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Abstrakt 

Syftet med utvecklingsarbetet var att genom en fritidshemsblogg ge vårdnadshavarna en 

möjlighet till ökad delaktighet kring verksamhetens pedagogiska innehåll för att öka 

samverkan. Informationen, som vårdnadshavarna kunde ta till sig via bloggen, var i sig 

ingen självklar förutsättning för delaktighet men genom ökad vetskap om verksamheten 

gavs möjligheten till kommunikation och dialog mellan fritidshemmet och 

vårdnadshavarna.  Aktionsforskningen genomfördes under fem veckors 

verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Fritidshemsbloggen uppdaterades och var aktuell 

varje dag under dessa veckor och omfattade där med större delen av processen. 

Dessutom genomfördes enkätundersökningar med vårdnadshavarna vid två tillfällen. 

Enkäterna gav både kvantitativ och kvalitativ data gällande vårdnadshavarnas 

uppfattning kring samverkan och fritidshemsbloggen. Resultatet visar att en 

fritidshemsblogg kan vara en möjlighet för verksamheten att delge och för 

vårdnadshavaren att ta emot information om verksamhetens pedagogiska innehåll i syfte 

att öka samverkan och kommunikation. Resultatet visar dock på att det krävs en 

mottagare för att informationen ska kunna verka som en bro mellan fritidshemmet och 

vårdnadshavarna. Det krävs att vårdnadshavaren tar vara på möjligheten som ges.   

 

Nyckelord 

Samverkan, fritidshem, fritidshemsblogg, vårdnadshavare, delaktighet, pedagogiskt 

innehåll. 

 

Tack 

Jag vill rikta ett stort tack till min klass som har funnits med hela vägen under arbetets 

gång. Under resans gång har jag även fått mycket hjälp och stöd av nära och kära. 

 

Jag vill även rikta ett stort tack till min VFU:plats och min handledare Marie! 

Fritidshemmet och Marie gjorde det möjligt för mig att genomföra mitt 

utvecklingsarbete.  

 

Maja Johansson Åleheim 
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 ersonalen i fritidshemmet ansvarar för att ta initiativ till och vara 

drivande i arbetet med att få till stånd ett förtroendefullt, öppet och 

respektfullt samarbete med elevernas vårdnadshavare. Ett gott 

samarbete mellan hemmen och fritidshemmet ger eleverna en 

möjlighet att uppleva kontinuitet i tillvaron. (Skolverket 2014 s.40) 
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Kapitel 1. Inledning och bakgrund 

För den pedagogiska personalen i fritidshemmet är det viktigt att skapa en relation med 

barnens vårdnadshavare. Det är viktigt att lyfta fram och visa verksamheten och därmed 

göra vårdnadshavaren delaktig i sitt barns vardag. Genom att vårdnadshavaren känner 

sig delaktig i och får ökad kännedom om verksamheten skapas möjlighet till samverkan 

mellan fritidshem och vårdnadshavare. 

 

Examensarbetet var utformat som ett utvecklingsarbete. Ett utvecklingsarbete bygger 

inte enbart på tidigare forskning kring ämnet. Det bygger även på en undersökning om 

hur utveckling kring ämnet kan ske i praktiken. Tidigare forskning visar främst på 

vikten av samverkan mellan skola och fritidshem, förskola och skola eller skola och 

hem. Några forskare, bland annat Andersson (2003), Erikson (2004 och 2009) och 

Nilsson (2008) beskriver vikten av en god samverkan mellan vårdnadshavare och 

förskola samt skola för en meningsfull skoltid. Min förhoppning med detta arbete var att 

belysa tidigare forskning som visar på vikten av samverkan mellan fritidshem och hem 

och hur man genom praktiken kan utveckla detta. Under den verksamhetsförlagda delen 

av utbildningen genomförde jag observationer kring vårdnadshavarnas delaktighet och 

det var genom dessa observationer som grunden för examensarbetet lades. 

Observationerna visade på att vårdnadshavarna enbart blev informerade om det hände 

något ”speciellt”, ”stort” eller ”viktigt” på fritidshemmet. Det fanns inget fokus på att 

visa fritidshemmets formella och informella aktiviteter för vårdnadshavarna. 

 

Genom att bedriva en fritidshemsblogg under fem veckor fick vårdnadshavarna på 

aktuellt fritidshem ta del av vad som skedde och vad deras barn upplevde under tiden de 

spenderade i verksamheten. Vårdnadshavarna gavs även en inblick i hur verksamheten 

arbetar utifrån gällande riktlinjer. Genom fritidshemsbloggen kunde personal och barn 

visa vårdnadshavarna hur verksamheten arbetade för att uppnå en stimulerande, trygg 

och rolig miljö.  

 

Teknik och sociala medier är något som har utvecklats snabbt vilket leder till nya 

förutsättningar för skolan. Sociala medier kan ses som en arena där lärare, pedagoger, 

barn och föräldrar kan mötas. Den snabba utvecklingen leder dock till utmaningar för 

alla parter. Genom detta bör lärare, pedagoger, barn och föräldrar hantera situationer på 

bästa möjliga sätt för alla inblandade (Lärarnas riksförbund 2010).  

 

De flesta vårdnadshavarna var öppna för samverkan med personalen på fritidshemmet 

medan andra ställde sig mer kritiska. Villanueva Gran (2014) beskriver några kriterier 

som kan vara avgörande i mötet med vårdnadshavare som ställer sig kritiska till 

verksamheten. Det första man kan göra är att ge föräldrarna en bättre insyn i 

undervisningen och verksamheten. Detta kan göras genom till exempel veckobrev, 

Facebook eller genom en ämnesblogg. Inom det andra kriteriet så handlar det om att 

vara tydlig med hur verksamheten relaterar till läroplan, kursmål och kursplaner. Det 

tredje och kanske viktigaste kriteriet handlar om att man ska lyssna på vårdnadshavarna 

när de tar kontakt med fritidshemmet. Kanske kan man lösa situationen på ett lättare 
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sätt. Om en situation blir för svår för att hantera ska man ta kontakt med ”högre makt”, 

som lärare kan man behöva ta stöd från rektor (a.a).  

 

1.1 Problemformulering 
I det aktuella utvecklingsarbetet undersöktes och utvecklades delaktighet med 

vårdnadshavare kring fritidshemmets pedagogiska innehåll samt dess betydelse för 

barn. Utgångspunkten var den observation som genomfördes inför utvecklingsarbetet. 

Resultatet visade på att vårdnadshavarna var positiva till samverkan men att information 

om verksamheten oftast berörde specifika händelser eller situationer som var särskilt 

angelägna för vårdnadshavarna att veta. Sällan belystes den vardagliga verksamheten 

och dess innehåll. Genom att driva en fritidshemsblogg gavs vårdnadshavarna möjlighet 

till ökad delaktighet genom insyn och information om verksamhetens pedagogiska 

innehåll. Fritidshemsbloggen skapade möjlighet till en bro mellan fritidshemmet och 

vårdnadshavarna. Intentionen var att öka samverkan mellan fritidshem och hem genom 

att göra vårdnadshavarna mer delaktiga i det pedagogiska innehållet och deras barns 

vardag.   

 

1.1.1 Avgränsningar 

Utvecklingsarbetet har som tidigare nämnts riktat in sig på att ta reda på hur en 

fritidshemsblogg kan verka som en bro mellan fritidshemmet och vårdnadshavarna för 

att möjligöra en ökad delaktighet för vårdnadshavarna kring verksamhetens 

pedagogiska innehåll. Utvecklingsarbetet har alltså inte fokuserat på barnens del i en 

fritidshemsblogg samt hur dem känner och tycker kring ämnet.  
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1.2 Syfte och mål 
Syftet med utvecklingsarbetet var att öka vårdnadshavarnas möjlighet till delaktighet i 

fritidshemmets verksamhet. Detta möjliggjordes genom en fritidshemsblogg som kan 

ses som en informatör vilken gav möjlighet till ökad kännedom om 

fritidshemsverksamhetens pedagogiska innehåll och barnens vardag. 

Fritidshemsbloggen verkade som en bro mellan fritidshemmet och vårdnadshavarna, 

som en bärare av information. Informationen i sig är ingen förutsättning för delaktighet 

och ökad samverkan men skapar möjlighet för ökad kommunikation som i 

förlängningen kan leda till detta. Målet med utvecklingsarbetet var således att öka 

samverkan mellan vårdnadshavare och personal genom att sträva mot att fritidshemmet 

skulle uppnå mer än enbart informationsutbyte i mötet med vårdnadshavarna. 

 

1.3 Följande frågeställning har använts i arbetet: 
 Hur kan en fritidshemsblogg stödja samverkan mellan fritidshemmet 

och vårdnadshavare? 
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2 Litteraturgenomgång och tidigare forskning 
Kapitel 2 redovisar tidigare forskning och litteratur som behandlar utvecklingsarbetets 

ämne, fritidshemsblogg som en bro mellan fritidshemmet och vårdnadshavare.  

Litteraturgenomgång och tidigare forskning belyser vikten av samverkan, teknikens 

betydelse för samverkan och familjens förändring, samt förutsättningar för att skapa 

samverkan mellan fritidshem och vårdnadshavare. Utifrån genomförd 

litteraturgenomgång och tidigare forskning har nedanstående rubriker framträtt. 

Tidigare forskning och litteratur kopplas samman med Rönnermans (2012) fjärde 

modellruta om aktionsforskningsprocessen (se kapitel 4, beskrivning av 

aktionsforskningsprocessen i en modell): 

 

Utveckla förståelse för de sammanhang praktiken ingår i. Aktivt ta del av: styrdokument, 

kompetensutvecklingssatsningar och aktuell forskning. (Rönnerman, 2012 s.102)  

 

2.1 Vikten av samverkan inom fritidshemsverksamhet 
Samarbete och samverkan är något som ofta kopplas samman. I nedstående rubriker 

beskrivs begreppen och dess betydelse för att få en djupare förståelse för innebörden. 

Där beskrivs även faktorer som kan spela roll i arbetet med samverkan mellan 

fritidshem och vårdnadshavare.  

 
2.1.1 Samarbete och/eller samverkan? 

Nationalencyklopedin beskriver samverkan och samarbete som: 

 

Samverkan beskrivs som ett gemensamt handlande för ett visst syfte. 

Samarbete beskrivs som ett arbete som bedrivs av två personer eller flera, tillsammans 

med ett gemensamt syfte (www.NE.se). 

 

En annan defination av samverkan är att man inte bara arbetar tillsammans, utan även 

uppträder, handlar och verkar tillsammans. Människor förenar sina krafter i ett slags 

gemensamt uppträde som sker i samstämmighet, vilket leder till att gemensamma mål 

uppnås. Genom samarbete byggs samverkan (Hansen, 1999). En tredje defination av 

samverkan ges av Danermark (2000). Begreppet samverkan delas upp i fyra olika nivåer 

beroende på hur pass nära samverkan äger rum. Inom den första och lägsta nivån talar 

man om att samverkan enbart består av att en yrkesgrupp tas in för att ge goda råd samt 

ett extra stöd i arbetet. Nästa nivå handlar om att man koordinerar sina insatser på ett 

strukturerat sätt för att på så sätt kunna addera insatserna till varandra för att uppnå 

bästa resultat. I den tredje och näst högsta nivån infaller avgränsbara frågor där de i 

samverkan kommer fram till nya arbetsformer i ett arbete som är gemensamt. Den fjärde 

nivån anses vara den mest ambitiösa. Inom denna slags samverkan handlar det om två 

eller flera olika verksamheter som slås samman. I den sistnämnda samverkan kan det till 

exempel handla om att förskola, fritidshem och skola bildar en gemensam skola genom 

att slås samman (a.a).   

 

http://www.ne.se/
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Samverkan kan vara organiserad eller ske genom spontana kontakter. Organiserad 

samverkan kan ske genom former som projekt eller grupparbeten. Relationer och möten 

är två viktiga punkter för att uppnå samverkan (Fridolf, 2000).  

 

Samverkan kan delas in i fyra nivåer, informationsutbyte, samhandling och 

samproduktion. Formen informationsutbyte ses som den minsta formen av samverkan 

och står för att flera aktörer utbyter information. Samhandling innebär att aktiviteter 

planeras samt genomförs av flera aktörerer. Den sista och mest djupgående form av 

samverkan är samproduktion. I denna form sker samverkan genom gemensamma 

organisationer och finansieringar (SOU, 2008).  

 

2.1.2 Faktorer som kan skapa gynnsamma förutsättningar för samverkan mellan 
vårdnadshavare och fritidshem 

I Johanssons (1999) rapport sammanställs utifrån genomförda intervjuer vad 

förskollärare, lärare och fritidspedagoger tänker angående samarbete och samverkan 

med vårdnadshavare. Rapporten visar att vårdnadshavares inflytande har ökat under de 

senaste åren. De vill vara mer delaktiga i verksamheten och i vad deras barn upplever 

under tiden i förskolan, skolan och på fritidshemmet. Dock syns vårdnadshavarnas 

delaktighet en aning tydligare i skolan och på fritidshemmet än i förskolan. Studien 

visar, för att kunna utveckla en verksamhets föräldrakontakt behöver vårdnadshavarna 

få till sig mycket information från pedagoger och lärare. Genom detta ökar 

vårdnadshavarnas delaktighet (a.a). Även Nilsson (2008) beskriver vikten av 

vårdnadshavares delaktighet genom den studie som OECD (organisation for Economic 

Co-operation and Developmenthar) har genomfört för att se hur vårdnadshavares 

delaktighet har utvecklats gällande samverkan med pedagogerna för barns bästa. 

Studiens resultat konstaterade vikten av att hålla vårdnadshavare involverade och 

informerade. Frågan om vårdnadshavare är viktiga för barns framgångar och lärande har 

utvecklats till att bli hur vårdnadshavare och skolpersonal ska samverka för att främja 

barns lärande (a.a).  

 

Epstein (1994) skriver om termen The Politics of Partnership. Termen handlar om att 

samverkan borde vara en övergripande och självklar strävan för skolpolitiken. 

Samverkan eller samarbete mellan lärare och vårdnadshavarna ska ske samt att de två 

parterna bör se varandra som ”partners”. Samverkan mellan vårdnadshavare och lärare 

leder till att utbildningen och verksamheten blir bättre samt ökar barnens möjligheter för 

framgång i resten av livet (a.a).  
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För att uppnå samverkan med vårdnadshavarna kan man ta del av olika strategier. 

Nedan anges tre olika handlingsstrategier för förtroendeskapande och hur en tillitsfull 

och förtroendefull föräldrasamverkan uppstår i praktiken (Eriksson, 2009). Dessa tre 

handlingstrategier kan användas som stöd i arbetet kring samverkan mellan 

verksamheten och vårdnadshavarna. Strategierna har skapats genom intervjuer med 

lärare och beskrivs enligt följande:  

 

a. Positionerar föräldern som en intresserad och ansvarstagande förälder. 

b. Skapar rum för en öppen kommunikation mellan olika parter och… 

c. Placerar barnet i centrum i sin relation till föräldrarna. (Eriksson, 2009 s.78) 

 

Något annat som även spelar roll i utvecklingen av samverkan handlar om hur 

vårdnadshavarna ser på barnen. Enligt Karlsson (2006) spelar det roll vad 

vårdnadshavaren har för syn på hela barngruppen och inte bara på sitt eget barn. 

Vårdnadshavarna förstår att barnens kamrater spelar en viktig roll för sitt eget barns 

utveckling. Av vikt är att vårdnadshavaren även kan se att barngruppen samtidigt är i 

behov av dess eget barn. Detta kan ses som en utmaning för lärare och pedagoger då 

vårdnadshavarna måste lära sig att se sitt eget barn som en del i en större barngrupp 

(a.a). Precis som Karlsson (2006) skriver även Swicks (2003) om om hur 

vårdnadshavarna ser på barnen och hur vårdnadshavarna bidrar till barnens utveckling. 

 

Familjen är i de flesta fall en stark grund för barnet att luta sig mot enligt Swicks 

(2003). Familjen hjälper barnet att skapa självförtroende samt utveckla sin identitet. 

Vårdnadshavaren kan, genom sitt eller sina barn, göra skillnad angående någon annans 

barns liv då vårdnadshavarens roll är att utveckla sitt eller sina barns lärande och 

kunskapsutveckling. Barn lär av varandra men från början kommer lärandet från 

vårdnadshavarna (a.a).  

 

2.2 Samverkan med olika familjekonstellationer 
Förutsättningarna för samverkan kan se olika ut beroende på hur barns 

familjekonstellationer ser ut. De finns barn som har två hem vilket betyder dubbel 

samverkan. Det finns även barn som enbart bor med en förälder och kanske har sin 

andra förälder på långt avstånd. Många familjer har idag ett annat modersmål än 

svenska, vilket ger andra förutsättningar för samverkan. Olika familjekonstellationer gör 

att samverkan sker på olika sätt och det är upp till verksamheten att ta till vara på alla 

faktorer som skapar god samverkan med hemmet.   

 

2.2.1 Förändrade familjeförhållanden  

Eilard (2010) skriver att i och med den globala samhällsutvecklingen har den 

”klassiska” familjen ändrats på flera olika sätt. Genom detta har innebörden av 

begreppet familj reformerats vilket kan leda till att barns villkor för uppväxt samt 

lärande förändras. En familj kan byggas upp på flera olika sätt, genom till exempel 

partnerskap, samboskap, styvfamilj samt enkönade äktenskap. Ensamföräldershushåll är 

även något som ökar. Av Sveriges alla barn är det en femtedel som bor med enbart en 

förälder och en tiondel som bor i en familj som har omskapats (a.a).  
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Enligt Bäck-Wiklund och Johansson (2012) dödförklarades den traditionella 

kärnfamiljen redan under 1970-talet. Detta ledde till att familjekonstellationer bedömdes 

med nya ögon och man blev på så sätt mer öppen för de olika perspektiv som bildar en 

familj.  

 

2.2.2 Den mångkulturella verksamheten 

Vårdnadshavarna behöver pedagogers och lärares förståelse för att kunna ta till sig all 

information och omformulera den till kunskap. I flera fall, till exempel på grund av 

olika språk, förstår inte vårdnadshavare informationen och de vet inte vad de ska göra 

med den förklarar Alfakir (2004). Vad som sker under barnens dag på fritidshemmet är 

det gemensamma intresset för pedagogerna, lärarna och vårdnadshavarna. Det är därför 

viktigt att hitta ett kommunikationssätt som fungerar för alla parter hävdar Alfakir 

(2004).  

 

Allt som oftast saknas kunskap i verksamheten för att kunna skapa en god samverkan 

med familjer som har mångkulturell bakgrund. Vårdnadshavare med mångkulturell 

bakgrund visar på att de ofta känner sig ensamma och oförstådda av Sveriges 

skolsystem. Barn kan relativt enkelt skaffa sig nya bekantskaper och vänner medan 

vuxna oftare blir begränsade (Bouakaz, 2009).  

 

2.3 Sociala nätverk som kommunikationsform 

Användandet av internet har växt fram hos främst barn och ungdomar. Redan under 

slutet på 90-talet började användandet av internet att sprida sig längre ner bland 

åldrarna. Statistik visar att under 2000-talet låg nybörjaråldern för andvändning av 

internet på tretton år. Elva år senare låg nybörjaråldern på cirka tre år. Detta är en stor 

förändring och statistik visar att nybörjaråldern fortsätter att sjunka (Findahl 2011). 

Findahl (2011) och Hernwall (2001) beskriver hur barns digitala värld har växt fram 

under de senaste åren. Findahl (2011) beskriver att man under de senaste åren sett att 

användandet av internet har blivit mer varierat samt att möjligheterna med internet 

städigt utvecklas. Något som växt fram är att allt fler människor börjar använda sig av 

sociala nätverk och webbgemenskaper som kallas för communities. Mellan 2009 och 

2011 fördubblades användandet av sociala nätverk och ses idag som en vardaglig 

aktivitet bland flesta människor. Bilddagboken och Lunarstorm var tidigare plattformer 

som utvecklades och ersattes av ett annat socialt nätverk, Facebook. Samt att 18-

årsgränsen är sänkt till en 13-årsgräns. Dock sätter inte denna låga åldersgräns stopp för 

yngre att besöka och delta i sociala nätverk. Under 2011 hade en tredjedel av alla nio till 

tioåringar deltagit i ett socialt nätverk och bland elva och tolvåringar visade statistiken 

att över hälften varit i kontakt med sociala nätverk (a.a).  

 

Genom användandet av datorer har man tillgång till ett globalt nätverk som stödjer sig 

på digital IKT, informations- och kommunikationsteknik. Datorn och de sociala 

nätverken ger inträde för en mångfald möjligheter. Detta leder till ett globalt 

sammanhang (Hernwall, 2001). Hernwalls (2001) avhandling bygger på barns plats i 
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samhället genom begreppet, barns digitala rum. Barns digitala rum kan förstås som 

arenor för förekommande interaktion på internet. I avhandlingen har barn fått komma 

till tals, de berättar sina tankar om sociala nätverk och deras plats i det digitala rummet. 

Barn i 2000-talets Sverige har växt upp och befinner sig i det digitala rummet genom 

användandet av datorer. Datorn har alltså utvecklats och har för många barn blivit en 

naturlig del i deras identitet (a.a).  

 

2.3.1 Nätverksfamiljen 

Bäck-Wiklund och Johansson (2012) vill med hjälp av titeln nätverksfamiljen visa att 

man kan använda sig av dagens teknik för att hålla kontakten med alla sina 

familjemedlemmar på något sätt även fast de inte bor i samma stadsdel. Samhället 

utvecklas och så gör även nätverksfamiljerna. Dagens teknik, till exempel en blogg, är 

ett hjälpmedel för alla olika familjekonstellationer för att få information om barnets liv.  

Med hjälp av modern och ekonomisk informationsteknologi kan man hålla kontakt med 

familjemedlemmar som kan befinna sig i andra länder. Genom att familjemedlemmar 

befinner sig i olika länder formas ett slags virtuellt familjeliv där den direkta omsorgen 

minskar då den inte sker på plats. Dock är man delaktig på ett annat sätt i barns liv 

genom till exempel användandet av nätverk (a.a).  

 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning och litteratur 
Samverkan kan definieras på olika sätt och det finns olika aspekter att ta till i 

utvecklingen av samverkan mellan verksamhet och vårdnadshavare. Tidigare forskning 

och litteratur visar några repertoarer av samverkan med hemmet. Ett exempel som 

beskrivs bland tidigare forskning är Erikssons (2009) tre handlingsstrategier för 

förtroendeskapande.  

 

Det finns olika förutsättningar som påverkar samverkan med vårdnadshavarna. Något 

som nämnts i utvecklingsarbetet är olika familjekonstellationer. Samverkan byggs på 

olika sätt beroende på hur familjen ser ut. Familjen kan vara uppdelad i två hem, båda i 

närheten av verksamheten eller kan ena hemmet vara placerat långt ifrån verksamheten 

och på så sätt blir möjligheten till samverkan svårare. Språket är något som kan försvåra 

möjligheterna för samverkan beroende hur man tar till vara på situationerna. 

 

Den tidigare forskningen visar även framväxten av sociala medier. Att barns del i den 

sociala världen på internet har växt drastiskt under de senaste åren visar bland annat 

Findahl (2011).  
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3 Nulägesanalys 
Detta kapitel beskriver verksamhetens nuläge, samt önskad utveckling och förbättring, 

kopplat till utvecklingsarbetet. Analysen är framkommen ur de didiaktiska 

huvudfrågorn vad? och varför? Nulägesanalysen kopplas samman med Rönnermans 

första och andra ruta i modellen kring aktionsforskningsprocess: 

 

Identifiera områden för utveckling i den egna praktiken. Vad gör vi och hur kan vi 

förbättra? (Rönnerman 2012 s.102) 

Utveckla en förtåelse för den egna praktiken. Verktyg för insamling av information samt 

analys av information. (Rönnerman 2012 s.102) 

 

3.1 Fritidshemmets nulägesanalys 

Datainsamling från fritidshemmet där utvecklingsarbetet genomförts visar att det är en 

verksamhet med 35 inskrivna barn från förskoleklass upp till årskurs 4. Under 

fritidstiden befinner sig cirka 20-25 barn på fritidshemmet utifrån individuella 

schemabehov. Två pedagoger ansvarar för och arbetar på fritidshemmet, sammanlagt 

1,8 heltidstjänster. Fritidshemmet finns placerat i skolans lokaler, dock med egen 

ingång. Utrymmet är begränsat, rummen är små. Lokalerna delas med förskoleklassens 

verksamhet. Även om fritidslokalerna är små finns det mesta som behövs för 

verksamheten. Det finns bland annat en soffhörna, pysselutrymme, legoutrymme och ett 

litet kök. Fritidshemmet har full tillgång till skolgården samt ett eget förråd med cyklar 

och dylikt.   

 

Fritidshemmet och skolan följer Skolverkets nedanstående rekommendation utifrån de 

förutsättningar som finns. Rektor och huvudman bör:  

 

se till att eleverna har tillgång till säkra, hälsosamma och ändamålsenliga lokaler och 

utemiljöer som möjliggör en varierad pedagogisk verksamhet samt stödjer elevernas 

lärande och utveckling såväl enskilt som i grupp. (Skolverket 2014 s.16) 

 

Lokalerna kommer att bli mer säkra, hälsosamma och ändamålsenliga efter den 

planerade ombyggnad som kommer äga rum under 2016-2017. 

 

De fasta aktiviteterna som äger rum på fritidshemmet är måndagsmöten där 

pedagogerna och barnen går igenom innevarande vecka. Varje tisdag eftermiddag är 

avsatt för planerade aktiviteter i gympasalen och skogsuflykt varannan onsdag. 

Ytterligare aktiviteter tillkommer beroende på specifika händelser, traditioner och 

årstider. Vårdnadshavarna får ta del av måndagsmötet på så sätt att de får hem ett 

veckobrev med veckans händelser. När det gäller tisdagsgympan får de information på 

veckobrevet om barnet måste ta med några speciella kläder eller liknande.  

 

3.2 Samverkan mellan fritidshemmet och vårdnadshavare 

Under VFU-period tre genomfördes observationer på fritidshemmet. Resultatet av 

observationerna tyder på att det upplevdes som att det fanns en förhållandevis god 

relation mellan pedagoger och vårdnadshavare. Enligt pedagogerna upplevdes 
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relationerna mellan pedagogerna och de flesta vårdnadshavarna som god. Vissa barn 

blev upphämtade väldigt hastigt medan andra fick lite mer tid på sig för att avsluta 

fritidstiden. Informationsutbytet mellan pedagoger och vårdnadshavare skedde som 

hastigast i hallen medan barnen klädde av eller på sig. Kortfattat diskuterades dagen, 

vad pedagogerna tyckte varit bra eller kanske mindre bra. Min uppfattning av de 

inledande observationerna för utvecklingsarbetet var att all informationsbyte skedde 

flyktigt.  

 

Fritidshemmets nulägesform befann sig främst på nivån informationsutbyte, som 

beskrivs i kapitlel 2, men med viss antydan till samhandling. Fritidshemmet kan kopplas 

samman med informationsutbyte och samhandling genom att de utbytte information 

med vårdnadshavarna, oftast då i verksamhetens hall. De utbytte information gällande 

barnet och verksamheten. Till viss del nådde verksamheten upp till samhandling. Det 

skedde genom aktiviteter som planeras av verksamheten men utfördes av både 

fritidshemmets personal och vårdnadshavarna. Ett exempel kan vara  terminsavslutning, 

luciatåg och sommaravslutning med grillning. Studiens syfte var att öka fokuseringen 

från nivån informationsutbyte till ökad samhandling.  
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4 Metod 
I kapitel 4 redovisas vilken metod som använts under utvecklingsarbetes gång. Arbetet 

bygger på en aktionsforskning. Rönnerman (2012) beskriver att när man talar om att 

utveckla något inom en verksamhet är aktionsforskning ett återkommande begrepp.  

 

4.1 Aktionsforskning  

Under de senaste decennierna har aktionsforskning fått en plats i utbildningssektorn och 

används ofta i skolutvecklingssammanhang. I detta stycke anges vad aktionsforskning 

innebär samt hur det har använts i examensarbetet. 

 

4.1.1 Vad är aktionsforskning? 

Rönnerman (2012) beskriver aktionsforskning som en relation mellan handlandet i 

praktiken samt tänkandet om praktiken. Genom aktionsforskning utvecklas en fördjupad 

förståelse samtidigt som man förändrar verksamheten. Det handlar även om att skapa 

kunskap om hur en slags förändring påverkar och går till samt vad som försiggår under 

denna förändring. Några centrala moment inom aktionsforskning är att ställa frågor till 

praktiken, påbörja en förändring i form av handling  samt att följa hela processen för att 

sedan reflektera och se om det har skett någon förändring i handlandet (a.a). 

 

Aktionsforskning är för Bell och Waters (2016) ett tillvägagångsätt som passar när det 

finns ett slags problem som kan röra en procedur, en uppgift eller människor. Dessa tre 

aspekter påkallar en förändring eller lösning. Forskningen i aktionsforskning är 

tillämpad och utförs ofta av en praktiker som har kunnat identifiera ett behov av 

utveckling. 

 

4.1.2 Aktionsforskningens användningsområde 

Fokus läggs på perspektivet aktionsforskning då utvecklingsarbetet strävar efter en 

direkt och omedelbar förändring. Aktionsforskningen har två huvudmål, lösa praktikens 

problem och genom det skapa ny kunskap. Aktionsforskningen inom det pedagogiska 

sammanhanget används som ett slags medel för en större kompetens- och 

yrkesutveckling (Brinkkjaer och Høyen, 2013).  

 

I detta utvecklingsarbete utgörs teknikerna av observationer, diskussioner med 

pedagoger samt enkäter till vårdnadshavare. Återkopplingen som man får från de olika 

teknikerna ligger till grund för förändringsarbetet. På så sätt kan processen gynnas och 

utvecklas. Ett viktigt kännetecken inom aktionsforskning handlar om att uppgiften inte 

ses som färdig enbart för att själva processtiden är slut utan processen kan fortsätta 

vidare. Ett utvecklingsarbete behöver alltså inte ha uppnått ett slutgiltigt resultat för att 

vara bärkraftigt.  
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Rönnerman (2012) redovisar sin utformade aktionsforskningsprocess genom följande 

modell: 

 

Figur 1: Aktionsforskningsprocessen (Rönnerman, 2012 s.102) 

De fem rutorna i aktionsforskningsprocessen grundas på att man genom små steg 

fokuserar på ett specifikt område, man samlar in information genom verktyg och genom 

den insamlade informationen skapas en analys som leder till fördjupade samtal inom 

arbetslaget. Det handlar även om att sprida informationen och att arbeta med forskning 

kring ämnet. Lärandegemenskaper utvecklas. I slutet av en aktionsforskningen ställs 

nya frågor vilket leder till en ny aktion (Rönnerman, 2012).  

 

Första och andra rutan i Rönnermans modell kopplas samman med nulägesanalysen 

som gjordes på fritidshemmet. Vad kan förbättras och hur var frågor som ställdes inför 

arbetet. Information genom nulägesanalysen utvecklade förtåelsen av praktiken.  Under 

processen prövades erfarenheter och perspektiv byggdes genom utmanande av 

tänkandet. Vid genomgång av tidigare forskning ökade förtåelsen för ämnet. De fyra 

första rutorna byggde utvecklingsarbetets process vilket i slutet ledde till nya frågor, en 

ny aktion. Se kapitel 8 för nya frågor som uppstod efter avslutat arbete.  

 

  

Identifiera områden för 
utveckling i den egna praktiken.  
vad gör vi? 
Hur kan vi förbättra? 

Utveckla förståelsen för den egna 
praktiken.  
Verktyg för insamling av 
information. 
Anlays av information.  

Medverka i lärandegemenskaper. 
Utmana varandras tänkande. 
Ta del av varandras perspektiv. 
Pröva erfarenheterna. 
Koppla till forskning.  

Utveckla förståelsen för de 
sammanhang praktiken ingår i. 
Aktivt ta del av: styrdokument, 
kompetensutvecklingssatsningar, 
aktuell forskning.  

Nya frågor till praktiken.  
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5 Genomförande 
Kapitel 5 redovisar utvecklingsarbetets genomförande. Genomförandet bygger på 

enkäter som samlar in kvalitativ och kvantitativ data. Enkäterna som vårdnadshavarna 

besvarade tog stöd från forskningsetiska ställningstaganden. 

 

5.1 Kvalitativ och kvantitativ data 

Utifrån utvecklingsarbetets upplägg och genomförande samlades både kvalitativ och 

kvantitativ data in. Kvalitativ data grundas på trovärdighet, pålitlighet och äkthet. 

Kvantitativ data tar stöd genom reliabilitet (mäts det på ett sätt som är tillförlitligt?), 

validitet (mäts det som är relevant i sammahanget?) samt replikation (kan mätningen 

upprepas?) (Allwood och Erikson, 2012). Kvalitativ data kan redovisas genom ord, man 

vill gå mer på djupet kring den svarandes tankar. Ur kvalitativ data vill man få ut 

kvalitè. Kvantitativ data kan sammanställas i siffror. Det handlar om att så många som 

möjligt ska svara på exempelvis en enkät.  

 

5.1.1 Missiv 

Missivet, bilaga 1, delades ut till alla vårdnadshavare, ett per familj. Allt som allt 

delades det ut cirka 30 missiv. Missivet innehöll information om utvecklingsarbetet. 

Informationen beskrev vad som skulle genomföras under de fem veckorna samt varför. 

Vårdnadshavarna fick kryssa i om deras barn fick och/eller ville delta i 

fritidshemsbloggen i bild och text, genom enbart text eller inte alls. Utifrån detta gjordes 

en sammanställning för att se vilka barn som fick delta i fritidshemsbloggen och på 

vilket sätt barnen fick delta.   

 

5.1.2 Enkäter 

Frågor som besvaras genom den svarandes egna hand kallas för enkäter. Termen enkät 

betyder rundfråga. Genom enkäter kan den svarande notera sina egna svar på ett eller 

annat sätt. På en enkät är det inte någon som intervjuar. Enkäter som delas ut i skolan 

kallas för gruppenkäter. I en gruppenkät är det viktigt att skaparen av enkäten motiverar 

de svarande för att så många som möjligt ska delta i enkätundersökningen (Trost 2012).  

 

Enkät 1 som besvarades av vårdnadshavarna, se bilaga 2, var kvantitativt utformad. 

Vårdnadshavarna gjorde inga egna kommentarer utan kryssade enbart i det alternativ 

som de ansåg passade som svar på frågan. Detta ses alltså som kvantitativt insamlad 

data. Enkäten besvarades av vårdnadshavarna vid två tillfällen. Första tillfället var vid 

starten av utvecklingsarbetet och andra tillfället vid arbetets slut. Utgångspunkten var att 

samma enkät skulle delas ut vid båda tillfällena för att undersöka om det skett någon 

slags förändring. Det kvalitativa datamaterialet samlades in genom enkät 2, se bilaga 3. 

Enkät 2 omformulerades under arbetets gång för att få ett bredare underlag då resultatet 

från enkät 1 var svagt utifrån antalet inkomna svar.  Den kvalitativa delen omfattades av 

möjligheten för den svarande att lämna egna kommentarer. Trost (2012) skriver att man 

som skapare av enkäten ska motivera de svarande. Förhoppningen med 

omformuleringen av enkät 2 var att motivera vårdnadshavarna  till att ge sina 

synpunkter om utvecklingsarbetet. 



  
 

18 

 

 

Det kvalitativa och kvantitativa datamaterialet som samlades in bidrog till att se vad 

fritidshemsbloggen fått för resultat och vad vårdnadshavarna ansåg och tänkte kring 

ämnet.  

 

5.2 Forskningsetiska ställningstaganden 
Forskningsetiska ställningstagande baseras på överväganden av olika slag. Tillgängliga 

kunskaper är ett övervägande. Man behöver även kunna redovisa och tydligöra för vad 

deltagarna vill undvika samt uppnå, vilka värderingar de har (Hermerén 2014). 

Forskningsetik handlar om frågor om relationen mellan etik och forskning. En stor del 

av forskningetiken handlar om frågor som berör de människor som medverkar och hur 

de får behandlas. Forskningsetiken begränsas i de flesta sammanhang till frågor som 

enbart berör de medverkande (Hermerén, 2011).  

 

Genom att tillämpa ett etiskt arbetssätt i utvecklingsarbetet kan pedagoger, barn och 

vårdnadshavare ges en slags trygghetszon vilket förhoppningsvis leder till att de blir 

säkrare och vågar öppna upp sig mer i sina svar. Nedanstående forskningsetiska 

principer var av stor vikt att använda under genomförandet av utvecklingsarbetet då jag 

undersökte människors tankar och känslor.  

 
5.2.1 Informationskravet 

De berörda skall informeras från forskaren kring det aktuella syftet med 

forskningsuppgiften. (Christoffersen och Johannessen, 2015 s.46)  

 

Genom missivet, se bilaga 1, informerades vårdnadshavarna om utvecklingsarbetet samt 

fritidshemsbloggens process. Barnen informerades under en samling på första vfu-

dagen där alla barn och pedagoger fick se bloggen. Bloggens innehåll och utseende 

visades för att alla deltagare skulle få rätt information kring det aktuella syftet med 

fritidshemsbloggen. Fritidshemsbloggens första inlägg var information kring 

utvecklingsarbetet och dess innebörd.  

 
5.2.2 Samtyckeskravet 

Undersökningens deltagare har rätt över att själva bestämma om de vill delta i 

undersökningen och hur pass mycket de vill medverka. (Christoffersen och Johannessen, 

2015 s.46)  

 

Samtyckeskravet följdes upp genom missivet, se bilaga 1, som skickades hem där 

vårdnadshavarna fick kryssa i om deras barn fick delta i bloggen i bild och text eller 

enbart genom text. På detta missiv fanns även en ruta att kryssa i om vårdnadshavarna 

inte godkände barnens deltagande i bloggen eller om barnet själv inte ville delta.  
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5.2.3 Konfidentialitetskravet 

Personers uppgifter som deltar i undersökningen skall ges konfidentialitet i största 

möjliga utsträckning. (Christoffersen och Johannessen, 2015 s.46) 

 

Deltagarnas uppgifter i enkätundersökningarna var helt konfidentiella för alla i 

verksamheten. Varken barn, vårdnadshavare eller personal kunde se vem som hade 

svarat vad utan det var enbart jag som författare av utvecklingsarbetet som såg svaren.  

 

5.2.4 Nyttjandekravet 

De uppgifter som har samlats in kring deltagarna får enbart användas till 

undersökningens ändamål (Christoffersen och Johannessen, 2015 s.46).  

  

Barnens deltagande i bloggen skyddades genom ett lösenord och på så sätt användes 

fritidshemsbloggen enbart för utvecklingsarbetets ändamål. Efter avslutat 

utvecklingsarbete fick pedagogerna ta över ägandet av bloggen och det var upp till dem 

ifall de fortsatte att driva bloggen och om de då gör den offentlig för alla att läsa.  
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6 Utvecklingsarbetets planering samt utförande 
I kapitel 6 beskrivs utvecklingsarbetes planering, förarbete och utförande. Planeringen 

byggde på förberedande genom bland annat missiv till vårdnadshavarna och bloggens 

uppbyggnad genom portalen blogg.se. Utvecklingsarbetets genomförande innebar att 

driva fritidshemsbloggen under de fem veckor som VFU:n ägde rum.  

Utvecklingsarbetets genomförande tog stöd från Rönnermans (2012) modell om 

aktionsforskningsprocess. Genomförandet blir tydligt i modellens tredje ruta: 

 

Medverka i lärandegemenskaper. Utmana varandras tänkande, ta del av varandras 

perspektiv, pröva erfarenheter samt koppla till forskning. (Rönnerman 2012 s.102) 

 

6.1 Förarbete och planering 
Precis som Rönnerman (2012) skriver i modellen för aktionsforskningsprocessen så är 

det av stor vikt att utmana varandras tänkande och att ta del av varandras perspektiv. 

Planeringen och förarbetet påbörjades redan under vfu-period tre för att få 

fritidshemmets godkännande och intresse kring ämnet men även för att utmana deras 

tänkande kring den samverkan som skedde då. Detta ledde till att de tog del av 

varandras perspektiv vilket i sin tur ledde till en större förståelse. Det är av stor 

betydelse att ha VFU-platsens stöd för att kunna bedriva ett utvecklingsarbete som 

påverkar och ger något slags resultat. Skolverket (2014) beskriver fritidsverksamheten 

som målstyrd och att man arbetar med systematiskt kvalitetsarbete. Detta innebär att 

följa upp verksamheten, resultaten analyseras och från resultaten planeras och utvecklas 

utbildningen och verksamheten (a.a). Genom att utvecklingsarbetet kunde kopplas 

samman med det systematiska kvalitetsarbetet, som Skolverket skriver om, blev 

fritidshemmets stöd mer motiverat. 

 

Det viktigaste förarbetet att utföra innan vfu-perioden påbörjades var att skicka ut ett 

missiv, se bilaga 1, till alla vårdnadshavare. Då utvecklingsarbetet byggde på en 

fritidshemsblogg var det nödvändigt att ha vårdnadshavarnas godkännande. 

Vårdnadshavarnas godkännande innebar att deras barn fick medverka och att barnen 

ville delta i bloggen.  

 

Fritidshemsbloggen skapades genom bloggportalen blogg.se. Den var kostnadsfri och 

enkel för både barn och vuxna att förstå och använda sig av vilket motiverar valet av 

bloggportal. Fritidshemsbloggen skapades enbart för verksamhetens deltagare och var 

därför lösenordsskyddad. Lärare, pedagoger, och vårdnadshavare blev tilldelade ett 

användarnamn och lösenord som de skrev in när de ville besöka bloggen för att läsa om 

vad som hände på fritidshemmet. Att bloggen var lösenordsskyddad var ett självklart 

val då det skapade en trygghet hos alla medverkande. Förarbetet och planeringen av 

arbetet utgår ifrån Rönnermans (2012) tidigare nämda modell. De två första rutorna bli 

tydliga i detta avsnitt. Inom förarbete handlar det om att identifiera områden för den 

egna praktiken. Detta gjordes under VFU-period tre genom undersökningar för att ta 

reda på vad som skulle göras samt hur det kan göras i utvecklingsarbetet.  
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6.2 Genomförandet av utvecklingsarbetet 

Att medverka i lärandegemenskaper och att utveckla förståelse för de sammanhang 

praktiken ingår i är två av de fem  rutor som ingår i Rönnermans (2012) modell för 

aktionsforskningsprocess. Genomförandet av utvecklingsarbetet har kopplats samman 

med de två nämnda ovan. Under utvecklingsarbetets gång utmanades allas tänkande och  

man tog del av andras perspektiv. Genomförandet har byggt på att pröva erfarenheter 

vilket leder till att utveckla förståelse för de sammanhang praktiken ingår i.  

 

Utvecklingsarbetets grund var fritidshemsbloggen och enkäterna. Den största delen var 

dock att driva fritidshemsbloggen under VFU:n. Bloggen uppdaterades cirka en gång 

om dagen eller mer om tillfälle gavs. Upplägget av bloggen såg ut som följande:  

 

Jag som författare av utvecklingsarbetet var den som ansvarade för ipaden där alla 

inlägg skrevs och publicerades. Ipaden fungerade även som kamera så att man enkelt 

kunde lägga upp bilderna på bloggen utan att behöva föra över från kamera till dator. 

Barnen, tillsammans med mig, kom fram till vad som skulle skrivas i 

fritidshemsbloggen. Om barnen ville fick det även vara med och skriva inläggen eller 

berätta vad som skulle skrivas.  

 

Den undervisning som sker ska anpassas till elevers behov och förutsättningar. 

Undervisningen ska främja det fortsatta lärandet och utvecklingen hos barnen. Detta ska 

göras utifrån barnens kunskaper, språk, erfarenheter samt bakgrund (Skolverket 2011).   

Genom barnens deltagande i fritidshemsbloggen gavs de ytteligare en chans till 

utveckling kring bland annat språk, skriva, läsa, samarbeta och utvärdera.  

  

Varje torsdag samlades vi i ett klassrum där vi läste bloggen tillsammans så att alla barn 

skulle få en chans till att besöka den. Enkäter till vårdnadshavarna delades ut i början av 

VFU:n och i slutet. När fritidshemsbloggen var startad blev alla vårdnadshavare 

tilldelade ett användarnamn och ett lösenord så de kunde besöka bloggen. Detta delades 

ut personligen för att alla skulle bli informerade om vad som skulle hända de 

kommande veckorna och varför.  
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7 Resultat och analys av processen 
I detta kapitel redovisas resultatet av utvecklingsarbetet. Det görs även en analys av 

aktionsforskningen. Resulatet kring vårdnadshavarnas delaktighet syftar till att besvara 

frågeställningen.  

 

7.1 Resultat - vårdnadshavarnas delaktighet 

I utvecklingsarbetet har fritidshemsbloggen fungerat som dokumentation. 

Dokumentationen har bestått av information gällande fritidshemmets pedagogiska 

innehåll. Bloggen har, genom bilder, visat vårdnadshavarna vad som skett under de 

timmar som barnen befunnit sig på fritidshemmet. Vårdnadshavarna kunde genom 

bloggen, i både bild och text, ta del av fritidshemmets pedagogiska innehåll för att på så 

sätt känna en större delaktighet och ökad samverkan med personalen.  

Fritidshemsbloggen har genom sitt innehåll erbjudit vårdnadshavarna möjlighet till ökad 

insyn i den pedagogiska verksamheten och därmed ökad delaktighet i densamma. Men 

även om möjligheten att ta del av det pedagogiska innehållet var tydligt var det upp till 

vårdnadshavarna att ta vara på erbjudandet.  

 

En fritidshemsblogg passar inte alla vårdnadshavare vilket var något som blev tydligt 

under processens gång. Resultatet av enkäterna visar att vissa vårdnadshavare har visat 

större intresse och andra mindre utifrån olika förutsättningar, prioriteringar samt 

datorvana. Aktionsforskningens process har varit ett sätt att reflektera över hur 

vårdnadshavarna tar emot en fritidshemsblogg som en slags kommunikationsväg eller 

en bro. Resultatet av vårdnadshavarnas delaktighet har framkommit genom enkäter och 

fritidshemsbloggens statistik. Skulle resultatet enbart luta sig mot statistiken skulle det 

tyvärr visa att fritidshemsbloggen inte varit tilltalande då vårdnadshavarna inte har 

besökt bloggen så pass mycket som förhoppningarna var när den startades. Enligt 

statistiken nedan ser man att snittet för besökare per dag låg på två besökare och då 

räknas en besökare bort då jag som skapare av bloggen kontrollerade utseende och utfall 

varje dag vilket ledde till att jag blir en besökare. Varje torsdag läste hela fritidshemmet 

bloggen tillsammans.  

 

 
Diagram 1: Fritidshemsbloggens statistik under 30 dagar 

Statistiken i figur 2 visar statistiken utifrån en trettio-dagars period. Den mörkblå 

staplen visar hur många totalt som besökt bloggen under en dag, den ljusblå staplen 

visar när någon besökt bloggen från en mobil. Den ljusblå kurvan bakom staplarna visar 
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sidvisningar, alltså hur många gånger bloggen har öppnats under en dag. Återigen står 

jag för de flesta sidvisningarna då bloggen har öppnats flera gånger efter ett skrivet 

inlägg. Resultatet i figur 2 visar en kurva av de 30 dagarna. I början av arbetet, de första 

fem staplarna, besökte flest vårdnadshavare fritidshemsbloggen. Efter den första veckan 

gick statistiken ner. Under veckorna två, tre och fyra var statistiken som lägst med färre 

än tre besökare om dagen. De sista dagarna innan arbetet slufördes steg statistiken igen. 

Detta visar att vårdnadshavarna besökte bloggen som mest i början och i slutet av 

arbetet. Fritidshemsbloggens statistik kan tolkas som att vårdnadshavarna besökte 

bloggen i början för att det var något nytt och de påmindes om att besöka 

fritidshemsbloggen när de blev tilldelade sitt användarnamn och gästlösenord. I slutet 

av processen fick de ännu en påminnelse i form av enkät 2 som skickades hem till alla 

vårdnadshavare. Detta kan ha medfört att vårdnadshavarna valde att besöka 

fritidshemsbloggen när de fick en slags påminnelse. 

 

7.2 Enkätundersökning 
Under processens gång gjordes två enkäter för att ta reda på vad vårdnadshavarna tänkte 

kring ämnet. Tanken var att de skulle svara på samma enkät vid två tillfällen, en gång 

när fritidshemsbloggen var i startgroparna och en när de fem veckorna var över.  Den 

kvantitativa data som uppkom ur enkäterna ställdes upp i diagram. När den andra 

enkäten skulle delas ut var jag tvungen att lägga till två frågor då jag inte hade tillräcklig 

information eftersom det enbart var ett fåtal som lämnat in den första enkäten.   

 
7.2.1 Resultat av enkät 1 

Enkät 1 var frivillig att svara på vilket tyvärr visade ge låg svarsfrekvens. Enbart 8 av 

cirka 30 enkäter blev ifyllda. Enkäten fanns placerad i hallen med en beskrivning på 

varför man skulle svara och vilket syfte enkäten hade. När vårdnadshavarna hämtade 

sitt eller sina barn på eftermiddagen passade jag på att prata med vårdnadshavarna om 

hur dagen hade varit och påminnde om att svara på enkäten.  
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Figur 2: Enkätsvar, enkät 1 

Utifrån de resultat som den första enkäten visar ställer sig vårdnadshavarna positiva till 

en fritidshemsblogg. Det är få som känner att det är främmande att läsa en blogg och de 

flesta ställer sig positiva till samverkan med fritidshemmet och att det skulle kunna öka 

genom en fritidshemsblogg. Resultatet visar att vårdnadshavarna ställer sig positiva till 

utvecklingsarbetet och dess ämne. De flesta av vårdnadshavarna anser att samverkan i 

dagsläget är bra eller helt okej. En mindre del har svarat att de anser att samverkan i 

dagsläget är sådär.   

 

En sammanfattande tolkning av enkät 1 är att de flesta vårdnadshavarna upplever den 

befintliga samverkan som bra samt att över hälften av de svarande tror att en 

fritidshemsblogg är en bra metod för att öka samverkan mellan vårdnadshavarna och 

fritidshemmet. Enkätens svar visar att det är lika många av vårdnadshavarna som tror att 

deras barn skulle tycka att en fritidshemsblogg vore rolig och spännande som att det inte 

spelar någon stor roll ifall fritidshemmet har en blogg eller inte.  

 

7.2.2 Resultat av enkät 2 

Intentionen var från början att enkät 2 skulle vara identisk med enkät 1. Genom att de 

skulle vara identiska skulle resultatet bli kvantitativa cirkeldiagram. Då den första 

enkäten fick dåligt gensvar, med få inlämnade svar, gjordes planeringen om  för att öka 

möjligheten till bredare underlag. Enkät 2 blev därför inte frivillig utan den skickades 

hem till alla vårdnadshavare. Vårdnadshavarna fick cirka en vecka på sig att svara på 

enkäten. För att tydligare kunna ta del av vårnadshavarnas tankar om 
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utvecklingsarbetets ämne utvecklades enkät 2 genom två tillkommande frågor. Dessa 

frågor skulle samla in kvalitativ data genom att vårdnadshavarna fick sätta sina egna ord 

i svaren, se bilaga 3. De kvalitativa frågorna utformades på ett sätt som skulle motivera 

vårdnadshavarna att involveras i och intresseras av utvecklingsarbetet och 

fritidshemsbloggen.   

 

Trost (2012) skriver, som tidigare nämnt, om att genom enkäter kan den som svarar på 

enkäten notera sina egna svar. Genom de tillkommande kvalitativa enkätfrågorna fanns 

det utrymme för vårdnadshavarna att notera sina egna tankar när de svarade på frågorna. 

De gavs möjligheten att reflektera över sitt deltagande i arbetet samt hur de hade 

mottagit utvecklingsarbetet. Detta kunde vårdnadshavarna göra genom att de fick svara 

på frågor som handlade om deras egen del i arbetet med fritidshemsbloggen. 

 

 

 
Figur 3: Enkätsvar, enkät 2  

Svaren skilde sig åt något från enkät 1. Enkät 2 besvarades av 9 vårdnadshavare, det vill 

säga en mer än vid enkät 1. Detta trots att enkät 2 inte var frivillig. Detta tyder på att det 

inte gjorde någon skillnad beroende på om enkäten var ”frivillig” eller om 

vårdnadshavarna uppmanades att svara på den.  

 

Diagrammen i figur 3 visar svaren på frågorna från enkät 2. Enkät 2 visar att fler 

vårdnadshavare ställer sig positiva till en fritidshemsblogg som en metod för att öka 
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samverkan mellan dem och fritidshemmet än vad de gjorde i enkät 1. Detta tyder på att 

vårdnadshavarna anser att en fritidshemsblogg är ett arbetssätt som skulle kunna 

fungera när man ville öka samverkan på fritidshemmet där utvecklingsarbetet 

genomfördes.  Efter fem veckor med fritidshemsbloggen var det fler vårdnadshavare 

som ställde sig positiva till en blogg för ökad samverkan mellan dem och fritidshemmet.  

 

En sammanfattande tolkning av resultatet från enkätundersökningen är att 

vårdnadshavarna fortfarande, efter utvecklingsarbetet slut, trodde att en 

fritidshemsblogg är ett bra arbetssätt för att öka samverkan. Den befintliga samverkan 

ses till övervägande delen som bra eller helt okej. I enkät 2 visar fråga 3 att över hälften 

av de svarande tycker att det inte är främmande att läsa en blogg på internet. Resultatet i 

denna fråga jämfört med samma fråga i enkät 1 visar en märkbar skillnad genom att fler 

i enkät 2 har svarat att de tycker att det känns främmande att läsa en blogg. Detta kan 

bero på att fler vårdnadshavare svarade på enkät 2 eller att det tycker att det är 

främmande att läsa en blogg på internet efter att de nu har gjort det.  

 

Som tidigare nämnts lades det till två frågor på enkät 2 för att få fram vårdnadshavarnas  

tankar kring ämnet. 

 

 
Figur 4: Enkätsvar, fortsättning enkät 2 

Den första tillagda frågan till enkät 2, fråga 5, visar att fler än hälften av de 

vårdnadshavare som svarade på enkäten hade besökt bloggen någon gång under de fem 

veckorna. De som hade besvarat frågan med nej kommenterade på följdfrågan. Att 

dessa vårdnadshavare inte besökte bloggen var på grund av att de inte prioriterat den då 

de ville kommunicera med fritidshemmet på andra sätt. Andra anledningar till att 

vårdnadshavarna inte besökt bloggen var för att de inte läser bloggar, inte använder sig 

av internet eller inte har tillgång till en dator. Detta kan tolkas som att vårdnadshavarna 

fått uppfattningen att bloggen enbart ska vara till för kommunikation och att man då 

tappar ”face to face” kontaken.  

 

Den andra frågan som tillkom i enkät 2 löd:  

Fråga 6: Har du någon kommentar om mitt utvecklingsarbete (fritidshemsbloggen) som 

jag kan sammanställa i resultatet?  

 

Fråga 5. Har du läst 
bloggen?  

Ja 

Nej 

Följdfråga på fråga 5: Om nej, Varför 

inte?  

- Läser aldrig bloggar, är aldrig på internet. 

Gillar ”Face to face”. 

- Jag har ingen dator eller uppkoppling.  

- Jag har haft fullt upp med annat senaste 

veckorna.  

- Vi kom oss aldrig för. Vi kommunicerar på 

andra sätt i första hand.  
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Till fråga 6, den andra tillkommande frågan, finns inget kvalitativt resultat att redovisa 

då ingen vårdnadshavare valde att svara. Min reflektion i efterhand är att frågan inte är 

formulerad på ett sätt så den stimulerar vårdnadshavarna att besvara den. Frågan skulle 

utgått från vad vårdnadshavarna har för tankar om arbetet istället för om de har några 

tankar. 

  

Sammanfattningsvis visar svaren på enkät 1 och enkät 2 att vårdnadshavarna  ställer sig 

postitiva till en fritidshemsblogg för ökad samverkan samt att de flesta vårdnadshavarna 

av de som besvarat enkäterna känner sig säkra i att läsa en blogg på internet.  

 

7.3 Analys av aktionsforskningen.  

Aktionsforskningen har gått ut på att utveckla en djupare förståelse för vårdnadshavares 

delaktighet, samtidigt som verksamheten påbörjat ett utvecklingsarbete. En djupare 

förståelse för ämnet, vårdnadshavares delaktighet, har uppkommit under de veckor 

utvecklingsarbetet har genomförts. Jag har fått en förståelse för vårdnadshavares aktiva 

livstilar där mycket prioriteras bort för att annat kommer i vägen. Denna sorts förståelse 

är något som uppkommit nu i slutet av arbetet. Innan jag befann mig i processen i 

praktiken hade jag en viss förståelse för vårdnadshavares delaktighet, men mestadels 

hade jag en förhoppning om ämnet.  

 

Några centrala moment inom aktionsforskning som Rönnerman (2012) beskriver är 

följande:  

a. Ställa frågor till praktiken. 

b. Påbörja en förändring i form av en handling.  

c. Följa hela processen.  

d. Reflektera för att ta reda på om det skett någon förändring.  

 

Frågor till praktiken ställdes innan påbörjad process för att ta reda på fakta kring ämnet. 

Frågor till praktiken gjordes via den första enkäten som vårdnadshavarna fick svara på 

under första veckan. Genom den fick jag information om hur nuläget såg ut angående 

vårdnadshavarnas delaktighet. Början av förändringen skedde när fritidshemsbloggen 

påbörjades. Således verkade fritidshemsbloggen som en handling för förändring av 

vårdnadshavarnas delaktighet. Processen följdes av mig och min VFU-handledare. Som 

tidigare nämnt syntes processen genom bloggen och dess statistik. Det sista centrala 

momentet handlar om att reflektera över arbetet samt att ta reda på vad för förändring 

som ägt rum. Den förändring som skett kring detta utvecklingsarbete är att 

vårdnadshavarna har fått en större möjlighet att kunna ta del av fritidshemmets 

pedagogiska innehåll. Alla vårdnadshavare har inte tagit chansen att öka sin delaktighet 

kring verksamhetens innehåll men de har genom fritidshemsbloggen erbjudits chansen. 

Genom det har en förändring skett. 

 

Som det står skrivet i kapitel 4 behöver en aktionsforskning inte vara fullbordad bara för 

att processtiden är slut. Man behöver inte uppnått ett resultat som är slugiltigt, arbetet 

kan vara bärkraftigt oavsett om det är avslutat eller inte. Mitt utvecklingsarbete är bara i 

startgroparna. Det tar tid att implementera en ny metod eller arbetssätt vilket jag tänker 
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är en anledning till det resultat jag fått. Förhoppningen är att fritidshemmet väljer att 

driva bloggen vidare för att se hur processen utvecklas över tid. 
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8 Diskussion och didaktiska implikationer  
Det sista kapitlet belyser vad resultatet indikerar samt hur man kan fortsätta med arbetet 

i en större process och inte enbart som ett exeperiment under fem veckor. Diskussionen 

förs utifrån kritiska reflektioner kring arbetsprocessen och dess resultat. Kapitlet belyser 

även nya forskningsfrågor som uppkommit efter avslutat examensarbete. Den sista rutan 

i Rönnermans (2012) modell bygger på att genom aktionsforskningen skapas nya frågor 

till praktiken som leder till en ny aktion. Den sista modellrutan blir tydlig i aktionens 

slut då nya frågor uppstår. 

 

Syftet med utvecklingsarbetet var att undersöka om en fritidshemsblogg kunde verka 

som en bro mellan fritidshemmet och vårdnadshavarna för att visa vårdnadshavarna det 

pedagogiska innehållet. Hansen (1999) beskriver samverkan som att man handlar, 

verkar och uppträder tillsammans. Alltså kan ökad samverkan mellan vårdnadshavare 

och fritidshem utvecklas genom möjligheten i en fritidshemsblogg. Genom 

fritidshemsbloggen förenas vårdnadshavarna och fritidshemmet i handlande, verkan och 

uppträdande.  

 

Arbetet ledde till två olika slags resultat. Resultatet av aktionsforskningen visar att en 

fritidshemsblogg är ett hjälpmedel för att informera vårdnadshavarna om 

fritidsverksamhetens pedagogiska innehåll. Fritidshemsbloggen öppnar upp för 

samverkan och bygger en slags bro mellan fritidshemmet och vårdnadshavarna.  

 

Dock visar även resultatet att fritidshemsbloggen inte ökat vårdnadshavarnas 

delaktighet då statistiken tyder på att vårdnadshavarna inte besökt bloggen så mycket 

för att kunna öka delaktigheten kring det pedagogiska innehållet. Det bör tilläggas att 

statistiken enbart visar trettio dagar. Jag kan inte svara på hur resultatet hade sett ut ifall 

fritidshemsbloggens process hade sträckt sig längre än fem veckor. Resultatet hade 

kunnat vara detsamma men kunde även utvecklats. Men det jag vet är att det är svårt att 

uppnå ett resultat efter endast fem veckor. En aktionsforskning behöver inte vara 

fullbordad och slugiltig i slutet av processen. Resultatet av utvecklingsarbetet är inte 

fullbordat eller slugiltigt, men processen är påbörjad och en förändring är skapad.  

 

En sammanfattad reflektion av arbetet tyder på att metoden med en fritidshemsblogg är 

ett bra tillvägagångssätt för att vårnadshavarna ska få möjlighet till en ökad delaktighet 

kring det pedagogiska innehållet. Tidigare forskning (Hernwall 2001, Findahl 2011) 

visar på att det sociala nätverket har växt drastiskt under de sensate åren. Findahl (2011) 

beskriver att användandet av sociala nätverk fördubblades mellan åren 2009 och 2011.  

Något som blivit tydligt under processen är hur viktig del som vårdnadshavarna har för 

att möjligheten till delaktighet ska öka. De bör ta vara på möjligheten samt samverka 

med personalen för att uppnå syftet och målet för arbetet. Precis som Epestein (1994), 

Nilsson (2008) och Johansson (1999) skriver så är samverkan mellan vårdnadshavare 

och skolpersonal viktigt för barnens utveckling och välmående. Vårdnadshavarna vill 

vara mer delaktiga och deras inflytande har ökat. Detta är något som Johansson (1999) 
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skriver om i sin rapport. För ökad samverkan mellan vårdnadshavare och verksamhet 

behöver vårdnadshavarna få information från lärare och pedagoger.  

 

Funderingar som uppkommit under processens gång är hur arbetet hade artat sig om det 

hade utförts på en annan plats med en annan slags skola och fritidshem. Platsen där 

arbetet utfördes är ett liten samhälle, några mil utanför en medelstor stad. Under arbetets 

gång visade det sig att inte alla vårdnadshavare hade tillgång till en dator vilket 

försvårade möjligheten att läsa fritidshemsbloggen. Detta motsäger det som Findahl 

(2011) skriver om angående internets framväxt under de senaste åren. Han skriver att 

allt fler människor idag använder sig av sociala nätverk. Min tolkning av Findahls ord är 

att sociala nätverk och dess innebörd tillhör vardagen idag. Dock är det inte så för alla. 

För vissa familjer är inte datorer och internet en självklar tillgång. I framväxten av 

internets användning är det av stor vikt att man inte tappar de andra som av olika skäl 

inte använder sig av datorer och internet.  

 

Frågor som dykt upp är om resultatet hade blivit ett annat om projektet hade genomförts 

på ett fritidshem inne i centralorten där det finns större fritidshem med fler barn och 

vårdnadshavare som kunnat bidra till ett mer omfattat underlag. Resultatet är tydligt 

men utfallet blev inte det förväntade då utvecklingsarbetet under de veckor det pågick 

inte stimuelade vårdnadshavarna till deltagande. I ett arbete går man in med 

förhoppningarna om att förbättra och utveckla. Jag vet att mitt utvecklingsarbete har 

bidragit till en utveckling av verksamheten genom att möjliggöra en komplementerande 

arena för samverkan. Men jag ställer mig kritisk till om arbetet har förbättrat 

vårdnadshavarnas delaktighet, åtminstone inte i ett inledande skede. Utvecklingsarbetet 

har gett möjlighet till delaktighet för vårdnadshavarna men genom att de inte ha tagit 

vara på den har inte samverkan mellan fritidshem och vårdnadshavare ökat. Genom 

aktionsprocessen har jag tagit del av Erikssons (2009) tre handlingstrategier, se kapitel 

2. Dock bygger de första strategierna på att vårdnadshavarna tar sitt ansvar i arbetet för 

samverkan. Något som tyvärr inte uppfylls i detta arbete. Intresset och ansvarstagandet 

har varit lågt från vårdnadshavarna genom att de inte svarat på enkäterna och tyckt till 

om fritidshemsbloggen.  

 

Avslutningsvis, utvecklingsarbetet har byggt en bro mellan fritidshemmet och 

vårdnadshavarna men det är även vårdnadshavarnas ansvar att ta sig över bron och in i 

fritidshemmets pedagogiska innehåll.  
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8.1 Nya forskningsfrågor 

Efter avslutat utvecklingsarbete är det flera frågor som dykt upp som jag hade velat 

undersöka vidare. Mitt intresse för samverkan och vårdnadshavarnas delaktighet har 

ökat efter mitt utvecklingsarbete vilket har öppnat upp för nya frågeställningar. Jag hade 

velat få fram mer kvalitativ data från vårdnadshavarna och vad de anser om samverkan 

och delaktighet i verksamheten genom till exempel en intervjustudie.  

 

Nya frågeställningar som uppkommit efter avslutat arbete är: 

 Vilka förväntningar har man som vårdnadshavare på samverkan och 

delaktighet?  

 Hur tänker man som vårdnadshavare kring formen för samverkan? 

 

De nya frågorna till praktiken som uppstår är den sista rutan i Rönnermans (2012) 

modell innan modellen börjar om från början och en ny aktionsforskning äger rum.  
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Bilaga 1 - Missiv 

Starten av en fritidshemsblogg. 

Under veckorna 13-17 kommer jag, Maja J Åleheim, tillbaks till XXX för ännu en VFU:period. 

Under dessa veckor kommer jag att bedriva ett utvecklingsarbete som examensarbete då jag till 

sommaren tar examen.  

Kort förklarat kommer mitt examensarbete handla om att bedriva en fritidshemsblogg för att 

utveckla samverkan mellan fritidshem och hem. Syftet med detta utvecklingsarbete är att 

underlätta för dig/er som vårdnadshavare när det berör delaktighet i verksamheten. Detta görs 

genom ökad tillgång till information gällande fritidshemmets verksamhet. En fritidshemsblogg 

kan fungera som en informationslänklänk mellan fritidshemmet och hemmet och beskriva vad 

barnen gör och lär sig.  

I arbetet kommer jag att ta stöd från de fyra etiska riktlinjerna, informationskravet, 

samtyckekravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet för att alla deltagare (barn, 

vårdnadshavare, pedagoger) ska känna trygghet. Fritidshemsbloggen kommer att vara helt 

skyddad, det är alltså bara du/ni och de andra vårdnadshavarna som har användarnamn och 

lösenord som kan gå in och läsa bloggen.  

Innan jag påbörjar min VFU och fritidshemsbloggen behöver jag få godkännande från 

vårdnadshavare samt barn om de vill/får medverka i bild, text och film på bloggen.  

Kryssa i det alternativ som passar er.  

 Mitt/mina barn får och vill merverka på bloggen genom bild, text och film.  

 

 Mitt/mina barn får inte eller vill inte medverka på bloggen genom bild, text och film.  

 

 Mitt/mina barn får inte medverka på bild eller film på bloggen, men deras namn får vara 

med i textinlägg.  

 

Veckan innan påsklovet kommer jag ut till XXX för att berätta för barnen vad som kommer 

hända under de närmsta veckorna samt varför jag gör detta arbete. Jag kommer även att visa 

barnen hur bloggen ser ut och hur den fungerar.  

Har ni några tankar eller frågor får ni gärna berätta det för XXX och XXX så vidarebefordras 

det till mig så får ni svar så snabbt som möjligt. Ni kan även maila mig: XXX@student.lnu.se  

Vårdnadshavarens namn _______________________________________________________ 

Barnets/barnens namn _________________________________________________________ 

Lämnas in, till XXX eller XXX, senast onsdag vecka 12!  

Tack på förhand! Maja J Åleheim  
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Bilaga 2 - Enkät 1 vårdnadshavare 

 

Hej alla! Här kommer en enkät som jag hoppas att så många som möjligt vill svarar på. 

Det är frivilligt att delta och det är anonymt. Denna enkät kommer ni att få svara på två 

gånger. Första tillfället är under påsklovet. Jag vill då ta reda på hur samverkan ser ut i 

dagsläget mellan er och fritidshemmet. Efter mina fem veckor hos barnen på fritids 

kommer enkäten skickas ut igen för att ta reda på om ni har sett någon utveckling kring 

samverkan. 

 

Enkät Vårdnadshavare. 
 

Fråga 1: Hur upplever du att samverkan mellan dig/er och fritidshemmet är i 

dagsläget?  

 Bra.  

 Helt okej. 

 Sådär.  

 Mindre bra. 

 Inte bra.  

 

Fråga 2: Tror du att en fritidshemsblogg är ett bra arbetssätt för att öka 

samverkan mellan fritidshemmet och hemmet? 

 

 Ja. 

 Nej. 

 Vet inte.  

 

Fråga 3: Känns det främmande för dig att läsa en blogg på internet?  

 

 Ja.  

 Nej.  

 Vet inte. 

 

Fråga 4: Vad tror du att ditt/dina barn tycker om en fritidshemsblogg? 

 

 Roligt och spännande med en blogg. 

 Spelar ingen roll ifall fritidshemmet har en blogg eller inte. 

 Slöseri med tid, man hade kunnat göra något annat roligt. 
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Bilaga 3 - Enkät 2 vårdnadshavare 

 

Enkät! 

 

Hej alla! På den förra enkäten (som ni fick välja om ni ville svara på) fick ni svara på 

fyra frågor. På den enkäten skrev jag även att ni skulle få svara på samma enkät två 

gånger. Då jag nu inte har riktigt så mycket resultat att sammanställa i mitt 

examensarbete som jag hade hoppats på har jag valt att lägga till några frågor så jag får 

ett tydligare resultat.  

Kryssa i/kommentera det som ni anser passar bäst.  

 

Fråga 1: Hur upplever du att samverkan mellan dig/er och fritidshemmet är i 

dagsläget? (efter fem veckors bloggande) 

 Bra.  

 Helt okej. 

 Sådär.  

 Mindre bra. 

 Inte bra.  

 

Fråga 2: Tror du att en fritidshemsblogg är ett bra arbetssätt för att öka 

samverkan mellan fritidshemmet och hemmet?(efter att ha läst fritidsbloggen) 

 Ja. 

 Nej. 

 Vet inte.  

 

Fråga 3: Känns det främmande för dig att läsa en blogg på internet?  

 Ja.  

 Nej.  

 Vet inte. 

 

Fråga 4: Vad tror du att ditt/dina barn tycker om en fritidshemsblogg?(efter att de 

har fått vara delaktiga i arbetet med fritidshemsbloggen) 

 Roligt och spännande med en blogg. 

 Spelar ingen roll ifall fritidshemmet har en blogg eller inte. 

 Slöseri med tid, man hade kunnat göra något annat roligt. 

 

Fråga 5. Har du läst bloggen?  

 Ja.  

 Nej.  

 

Om nej, varför inte? 
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 Fråga 6. Har du någon kommentar om mitt utvecklingsarbete 

(fritidshemsbloggen) som jag kan sammanställa i resultatet? 

 

  

 

 

Jag vill även passa på att tacka er för att ni svarar på frågorna och för min tid här 

på fritids. Jag har haft väldigt lärorika veckor och jag har framför allt haft väldigt 

roligt! 

 

Med vänlig hälsning, Maja J Åleheim  

 

 


