle vara lyhörda och uppmärksamma de olika bakgrunder eller 

familjesituationer barnen kom från när de kom in i verksamheten för att på bästa sätt stötta och 

hjälpa barnen i sin fortsatta utveckling och lärande. 

 

6.3 Vårdnadshavarnas förväntningar när det gäller området 

”skapande och estetiska uttrycksformer” 

Gemensamma tankar hos vårdnadshavarna gällande skapande och estetiska uttrycksformer 

beskrev vikten av att barnen skulle få skapa med olika material samt pröva på olika tekniker 

som till exempel skulptera, måla och forma. Sara ville att skapandet skulle vara fritt och att 

barnen skulle få möjlighet att tänka lite kreativt själva. Richard menade att skapande var allt 

som kan ske med papper, penslar och pennor medan Rigmor ansåg att skapande är “allt från 

ord till bild till lera och blad alltså oändlig”. Resultatet visade att vårdnadshavarnas första tankar 

när det gällde skapande och estetiska uttrycksformer var att det sker inomhus även om de ansåg 

att man kunde hämta naturmaterial från utemiljön och sedan gå in för att skapa. För Rosita var 

det viktigt att allt skapande skedde på barnens villkor och att de skulle ges möjlighet att 

upptäcka saker med sina fingrar, kropp samt med färg. Vidare menade Rigmor att skapande 

skulle lekas fram och att barnen skulle få lära sig att allt skapande är rätt utifrån de själva. Stinas 

syn på skapande och estetiska uttrycksformer var vidare än det konkreta skapandet som skedde 

bara med barnens händer. Hon lyfte fram ytterligare en aspekt när hon pekade på att det fanns 

andra former av skapande och estetiska uttryck, som drama, dans, musik och sång, där hennes 
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barn skulle få möjlighet att uttrycka sig tillsammans med andra barn. Vårdnadshavarna ansåg 

vidare att fritidshemmet och dess verksamhet även skulle gå ut och utnyttja utemiljön som till 

exempel skolgården eller någon hage. Ruth ansåg att man kunde samla löv och kottar från 

naturen för att skapa olika saker precis som hon gjorde när hon var liten, samt att barnen kunde 

bygga kojor tillsammans. Genom att både pedagoger och barn skulle använda sin fantasi kunde 

ett skapande ske i naturen genom att ta vara på det som finns där. Rigmor önskade att 

pedagogerna skulle lyssna på barnen, vad de ville göra och utgå därifrån när det gäller att skapa 

utomhus. Rigmor menade att fritidshemmet kunde utgå från ett tema som kunde pågå i flera 

dagar där barnen byggde vindskydd, tände eld och bakade pinnbröd. Flertalet av 

vårdnadshavarna uttryckte att skapande ute även kunde ske genom att bygga kojor tillsammans. 

Stina och Ruth framhöll vidare att skapande på fritidshemmet kunde vara att ta ut stafflier där 

barnen kunde stå och måla för att få inspiration från utemiljön. Vårdnadshavarnas gemensamma 

syn på skapande och estetiska uttrycksformer pekade på att det skulle ske genom 

kommunikation och interaktion med andra men även individuellt med material som fanns 

tillgängliga både inomhus och utomhus. 

 

6.4 Vårdnadshavarnas förväntningar när det gäller området 

”natur och samhälle” 

Vårdnadshavarna förväntade sig att deras barn skulle få vara ute i naturen så mycket som 

möjligt. De ville även att barnen skulle få möjlighet att besöka olika naturområden där de kunde 

undervisas i hur naturen fungerar, ta vara på det som finns där, vara rädd om den samt hur 

naturen samspelar med samhället. Både Stina och Richard nämner hållbar utveckling som ett 

viktigt undervisningsinnehåll för barnen. Richard berättar att barnen numera plockar skräp på 

vägen från parkeringen till klassrummet på morgnarna, vilket han tolkar som att pedagogerna 

pratat med barnen om att vi inte ska skräpa ner i naturen. 

 

När det gällde undervisningen om samhället syntes en tydlig skillnad mellan de båda skolorna. 

Skogsdungeskolans vårdnadshavare riktade sina förväntningar mer till olika 

samhällsfunktioner som de ville att barnen skulle undervisas i, eftersom deras skola ligger på 

landet där samhälleliga faciliteter inte är utbyggda. Både Stina och Sara nämnde trafikvett som 
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något att lyfta in i verksamheten som till exempel vilken sida man ska gå på, men även vilka 

regler som gäller vid ett övergångsställe då det saknas övergångsställe i deras samhälle. Vidare 

önskade Stina att fritidshemmet skulle röra sig utanför skolans gränser och ge barnen möjlighet 

att åka buss eller tåg till närmaste större samhälle eller stad. Stina nämnde även att hon ville att 

fritidshemmet skulle undervisa barnen i de demokratiska värdena, som till exempel hur vi är 

mot varandra. Rönnbärsskolans vårdnadshavare delade denna uppfattning när det gäller 

demokratiska värden, men ville även att pedagogerna skulle lyfta och diskutera de händelser 

som sker i samhället. Ruth ville att pedagogerna skulle göra barnen uppmärksamma på att vi är 

olika, att vi kan bo på olika vis, leva på olika sätt där inget är rätt eller fel.  Rosita påpekade att 

vi lever i en stor värld med stort nyhetsflöde och att det var viktigt att pedagogerna plockar upp 

vad som har hänt och diskuterar det med barnen. Hon nämnde Lilla Aktuellt som ett exempel 

på en viktig informationskanal.  Även Rigmor ansåg att nyhetsflödet skulle bearbetas, men hon 

ansåg att det skulle ske genom leken istället. Vidare menade Rigmor att det var väldigt viktigt 

att det gjordes på “ett sätt som isär sätter sig från skolan”. Rosita ville att undervisningen skulle 

ske genom “informativt upptäckande”, där man först pratade om en sak och sedan gick ut och 

praktiserade innehållet. Rosita nämnde ett exempel där vi först kunde prata om att vi behöver 

ha reflexer för att synas i mörker, för att sedan praktisera det genom att gå ut och lysa på 

varandra. Rosita nämnde Anita och Televinken som ett bra exempel på hur informativt 

upptäckande kunde gå till. 

 

6.5 Vårdnadshavarnas förväntningar när det gäller ”lekar, 

fysisk aktivitet och utevistelse” 

I detta mål var vårdnadshavarnas gemensamma förväntningar att barnen skulle stimuleras till 

att röra på sig och att pedagogerna skulle hjälpa barnen att hitta nya leksätt och kamrater. Vidare 

ville vårdnadshavarna att deras barn skulle samspela och kunna leka med andra än de barn som 

de brukade leka och vara med. Rigmor berättade att hon växte upp på 1970 - talet där man var 

ute oavsett väder och vind. Hon ansåg att det var viktigt att barnen skulle få lära sig att vara ute 

i alla väder med motiveringen ”att många barn i dag sitter mest inne och gör andra saker”. 

Rigmor förväntade sig också att barnen skulle få leka fritt, men att det var pedagogen som skulle 

starta upp lekar för att sedan drar sig ur men med ett vakande öga från pedagogen. Ruth och 

Rosita berättade att deras barn gavs tillfälle en gång i veckan på fritidshemmet att vara i 
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gymnastiksalen. Där de tillsammans med kamrater och pedagoger fick tillfälle att röra på sig, 

bland annat genom att spela innebandy och klättra i rep. Rosita berättade att hennes barn inte 

ville gå därifrån då de verkade ha jätteroligt. Rosita trodde att stunden i gymnastiksalen berodde 

på att pedagogerna ville få in den dagliga rörelsen i verksamheten. Ruth ansåg att pedagogerna 

redan gjorde mycket lekar och fysiska aktiviteter med barnen där de fick utmana sig. Hennes 

önskan var trots detta att hennes barn skulle få möjlighet att prova på saker som hen inte annars 

skulle prova vilket var genomgående för flera vårdnadshavare. Richards önskan var att 

pedagogerna skulle använda material och saker som kunde stimulera barnen att röra på sig. 

 

Ruth uttryckte att hon var tacksam för att det fanns rastvakter som erbjöd olika aktiviteter för 

barnen att sysselsätta sig med under rasten. Hon berättade att hennes stora skräck innan hennes 

barn började i skolan var att barnen skulle stå med mobiltelefoner under rasterna och inte röra 

på sig. Efter att ha varit med en dag i förskoleklassen insåg hon att det var mobilförbud på 

skolan, vilket hon också var tacksam över. Stinas önskan om fritidshemsverksamheten var att 

hennes barn skulle ha roligt och få en meningsfull fritid där hon skulle utvecklas och lära sig 

nya saker. Hon betonade även vikten av att lära sig olika lekar men framförallt att lära sig leka 

genom att få stöttning av pedagogerna när det gällde det sociala samspelet. Stina nämnde till 

exempel vikten av interaktion med andra barn och vuxna så att barnen inte bara gjorde saker på 

egen hand utan även fick lära sig olika lekar i olika gruppkonstellationer. Stina förklarade vidare 

att hon önskade att hennes barn skulle få träna på turtagning, förstå en instruktion men även att 

kunna berätta en instruktion. Hon tänkte att detta var språk och kommunikation där barnet 

förklarade hur den tänker men att det även ingår språk när barnen leker med varandra när de till 

exempel bestämde regler i en lek. Vårdnadshavarna var eniga om att fritidshemmet var en plats 

där barnen skulle ges möjlighet att träffa nya kamrater, prova på nya sporter och lekar samt 

utveckla de sociala färdigheterna i interaktion med andra. En önskan från Rosita var att barnen 

inte skulle tävla i allt samt att de skulle få träna på att visa hänsyn till varandra. Stina, Sara och 

Richard däremot tryckte mer på att barnen skulle fungera tillsammans och framförallt kunna 

vara med andra än de barn de brukade vara med. Ruth ansåg att fritidshemmet var en rolig plats 

där det fanns mer utrymme för att träna de sociala förmågorna än vad det gjorde när man var i 

skolmiljön. 
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7. Analys 

Utifrån de frågeställningarna och syfte som studien hade kommer denna del att innehålla en 

analys av resultatet. Resultatet har visat på likheter och skillnader i vårdnadshavarnas svar på 

deras förväntningar av verksamheten. Analysen gjordes utifrån den sociokulturella teorins 

nyckelbegrepp språket, interaktion, kommunikation, mediering och appropriering utifrån de 

fyra målen som ett analytiskt begrepp. 

 

7.1 Vårdnadshavarnas förväntningar 

Vårdnadshavarnas förväntningar på fritidshemsverksamheten både innan och efter att barnen 

började där var gemensamma på båda skolorna. De förväntade sig en trygg miljö, där barnen 

skulle ha kul i interaktionen med andra samt att pedagogerna skulle stimulera barnen genom 

både organiserade och fria aktiviteter. Läroplanens skrivningar och vårdnadshavarnas 

förväntningar visade på likheter där pedagogerna skulle utgå från elevernas intressen och behov 

när undervisningen planerades i fritidshemmet. Pedagogerna skulle även erbjuda en variation 

när det gällde arbetssätt och uttrycksformer i olika lärmiljöer (Skolverket, Rev. 2019). 

Vårdnadshavarna vid båda skolorna uttryckte att de fått möjlighet vid flera tillfällen att både se 

förskoleklasslokalerna samt träffa förskoleklasslärarna. Sara och Stina uttryckte att de under 

våren inte fått möjlighet att träffa fritidshemspersonalen eller fått information om 

fritidshemmets verksamhet vilket de ansåg hade varit önskvärt. Rönnbärskolans 

vårdnadshavarna ansåg dock att de fått möjlighet att både träffa personal och blivit informerade 

om fritidshemmets verksamhet. Vi kopplar detta till den sociokulturella teorin där språk och 

kommunikation används för att skapa nya kunskaper och lärdomar om barnet biologiska 

bakgrund för att underlätta bemötandet vid skolstart och fortsatta fritidshemvistelsen (Säljö, 

2000). 

 

7.2 Vårdnadshavarnas förväntningar när det gäller ”språk 

och kommunikation” 

Vårdnadshavarnas förväntningar inom språk och kommunikation var att lärande skulle ske i 

samspel med andra barn i olika kontexter och situationer barnen möter på fritidshemmet. 

Vårdnadshavarna ville även att pedagogerna skulle vara lyhörda och hjälpa, stötta och möta 
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barnen där de befann sig i sin utveckling specifikt vad gällde de sociala koderna och den 

språkliga medvetenheten. Det var endast en vårdnadshavare som uttryckte specifikt att 

högläsning kunde vara en del i språk och kommunikation vilket överensstämde 

med Skolinspektionens undersökning (2018) där författarna ansåg att högläsning var en viktig 

stimulans för elevernas språkliga utveckling på fritidshemmet. Språklig medvetenhet var 

centralt i vårdnadshavarnas förväntningar där de uttryckte att barnen skulle få träna på att 

använda de verbala orden för att uttrycka sina känslor, berätta och reflektera vilket kunde ske 

genom dialog med barn eller pedagoger (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2008). 

Vårdnadshavarna ville även att barnen skulle tränas i att lyssna, samtala och våga föra fram 

egna tankar och åsikter i vanliga vardagliga händelser och tillsammans med andra barn. Detta 

bidrar till att barnen utvecklar nya kunskaper och lärdomar som ger nya perspektiv och bidrar 

till gemensamma kunskaper som vi ser som vardagliga. Denna lärdom bär vi med oss och den 

förändras genom livet och förs i sin tur vidare till nästa generation (Säljö, 2005, 2010). 

 

7.3 Vårdnadshavarnas förväntningar när det gäller 

”skapande och estetiska uttrycksformer” 

Vårdnadshavarna förväntade sig att barnen deltog i olika sammanhang där de skulle få prova 

på olika material och där de skulle få träna på olika tekniker tillsammans med andra. Material 

som kritor, lera med mera var verktyg som pedagogerna skulle använde sig av för att 

tillsammans med barnen lära och utveckla de olika förmågorna. Skapandet skulle ske 

organiserat men även med fritt skapande så att barnens fantasi och kreativitet stimulerades. Det 

var inte bara det kreativa skapandet i form av att använda händerna för att skapa 

vårdnadshavarna ville. Stina uttryckte även en förväntan att ett estetiskt skapande kunde ske på 

fritidshemmet genom att använda sin kropp och våra sinnen där dans, musik och sång också är 

olika sätt för barnen att uttrycka sig. Även här ansåg vårdnadshavarna att språk och 

kommunikation skulle användas som redskap för att utvecklas och ta nya lärdomar  av 

situationen barnen befann sig i. Vidare ansåg vårdnadshavarna att pedagogerna skulle utnyttja 

utemiljön med allt vad den hade att erbjuda för att skapa och få nya kunskaper tillsammans. 

Även läroplanens skrivningar underströk det vårdnadshavarna förväntade sig. den säger att 

undervisningen ska ske genom att eleverna ska erbjudas olika sätt att uttrycka sig på i olika 

lärmiljöer samt att de ska få prova på olika arbetssätt som integrerar och utvecklar lärandet. 
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Vidare säger läroplanen att pedagogernas undervisning på fritidshemmet ska främja elevernas 

fantasi vilket sker genom att eleverna själva och tillsammans med andra får skapa av de olika 

material som finns till hands (Skolverket, Rev. 2019). Det är genom möte med annan individ 

eller grupp i olika kontexter, som att bygga kojor, måla och kreativt skapa tillsammans som du 

utvecklas som individ och får nya kunskaper och erfarenheter (Säljö, 2000). 

 

7.4 Vårdnadshavarnas förväntningar när det gäller ”natur 

och samhälle” 

Människan har förmågan att med hjälp av sina sinnen och hjärna förstå och tillgodogöra sig hur 

samhället och omvärlden fungerar. Vi utvecklar färdigheter kollektivt där samspelet och språket 

är i centrum (Säljö, 2005, 2010). Vårdnadshavarnas gemensamma förväntningar var att barnen 

skulle få lära sig om naturen och samhället genom att vistas i omgivningen där de kunde få 

lärdom om de gemensamma regler som finns i natur och samhälle. Läroplanens skrivningar 

trycker också på detta, där undervisningen ska ske utifrån demokratiska värderingar genom 

orientering i närmiljön och ta tillvara på samhället och föreningslivets utbud. Undervisningen 

ska även ske genom att lyfta hur människors olika val påverkar miljön för en hållbar utveckling 

(Skolverket, Rev. 2019). Förutsättningarna för de båda skolorna såg annorlunda ut eftersom 

Skogsdungeskolan låg på landet och Rönnbärsskolan låg i ett samhälle. Vårdnadshavarnas 

förväntningar inom målet samhälle skilde sig åt. På Skogsdungeskolan förväntade sig Stina och 

Sara att undervisningen skulle lyfta de olika samhällsfunktionerna som trafikvett, åka buss eller 

tåg som ett lär tillfälle då det i deras närmiljö inte fanns samhälleliga faciliteter utbyggda. Ser 

vi till vårdnadshavarna på Rönnbärsskolan så lyfte de att pedagogerna skulle visa på och 

diskutera det som sker i samhället tillsammans med barnen. Ruth och Rosita ansåg att det var 

viktigt att barnen får insyn och förståelse för de olika sociokulturella skillnader som finns i 

samhället till exempel villaområde kontra lägenhetsområde, detta för att barnen skulle få 

kunskap om våra olika sätt att leva och de traditioner vi har med oss. När barnen på 

fritidshemmet får vara med och berätta om sina erfarenheter och den bakgrund de kommer ifrån 

tillsammans med det nyhetsflödet som pedagogerna lyfter utvecklas en förståelse och hur saker 

och ting förhåller sig till varandra både i naturen och samhället (Säljö, 2005, 2010). 
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7.5 Vårdnadshavarnas förväntningar när det gäller ”lekar, 

fysisk aktivitet och utevistelse” 

Vårdnadshavarnas var samstämmiga i sina förväntningar i detta mål där de fokuserade på 

rörelsen och leken både inomhus och utomhus i alla väder. Språket skulle användas för att 

kommunicera med varandra om regler, ge och ta instruktioner samt uttrycka egna åsikter i 

aktiviteten. Kommunikation är en stor del när barnen provar och utmanas i nya leksituationer 

där pedagogerna kan stötta barnen vidare i deras språkliga förmåga  (Pramling Samuelsson & 

Asplund Carlsson, 2008). Rosita och Ruth uttryckte att de var nöjda med att pedagogerna 

använde gymnastiksalen som ett verktyg för att stimulera barnen till rörelse. Vidare förväntade 

sig vårdnadshavarna att pedagogerna skulle stötta och använda sig av olika utrustningar och 

material som fanns på fritidshemmet och på skolan för att få barnen att prova på och utmanas i 

nya lekar, sporter och kamratkonstellationer. Denna stöttning från pedagogerna gör att det 

skapas en tillit och ett förtroende dem emellan, vilket gör att eleven vågar prova på nya lekar 

och skapa sig nya kamratrelationer (Flising, Fredriksson, & Lund, 1996). Rigmor önskade att 

pedagogerna skulle starta upp och organisera olika lekar för att sedan dra sig ur leken och 

fortsätta observera den. Läroplanens skrivningar har samma syn som vårdnadshavarna på målet 

där undervisningen ska ske under olika årstider och väder både ute och inne (Skolverket, Rev. 

2019). 
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8. Resultatdiskussion 

Vårdnadshavarna vid Rönnbärsskolan upplever att övergången och introduktionen till skolans 

värld har varit tillfredsställande då de fått möjlighet att träffa berörda pedagoger samt blivit 

informerad om både förskoleklass och fritidshemmets verksamhet. Vårdnadshavarna vid 

Skogsdungeskolan saknar däremot både information om fritidshemmets mål och vilka 

pedagoger som kommer att arbeta där. De har dock fått möjlighet att träffa förskollärarna och 

fått information om förskoleklassverksamheten. Lillvist och Wilder (2017) pekar på att 

verksamheterna ska samverka förtroendefullt för att stödja barns utveckling och lärande. Vidare 

ska verksamheterna ha samarbetsformer som förbereder barnen och vårdnadshavarna på 

övergångar till andra skolverksamheter. I läroplanen står det att de olika berörda skolformerna 

och fritidshemmet ska samverka på ett förtroendefullt sätt inför övergångar för att stödja 

elevernas långsiktiga lärande och utveckling. I detta samarbete ska information, erfarenheter 

och kunskaper delges (Skolverket, Rev. 2019). För att barnen ska få en trygg övergång bör 

pedagoger från fritidshemmet vara med vid samtal och informationsöverlämning om barnet från 

förskola till förskoleklass.  Det är viktigt eftersom det är fritidshemmets pedagoger barnet möter 

först när det kommer till skolans värld efter sommarlovet. För att pedagogerna på fritidshemmet 

ska kunna bemöta eleverna på rätt sätt och utgå från den utvecklingsfas eleven befinner sig i 

när det gäller de sociala förmågorna, kunskapsmässigt och från deras språkliga förmågor 

behöver de få kunskap om dessa så fort som möjligt. Ackesjö (2018) anser att fritidshemmets 

roll vid övergångar är viktiga vilket även Lago (2017) understryker då hon påvisar vikten av att 

se eleven från ett heldagsperspektiv där olika verksamheter samverkar för att förstå hur plats 

och tid påverkar elevernas lärande och utveckling. 

 

Vårdnadshavarnas förväntningar på de fyra målen var förenliga med läroplanens skrivningar 

trots att det endast är en av vårdnadshavarna som har kunskaper och insikter i skolans värld och 

styrdokument. Vi funderar på om det beror på att läroplanen är skriven utifrån den 

samhällskultur som råder nu och om vårdnadshavarnas egna erfarenheter påverkar deras 

förväntningar, eller är det som Vossman Strömberg & Sandin Larsson (2017) säger att 

vårdnadshavarna är mer insatta i skolan verksamhet och därför ställer helt andra krav på skolan? 

Det gemensamma för både läroplanen och vårdnadshavarna är att undervisningen på 
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fritidshemmet utgår från att det ska ske både individuellt och i interaktion med andra där språk 

och kommunikation används som redskap. I vårdnadshavarnas förväntningar inom de fyra 

målen framkom det att språk och kommunikation var det redskap som pedagogerna och barnen 

skulle använda för att utveckla förmågan att kommunicera i olika aktiviteter och situationer. I 

vardagen möter pedagogen eleven i många situationer på fritidshemmet där olika frågor och 

diskussioner uppkommer. Det är i dessa dialoger som pedagogen kan hjälpa barnen vidare i 

deras språkutveckling (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2008).  

 

Skolinspektionen gjorde en kvalitetsgranskning av fritidshemmets verksamheten 2018 där de 

såg brister på några punkter, bland annat när det gäller målet språk och kommunikation. 

Författarna till rapporten efterlyser att fler lärmiljöer skapas och att eleverna ska uppmuntras 

till läsning, lyssnande och samtal. Högläsning var ett av Skolinspektionens förslag på hur 

fritidshemmet skulle hjälpa eleverna vidare i sin språkutveckling (Skolinspektionen, 2018). I 

vårdnadshavarnas svar kan det utläsas att det endast är en vårdnadshavare som nämnde 

högläsning som en del i språk och kommunikation. Övriga vårdnadshavare menade att barnen 

skulle tränas i språk och kommunikation i alla dagliga situationer. Det kunde ske genom 

turtagning, berättande, sätta ord på känslor, kunna ta och ge en instruktion etcetera. 

Vårdnadshavarnas förväntningar stämmer överens med det sätt pedagogerna på fritidshemmet 

arbetar. Skolverkets rapport 2018 visade att elevantalet ökat med 45% från 2007 – 2017 jämfört 

med antalet anställda som endast ökat med 28%, vilket försvårar möjligheterna att under dagen 

vid hög belastning sitta med några elever. Pedagogerna på fritidshemmet arbetar med andra 

delar inom kommunikativa förmågor än högläsning. De arbetar efter läroplanens skrivningar 

som understryker bland annat att undervisningen ska behandla “ord och begrepp som uttrycker 

behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en 

själv och andra” (Skolverket, Rev. 2019, s. 24). En av pedagogernas uppgifter är att vara lyhörd 

och ta tillvara de erfarenheter och kunskaper eleverna har med sig när de kommer till 

fritidshemmets verksamhet. Det är genom interaktion med andra människor som eleven tränar 

på dessa färdigheter samt utvecklar en plattform att stå på när det gäller sin kommunikation 

med andra människor. Det är i kommunikation med andra människor eleverna får förståelse om 

att alla inte tänker och tycker som de själva. Verksamheten kan bidra till en utveckling på 

elevens nivå när det gäller sociala koder, språklig medvetenhet och i mötet med andra. Det är 

utifrån barnens egna erfarenheter och upplevelser i leken de lär och hjälper varandra till nya 
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kunskaper säger Williams (2001), vilket i enlighet med Säljö kan betraktas som ett socialt och 

kollektivt minne vilket kan ses som en gemensam resurs för gruppen eller samhället för vidare 

lärande i livet (Säljö, 2015). 

 

8.1 Metoddiskussion 

Vår studie bygger på en kvalitativ ansats där semistrukturerade intervjuer används. Vi anser att 

denna metod var lämplig för att kunna ställa följdfrågor och få en bredd i vårdnadshavarnas 

förväntningar på fritidshemsverksamheten. En semistrukturerad intervju öppnar upp för vad 

vårdnadshavarna har för förväntningar när det gäller de fyra målen samt vad de anser att 

verksamheten ska undervisa deras barn i. Att genomföra denna undersökning med andra 

kvalitativa metoder hade inte fungerat lika tillfredsställande då vi hade gått miste om 

vårdnadshavarnas reflektioner på samma sätt och inte heller kunnat bemöta deras följdfrågor 

som uppkom under intervjutillfället. Som ett komplement till undersökningen kunde vi ha 

intervjuat eleverna för att få veta deras förväntningar på fritidshemsverksamheten. Vi tror dock 

att de hade haft svårt att förstå innebörden av de olika målen i läroplanen och svara på just de 

frågeställningarna. 

 

Vi valde att utgå från det sociokulturella perspektivet eftersom det hjälper oss att fördjupa, tolka 

och förstå vårdnadshavarnas berättelser om de förväntningar de har på verksamheten samt hur 

de förväntade sig att deras barn skulle bli undervisade inom de fyra målen. På fritidshemmet 

sker undervisningen genom interaktioner, samtal, möten och samarbete hela tiden. Det 

sociokulturella perspektivet beskriver att människan lär av varandra i alla kontexter och är 

därmed relevant för vår studie. 

 

I vårt urval av informanter vände vi oss till förskolechefer och rektorer för att de skulle få 

informationen först, då de är högst ansvariga och behöver ha kännedom om aktiviteter gällande 

deras verksamhet. Tanken var att de skulle hjälpa oss vidare till kontakt med pedagoger som är 

knutna till vårdnadshavare som för första gången ska lämna sitt barn till skolans värld gärna 

innan sommarlovet. Från förskolecheferna fick vi inget gensvar och vår fundering var om det 

kunde ha berott på att förfrågan skedde för sent på terminen och de redan var på väg att avsluta 

årets verksamhet. Från rektorerna fick vi endast två positiva besked och vår fundering var om 
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det kunde beror på att våra förfrågningar kom precis efter skolstart och att organisations 

planeringarna var i full gång. 

 

Tyvärr visade det sig att trots besök vid den ena skolans föräldramöte och presentation av vår 

studie fick vi ingen respons av vårdnadshavarna när det gällde att delta i vår studie. Vid den 

andra skolan fick vi fyra vårdnadshavare som var intresserade, samt att en av de intresserade 

vände sig till vänner för att vidga vår undersökning, vilket resulterade till ytterligare två 

vårdnadshavare att intervjua. När vi påbörjade vår studie var vår förhoppning att det skulle vara 

lätt att få vårdnadshavare som ställde upp på en intervju. Det visade sig att det inte var så enkelt 

att få vårdnadshavare att delta i vår undersökning då vi endast fick sex positiva svar.  Vi är 

medvetna om att vår studie inte kan representera alla fritidshem i Sverige då den inte är 

tillräckligt omfattande och endast är utförd på två skolor från samma kommun. Om studien gör 

om med samma syfte och frågeställningar kvarstår validiteten men reliabiliteten försvagas. 

Undersökaren måste vara medveten om att samma resultat troligen inte kommer att uppnås då 

informanternas svar kan vara färgade av tidigare erfarenheter och upplevelser samt att en 

tolkning av vårdnadshavarnas svar sker av undersökaren (Christoffersen & Johannessen, 2015). 

Andra faktorer som påverkar svaren kan bero på situationen, humör eller de kontexter 

vårdnadshavarna befinner sig i just då. 

 

Vi genomförde intervjuerna med vårdnadshavarna i ett avskilt rum på den ena skolan efter att 

vårdnadshavarna fått erbjudande att genomföra intervjun i sina hem eller annan trygg plats. 

Både diktafon och telefon användes vid intervjuerna då vi upptäckte att diktafonen inte var 

tillförlitlig och stängdes av under vår första intervju. Vi kunde inte se att vårdnadshavarna 

påverkades av att två inspelningstekniker användes inte heller att de skulle vara obekväma med 

att vi båda var med under intervjutillfället även om vi var medvetna om att detta kunde påverka 

dem. 
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9. Slutsats 

Vår studie inriktade sig mot att undersöka hur vårdnadshavare såg på fritidshemmets 

verksamhet utifrån de fyra målen, samt vilka eventuella likheter och skillnader som fanns 

mellan vårdnadshavarnas förväntningar och läroplanens skrivningar. Undersökningens resultat 

visade att det inte fanns några skillnader utan bara likheter mellan läroplanens skrivningar och 

vårdnadshavarnas förväntningar gällande innehållet. Det som skiljer sig är att de använder sig 

av olika ordval för att beskriva verksamhetens centrala kärna. Läroplanen uttrycker att eleverna 

ska stimuleras i lärande och utveckling medan vårdnadshavarna uttryckte att barnen skulle få 

leka och utvecklas i en trygg och rolig miljö. Vidare säger läroplanen att undervisningen ska 

ske genom ett variationsrikt arbetssätt i olika lärmiljöer där personalen värnar om lärandet och 

omsorgen. Vårdnadshavarna poängterade att lärandet skulle ske lustfyllt genom leker och 

kreativt skapande, både fritt och organiserat och att barnen skulle få röra på sig i olika miljöer. 

 

Eleverna ska även erbjudas en meningsfull fritid där personalen ser till elevernas erfarenheter, 

intressen och behov för att kunna utmanas till att göra nya upptäckter. Fritidshemmets 

undervisning ska ske genom ett variationsrikt arbetssätt i olika lärmiljöer där de värnar om 

lärandet och omsorgen. Vårdnadshavarna beskrev språket och kommunikationen som ett 

centralt verktyg att använda i interaktionen med andra. Även läroplanens skrivningar beskriver 

att eleverna ska få utveckla sin språkliga och kommunikativa förmåga. Vårdnadshavarnas 

förväntningar gav inte de utvecklingsmöjligheter för fritidshemsverksamheten som 

undersökarna funderade på inför undersökningen. Det som fritidshemmet kan ta till sig för att 

utveckla verksamheten är att prioritera högläsning på fritidshemmet. Undersökningen är endast 

gjord på sex vårdnadshavare och kan inte generellt representera alla vårdnadshavares 

förväntningar i Sverige, likväl visar resultatet på att vårdnadshavarnas förväntningar stämmer 

väl överens med läroplanens skrivningar. 

 

9.1 Förslag till fortsatt forskning 

En förlängning av denna undersökning kan vara att intervjua vårdnadshavarnas barn som ska 

börja på fritidshemmet, för att få deras perspektiv på fritidshemmets verksamhet utifrån de fyra 

målen i läroplanen. En annan intressant undersökning skulle vara att ta reda på varför 

vårdnadshavarnas förväntningar stämmer så väl överens med de fyra målen i läroplanen.  
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