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Aktiviteter eller lärande, vad är målet? 

En studie om hur fritidspedagoger uppfattar systematiskt kvalitetsarbete i fritidshem. 

     Antal sidor:25 

 

 

Fritidspedagoger har under åren benämnts som fritidspedagoger, lärare i fritidshem, lärare med 

inriktning mot fritidshem och nu genom senaste utbildningsreformen grundlärare i fritidshem. 

I denna studie används begreppet fritidspedagog.   

Syftet med studien är att beskriva hur fritidspedagoger arbetar med aktiviteter och lärande för 

fritidshemsverksamheten utifrån de nationella målen, kopplat till ett systematiskt 

kvalitetsarbete.  

Frågeställningar 

 

1. Hur bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete av fritidspedagogerna för 

fritidshemsverksamheten? 

2. Vilka förmågor och kunskaper anser fritidspedagogerna att de utvecklar hos eleverna?  

3. Hur följer fritidspedagogerna upp elevernas lärande i fritidshemmet utifrån de uppsatta 

målen i deras systematiska kvalitetsarbete? 

 

Studien genomfördes genom kvalitativa intervjuer av sex fritidspedagoger på fem olika skolor. 

Det visade sig att det som var viktigt för att ett systematiskt kvalitetsarbete bedrevs var att 

rektorerna organiserade och förmedlade tydliga prioriterade mål som fritidspedagogerna kände 

att de kunde omsätta i sin egen verksamhet. Det visade sig också att på de fritidshem där det 

bedrevs ett systematiskt kvalitetsarbete arbetade fritidspedagogerna mer medvetet med mål och 

lärande och de använde aktiviteterna som en metod för att nå sina mål. På de fritidshem där 

respondenterna upplevde att det fanns brister i eller saknades ett systematiskt kvalitetsarbete 

tenderade de att fokusera på själva aktiviteterna och genomförandet av dessa. 

Sökord: Systematiskt kvalitetsarbete i fritidshem, mål, fritidspedagog, förmågor och 
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1 Inledning 

Under mina tjugo år som fritidspedagog har det systematiska kvalitetsarbetet förändrats, från 

att vara en hyllvärmande pappersprodukt till att bli en process och ett arbetssätt som genomsyrar 

hela verksamheten. Under årens lopp har det systematiska kvalitetsarbetet ofta intresserat mig 

både för att kunna formulera intentioner och mål men också för att kunna utvärdera och belysa 

lärandet på fritidshemmet.  

Arbetssättet på fritidshemmet har också förändrats en hel del, från att ha varit en aktivitetsstyrd 

verksamhet till att bli en mer målstyrd verksamhet där lärandeuppdraget lyfts fram och 

förtydligats (Skolverket 2011). Pihlgren (2017) skriver att fritidshemmets nya didaktiska 

uppdrag innebär att nya strukturerade arbetsformer för planering och utvärdering måste 

utvecklas. 

Det har forskats lite kring fritidshemmens verksamhet kopplat till lärande. När jag 2013 stötte 

på rapporten Jämför grundskoleprojektet, Utbildningsförvaltningen (2012), så tog mitt intresse 

för systematiskt kvalitetsarbete ny fart. Rapporten undersökte varför vissa skolor med sämre 

förutsättningar som t.ex. socioekonomisk bakgrund ändå hade en relativt hög måluppfyllelse 

hos eleverna och vissa skolor med bra förutsättningar hade en relativt låg måluppfyllelse bland 

sina elever. I resultatet framkom, mer som en bieffekt och inte en faktor de undersökte från 

början, att en viktig faktor för hög måluppfyllelse var ett nära och stabilt samarbete mellan skola 

och fritidshem. I samma studie visade det sig också vara ett motsatt förhållande, om samarbetet 

mellan skola fritidshem inte var bra, påverkade detta elevers måluppfyllelse negativt.   

Denna studie har för avsikt att belysa hur arbetet med ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs 

inom fritidshemsverksamheten. Studien fokuserar på lärandet i fritidshemmet, vilket i sig är 

motsägelsefullt eftersom det är svårt att säga när eleverna lär sig och när deras kunskaper blir 

befästa. Det är ur det perspektivet svårt att påstå att elevernas lärande begränsas av tiden på 

fritidshemmet. Studien vill även beskriva vilka förmågor och kunskaper som 

fritidspedagogerna anser att de utvecklar hos eleverna samt hur de följer upp dessa, om de 

använder sig av ett systematiskt kvalitetsarbete för att utveckla kvalitén på 

fritidshemsverksamheten.  

Denna studie vill belysa hur fritidspedagogerna uppfattar att de bedriver ett systematiskt 

kvalitetsarbete specifikt för fritidshemmet. Detta är intressant eftersom fritidspedagogerna 

verkar i olika verksamheter men med gemensamma styrdokument och nationella mål. 

Fritidspedagogerna befinner sig i ett korsdrag av olika intressen som ska rymmas inom samma 

yrkesidentitet. Bidrar möjligtvis ett systematiskt kvalitetsarbete för fritidshemmen till en 

starkare yrkesidentitet som lyfter fram fritidshemsverksamheten när det gäller måluppfyllelse?  
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2 Bakgrund 

Bakgrunden är indelad i fem delar: Beskrivning av problemområdet, Historisk beskrivning av 

systematiskt kvalitetsarbete i fritidshem, Lärandet i fritidshemmet, Styrdokument och skollag 

samt Tidigare forskning. 

Under åren har fritidspedagoger benämnts som fritidspedagoger, lärare i fritidshem, lärare med 

inriktning mot fritidshem och nu genom senaste utbildningsreformen grundlärare i fritidshem. 

Under årens lopp har även yrket och dess innehåll förändrats mycket, som Andersson (2013) 

skriver ”en begreppsflora som indikerar en pågående omvandling av fritidspedagogyrket” (s.1). 

I denna studie används begreppet fritidspedagog.   

2.1 Beskrivning av problemområdet 

Pihlgren (2017) skriver om det förtydligande lärandeuppdraget i fritidshemsverksamheten och 

att detta kommer att ställa krav på nya arbetsmetoder för planering och utvärdering. Hon menar 

att det behövs en struktur i fritidshemmens verksamhet och organisation för att kunna följa upp 

kvalitén i verksamheten systematiskt. Vidare skriver hon att fritidshemsverksamheten idag är 

en del av skolverksamheten och det innebär bl a att verksamheten är målstyrd genom skollagen 

och läroplanen. Det har inte alltid varit så, från 60-talet och fram till slutet av 90-talet tillhörde 

fritidshemsverksamheten den sociala sektorn och lydde under socialtjänstlagen. Övergången 

från den sociala sektorn in i skolväsendet skedde enligt Philgren (2017) i stort sett utan 

implementering och fritidshemspersonal och lärare fick själva hitta former för arbetet.  

Förutsättningarna under 1990 - 2000-talet för att kunna arbeta målstyrt på fritidshemmen 

försvårades av att målen nationellt var otydliga och icke specifika. Rektorer som skulle utveckla 

och sätta mål för fritidshemmens verksamhet saknade ofta kompetens om verksamheten och 

dess pedagogik. I flera fall saknades egna mål för fritidshemmen helt (Skolverket 2000).  

Rohlin (2011) problematiserar kring prefixet fri för verksamheten när det gäller beteckningen 

fritidshem. Hon menar att fri riskerar att hamna i motsats till arbete, som till exempel frihet från 

skolarbete, eller att fri syftar till att kunna välja helt fritt och få göra som man vill. Hon menar 

vidare att ordet fri i fritidshem också antyder att verksamheten inte skulle vara planerad eller på 

annat sätt strukturerad.  

Löfdahl (2010) beskriver att i kölvattnet efter skolverkets kritik mot kommunerna vad gäller 

bristande kvalitet och för stora barngrupper i fritidshemmen, har kommunerna satsat mer på att 

arbeta med en kvalitetsutveckling av verksamheten. Ett led i detta är att personalen mer 

strukturerat genomför ett skriftligt systematiskt kvalitetsarbete. Hon skriver vidare att 

fritidspedagogerna befinner sig i ett tredubbelt korsdrag, de ska förhålla sig till samhälleliga 

krav dvs. tillhandahålla skolbarnsomsorg, de ska komplettera skolan och förskoleklassen och 

de ska också verka för en god och trygg miljö för barnen.  

Löfdahl (2010) skriver vidare att fritidspedagoger arbetar både i skolan under elevernas skoltid 

och på fritidshemmet före och efter skolan samt under lov och studiedagar. Detta ger 

fritidspedagogerna kunskaper och erfarenheter av elevernas skolvardag, om vad som gått bra 
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och kanske vad som gick mindre bra. Dessa kunskaper omvandlar sen fritidspedagogerna och 

gör det till en resurs i fritidshemmets vardagspraktik. Däremot visar studien att 

fritidspedagogerna ser sin yrkesidentitet i relation till lärarna i skolan och det kan vara en svår 

uppgift att skaffa sig en egen yrkesidentitet. 

2.2 Beskrivning av systematiskt kvalitetsarbete på fritidshem. 

Den första statliga förordningen av kvalitetsredovisning inom skolväsendet kom 1997 (SOU 

1997:121). Detta som i ett led av att Skolverket återkommande pekat på bristen av 

dokumentation, uppföljning och analys av skolan. Regeringens förordning syftade bl.a. till att 

skapa ett lokalt förbättrings- och utvecklingsarbete mot en högre måluppfyllelse och en 

förbättrad verksamhet kopplat till de nationella målen. Håkansson (2013) menar att under åren 

har innehållet och strukturen på den systematiska kvalitetsuppföljningen förändrats, från en 

kvalitetsredovisning till ett systematiskt kvalitetsarbete. Det finns numera inga statliga krav att 

skolväsendet ska upprätta en kvalitetsredovisning. Fortfarande är dock måluppfyllelsen 

kopplad till de nationella målen. Däremot står det i skollagen (SFS 2010:800 kap 4, 3 §) att 

varje huvudman systematiskt och kontinuerligt ska planera, följa upp, dokumentera och 

utveckla utbildningen och att det ska bedrivas ett systematiskt kvalitetsarbete på enhetsnivå där 

lärare, förskollärare och övrig personal samt elever ska medverka.   

Fritidshemmen har gått från att komplettera hemmet till att komplettera skolan. På senare tid 

har även ett lärande uppdrag för fritidshemmen blivit mer uppmärksammat och förtydligats. 

Under 2016 kom den kompletterande delen till läroplanen, del 4 och fritidshemmet fick en egen 

del uppbyggt på samma sätt som kursplanerna med ett syfte och centralt innehåll (Skolverket 

2011). Håkansson (2013) skriver att verksamheten inom skola, förskola och fritidshem har 

kommit att bli mer målstyrd och kraven på dokumentation i form av ett systematiskt 

kvalitetsarbete har ökat.  

Lindgren (2009) ifrågasätter nyttan av utvärderingar och resultatmätning inom bland annat 

skolväsendet. Hon menar att man saknar forskning i området och kan därför inte påstå att en 

utvärdering i sig innebär en kvalitetshöjning av verksamheten. Hon skriver att resultatstyrning 

har spridit sig över hela den offentliga sektorn i Sverige och parallellt har metoder som 

traditionellt tillhört den privata marknaden flyttats in i den offentliga sektorn. Samlingsnamnet 

för detta fenomen är New Public Management. (a.a) 

Däremot menar Lindgren (2009) att det är inte enbart negativt att utvärdera och mäta resultat, 

hon menar att sättet det bedrivs på och hur man följer upp resultaten är av stor vikt. Hon skriver 

i sin bok om kvalitets- och resultatmätning (KRM), det går i grova drag ut på att man mäter 

resultaten och fastställer utvecklingen av något som kan anges i siffror, en 

måluppfyllelseanalys. KRM bygger på fem steg (s.54): 

1. Målen för verksamheten formuleras/tolkas och utifrån denna tolkning bestäms vilka 

målområden som ska mätas.  

2. Mått konstrueras för varje målområde.  
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3. Verksamheten mäts på avsett vis, resultatet av mätningen jämförs mot någon form av 

referenspunkter. 

4. Mätresultatet används som underlag för kontroll och /eller för beslut om 

förbättringsåtgärder. 

5. Den uppmätta verksamhetens kvalitet, produktivitet och effektivitet ökar samtidigt 

som insyn, jämförelse, kontroll och ansvarsutkrävande underlättas. 

I det första steget beskriver Lindgren (2009) att målen för verksamheten ska formuleras och 

tolkas, utifrån dessa bestäms sedan vilka målområden som ska mätas. Hon menar vidare att 

även om målen är givna måste de tolkas och innehållet tydliggöras för att KRM ska kunna 

genomföras, ”för att mått på kvalitet och resultat alls ska kunna konstrueras”(s.55). Vidare 

skriver hon att för att målen ska kunna formuleras på ett bra sätt bör de helst vara konkreta och 

mätbara. Hon förespråkar SMART-metoden när målen ska formuleras. Det står för (s.56):  

• Specifikt, dvs. tydligt och konkret. 

• Mätbart, så att det går att ta reda på och avgöra i vilken utsträckning målet är uppnått. 

• Accepterat, att personalen eller de berörda verkligen känner att målet är något att 

sträva mot.  

• Realistiskt, att målet inte bara är en utopi utan faktiskt möjligt att uppnå. 

• Tidsatt, att det är givet i förväg när målet eller delmålet ska nås och ett resultat vara 

uppnått. 

Lindgren (2009) menar att bara i undantagsfall ser offentliga sektorns mål ut enligt denna smart-

metod. Målen är istället ofta väldigt många och ospecifika och innehåller många begrepp som 

kan tolkas på olika sätt av berörda. Hon menar att det därför är viktigt att alla får chans att tolka 

begreppen och innebörden i ett mål samt avgöra dess relevans och relation till andra mål. 

Målformuleringar blir ofta en mix av olika slags mål. Vissa tar sikte på egenskaper processen 

har, andra om prestationer och ytterligare på andra effekter så som tex. ökad kunskap. Mål 

enligt Lindgren (2009) formuleras så att de beskriver ett tillstånd hos ett objekt. Om målen är 

allt för luddiga och vaga är det inte ovanligt att berörda tolkar målet och hur det ska uppnås 

utifrån sitt eget perspektiv. Föräldrar, elever och personal kan tex. tolka ett mål om trygghet på 

olika sätt och har då också olika förväntningar på när och hur målet ska uppnås (a.a.).  

2.3 Lärande i fritidshemmet   

Skolverket (2015) skriver att huvudmannen bör samla in resultat från alla verksamheter samt 

se hur förutsättningarna för genomförandet av utbildningen påverkat måluppfyllelsen. 

"Det som tidigare varit ett viktigt innehåll har nu transformerats till ett viktigt mål" (Löfdahl 

2010, s.9). Fritidshemsverksamhetens uppdrag har genomgått en förändring från att fokusera 

på innehåll och aktiviteter, själva görandet, så har syftet med verksamheten vidareutvecklats till 
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att fokusera på mål och utveckla förmågor och ett lärande hos eleverna i enlighet med nationella 

styrdokument. 

Pihlgren (2017) skriver om tre steg i det systematiska kvalitetsarbetet och lärandet på 

fritidshemmet: 

• Målformulering: att de övergripande målen för lärandet i fritidshemmet går inte att 

påverka eller förändra. Däremot behöver målsättningen brytas ner på ett mer detaljerat 

och konkret sätt. Målsättningen om att alla barn ska utvecklas till socialt kompetenta 

individer som kan samspela med andra är en mycket stor och långsiktig målsättning. Ett 

sådant mål blir svårt att avgöra om det är uppnått, under barnets tid på fritids. Som en 

lösning på detta måste fritidshemspersonalen bryta ner det stora övergripande målet till 

mindre delmål. De behöver också utarbeta kriterier för när eleven är på väg mot 

delmålen samt när de är uppnådda. 

•  Målsättningarna genomsyrar fritidshemsverksamheten: att göra så att målsättningarna 

genomsyrar verksamheten på ett sådant sätt att man kan säkerställa att eleverna lär sig 

och att det sedan utvärderas vad eleverna lärde sig utifrån de uppsatta målen.  

• Analys: att kunna och få möjlighet att analysera resultaten för att kunna hitta nya 

utvecklings- och förbättringsområden. Det är viktigt att analysen sker på personal-, 

rektor-, tjänstemän- och politikernivå.  

Den didaktiska frågan som alla som undervisar måste besvara är hur undervisningen ska läggas 

upp så att eleverna lär sig. Det måste finnas stöd i forskningen för vilka metoder som används, 

arbetet kan också vila på beprövade metoder som använts länge men dessa måste vara 

utvärderade och skriftligt dokumenterade (Pihlgren, 2017). 

2.4 Styrdokument och skollag 

Skollagen (2010:800) säger att huvudmannen ansvarar för att ett systematiskt kvalitetsarbete 

för utbildningen bedrivs. Det framgår också att ett sådant utvecklingsarbete ska bedrivas på 

enhetsnivå, där lärare, förskollärare och övrig personal samt elever ska delta. Vidare formuleras 

i skollagen att fritidshemmet kompletterar utbildningen i bl.a. förskoleklassen och grundskolan. 

Däremot står det inget om hur det på enhetsnivå ska organiseras så att ett systematiskt 

kvalitetsarbete kan bedrivas, det verkar vara upp till huvudmannen och rektorerna att avgöra 

själva. I skollagen framgår inte heller huruvida fritidshemmet ska bedriva ett systematiskt 

kvalitetsarbete för sin egen verksamhet eller om det inkluderas i grundskolans systematiska 

kvalitetsarbete.  

Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och 

kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. En sådan planering, 

uppföljning och utveckling av utbildningen som anges i 3 § ska genomföras även 

på förskole- och skolenhetsnivå. (Skollagen 2010:800, kap.4, 3 §) 

Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, 

förskollärare och övrig personal och elever…(a.a, kap.4, 4 §) 
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Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, 

grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och särskilda utbildningsformer som 

skolplikt kan fullgöras i. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och 

lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska 

utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. (a.a, kap.14, 2 §) 

 

I Skollagen (2010:800) kap 14 formuleras fritidshemmet kompletterande uppdrag. 

Fritidshemmets verksamhet ska bland annat komplettera grundskolan och förskoleklassens 

verksamhet. Ett nära samarbete mellan dessa tre verksamheter sker framförallt i de yngre 

årskurserna, där fritidspedagogerna oftast är verksamma i förskoleklassen eller den 

obligatoriska skoldelen i årskurs 1-6 under förmiddagstid. Verksamheten i fritidshemmen ska 

också komplettera skolan och förskoleklassen, tidsmässigt och innehållsmässigt, så att eleverna 

når de nationella målen, (Skolverket, 2014). Alla tre verksamheter lyder under samma läroplan, 

Lgr 11, och arbetar målstyrt för att eleverna ska nå målen.  

Fritidshemmen ska arbeta med del 1 och del 2 i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet (Lgr 11) och 2016 kom ett tillägg med en egen del för fritidshemmen, del 4. 

Tillämpliga delar av kursplanerna ska också användas i fritidshemsverksamheten. Skolverket 

(2014) skriver att det är viktigt att huvudmannen, rektorn och personalen i fritidshemmet är väl 

förtrogna med fritidshemmets uppdrag för att kunna arbeta målstyrt. När verksamheten planeras 

ska personalen utgå från uppdraget i skollagen och läroplanen samt göra en kartläggning av den 

aktuella elevgruppens behov och intressen. Då finns förutsättningar för att bedriva en 

verksamhet som bygger på ett systematiskt kvalitetsarbete. Kort beskrivet innebär detta att 

systematiskt och kontinuerligt följa upp verksamheten, analysera resultaten och sedan utifrån 

detta planera vidare och utveckla utbildningen i fritidshemmen. Vidare skriver Skolverket 

(2014) att det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras.  

Skollagen och styrdokumenten ställer krav på huvudmannen, rektorer och personal att bedriva 

ett systematiskt kvalitetsarbete. Efter Skolverkets rapport, finns fritids? (2000) kan frågan 

ställas om fritidshemsverksamheten verkligen får möjlighet att planera, följa upp, dokumentera 

och utveckla sin egen verksamhet, eller om fritidspedagogerna tenderar att endast systematiskt 

utveckla den obligatoriska skoldelen i ämnesundervisningen och då riskera att 

fritidshemsverksamheten blir utan ett systematiskt kvalitetsarbete? 

I skollagen (2010:800) står det bl.a. att på enhetsnivå ska det systematiska kvalitetsarbetet 

genomföras av lärare, förskollärare och övrig personal. Det skulle kunna vara möjligt att 

rektorer och fritidspedagoger tolkar begreppet lärare på olika sätt. Ett kan vara att alla 

pedagoger räknas som lärare, ett annat kan vara att lärare syftar till grundskolelärarna och då 

omfattas inte fritidspedagogerna i begreppet.  
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2.5 Tidigare forskning 

I detta avsnitt redogörs för forskning och rapporter från ett svenskt perspektiv, då de är 

genomförda i den verksamhet som studien har för avsikt att beskriva.  Skolverket har gett ut ett 

flertal rapporter om fritidshemmen, även några av dessa kommer beskrivas i detta avsnitt. 

Det finns lite forskning kring verksamheten och lärandet i fritidshemmen. Fritidshem som 

verksamhet är främst en svensk och dansk företeelse och återfinns inte i andra länder, även om 

dessa erbjuder viss verksamhet för skolbarn. Av de licentiat- och doktorsavhandlingar som är 

genomförda handlar det mest om integreringen av fritidshemmen i skolan och konsekvenserna 

för detta för fritidshemsverksamheten och för de yrkesverksamma, (Andersson 2013).  

Johanssons (1984) avhandling var den första som enbart undersökte fritidspedagogernas 

yrkesroll. Fritidspedagogerna i denna studie betonade omsorgsarbetet i sitt uppdrag. De hade 

däremot svårt att uttrycka och sätta ord på vad som var specifikt för arbetet. Fritidspedagogerna 

beskrev endast indirekta orsaker till resultatet av sitt arbete tex. barnens sätt att samspela. Detta 

gjorde det svårt för utomstående att se tydliga linjer i verksamheten. Vidare beskrivs att yrket 

karaktäriseras av en ansvars- och omsorgsmentalitet som gör att arbetet i hög grad bygger på 

nära relationer med främst barnen men också föräldrar och kollegor. Fritidspedagogerna tyckte 

sig ha en helt annorlunda funktion än lärarna, även när de betonade de pedagogiska aspekterna 

av sitt arbete. 

I början på åttiotalet var det enda som förenade lärare och fritidspedagoger att de arbetade med 

samma barn. Arbetsmetoder och former skiljde sig åt och även syftet med arbetet (Carlander, 

1999). Fritidspedagogyrket präglades vid den tiden av en låg grad av professionalitet och 

saknade en egen specialiserad didaktik, utan etiska regler och utan samhällelig legitimering. 

Johansson (1984) dar slutsatsen att fritidspedagogerna inte professionaliserats i samma 

utsträckning som förskollärare och lärare. Han såg däremot en möjlighet att yrket skulle komma 

att professionaliseras genom en förstärkning och tydliggörande av pedagogiken i kommande 

styrdokument. 

Carlander (1999) förutspådde i sin avhandling att fritidspedagoger skulle gå mot det han kallar 

den skolpedagogiska polen, det vill säga att fritidspedagoger allt mer anpassar sig till skolan. 

Han menade att utifrån ett yrkesperspektiv borde lärare och fritidspedagoger bli särbos för 

barnens skull, om fritidshemmens diskurs med fritid för barnen i fokus skulle kunna fortleva.  

Hansen (1999) drar andra slutsatser, hon studerade samverkan mellan förskollärare, lärare och 

fritidspedagoger och hur de relaterade till sin yrkesroll. När hon intervjuade fritidspedagogerna 

framkom tre huvudsakliga områden i yrkesidentiteten:  

• Omsorg i den bemärkelsen av hjälp och stöd i vardagen,  

• Stöd för barns utveckling, primärt inom det sociala området  

• Stöd för barns lärande 

Hon beskriver att hon uppfattar en skillnad mellan fritidspedagogerna och lärarna, där 

fritidspedagogerna är mer strukturerade och enhetliga i sina svar framförallt när det gäller 
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arbets- och förhållningssätt i den faktiska verksamheten. "Endast undantagsvis kan jag, 

åtminstone vad det gäller formuleringsplanet, se påtagliga kvalitativa skillnader i deras sätt att 

uppfatta sitt yrke och dess innehåll" (a.a.s. 204). 

Hansen (1999) skriver vidare att fritidspedagogerna talar om ett medvetet förhållningssätt i 

verksamheten och detta förhållningssätt avgör om verksamheten kan anses pedagogisk eller ej. 

Om verksamheten är organiserad och planerad eller fri, barn- eller vuxeninitierad är inte 

avgörande, utan snarare fritidspedagogernas handlande i situationen sammantaget med dennes 

underliggande kunskaper om elevers utveckling. Detta bidrar till att utveckla eleverna och att 

de lär sig. 

Skolverkets (2011) rapport som belyser det kommunala huvudmannaskapet visar att 

fritidshemmen på lokal nivå ständigt fått minskade resurser, något som visar sig i ökad storlek 

på barngrupp medan personalantalet sjunkit. En förvaltningschef uttryckte i studien att 

fritidshemmet blivit en mjölkko när det behöver sparas eller då pengar behöver skjutas till 

skolområdet för att till exempel höja elevernas resultat på nationella prov. Vidare kan man läsa 

att den obligatoriska skolan har uppmärksammats mer av kommuninnevånarna och politiker 

och tjänstemän. De nationella målen för fritidshemmen är i stort sett okända av politikerna i de 

kommuner som ingick i studien. 

Andersson (2013) menar att fritidspedagogernas uppdrag har förändrats och fått olika fokus. 

Verksamheten har gått från en statligt styrd verksamhet, där förutsättningarna för fritidshemmet 

var reglerade i detalj, till ett mål och resultatstyrt tänk inom verksamheten under kommunalt 

styre. Hon menar att de styrande på kommunal nivå då behövde sätta sig in i och tolka 

fritidshemmets uppdrag. Hur lagar och texter i styrdokumenten kan tolkas och förstås och 

omsättas men också bli ignorerade under påverkan av andra yttre faktorer så som 

resurstillgångar och yrkesgruppens fackliga strategier.   

Andersson (2013) skriver i sin studie bl.a. om huruvida fritidspedagoger gör bedömningar i sitt 

arbete på fritidshemmet och hur de skaffar sig ett underlag för att göra bedömningar. I hennes 

studie visar det sig att de finns tydliga indikationer på att fritidspedagogerna gör bedömningar 

och då inte bara av verksamheten utan också av såväl enskilda barn som barngruppen som 

helhet. På frågan om de genomför informella/vardagliga iakttagelser eller om de utför 

systematiska observationer/dokumentationer framkom att mer än hälften (57%) anser att de 

grundar sina bedömningar på informella iakttagelser. Mindre än en femtedel av de tillfrågade 

fritidspedagogerna (16%) anger att de ofta eller mycket ofta gör systematiska observationer och 

dokumentationer med påföljande bedömningar i sitt arbete på fritidshemmet. En klar majoritet 

av de tillfrågade fritidspedagogerna (92%) anser att fritidspedagoger bör göra bedömningar för 

att utveckla verksamheten. Sammantaget verkar tendensen vara att de bedömningar som görs 

oftast baseras på informella, vardagliga iakttagelser och inte på systematiska, dokumenterade 

observationer. 
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3 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att beskriva hur fritidspedagoger arbetar med mål för 

fritidshemsverksamheten utifrån de nationella målen, kopplat till ett systematiskt 

kvalitetsarbete. Vilka förmågor och kunskaper anser fritidspedagogerna att de utvecklar hos 

eleverna. Undersökningen syftar vidare till att beskriva hur fritidspedagoger följer upp 

elevernas lärande på fritidshemmet, utifrån de uppsatta målen i ett systematiskt kvalitetsarbete. 

Frågeställningar 

1. Hur bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete av fritidspedagogerna för 

fritidshemsverksamheten? 

2. Vilka förmågor och kunskaper anser fritidspedagogerna att de utvecklar hos 

eleverna?  

3. Hur följer fritidspedagogerna upp elevernas lärande i fritidshemmet utifrån de 

uppsatta målen i deras systematiska kvalitetsarbete? 
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4 Metod 

I detta kapitel presenteras urvalet och hur datamaterialet samlades in. Här redogörs för 

genomförandet av undersökningen och samt vilka etiska överväganden studien tagit hänsyn till. 

4.1 Urval 

Urvalet var strategiskt och bestod av sex fritidspedagoger med olika års erfarenhet inom yrket, 

fördelat på fem olika fritidshem. Tre utav de intervjuade hade jobbat länge inom 

fritidshemsverksamheten, mer än femton år. De andra tre var utbildade senare och hade jobbat 

som längst fem år. Fritidshemmens storlek och upptagningsområde skiljde sig åt, allt från 

mindre barngrupper till större grupper samt med olika socioekonomiska förutsättningar. Fyra 

av fem fritidshem hade åldershomogena grupper, ett fritidshem hade en åldersblandad 

barngrupp. De olika fritidshemmen var också spridda geografiskt, några låg centralt och andra 

på landet. 

4.2 Datainsamling 

Jag djupintervjuade sex fritidspedagoger om hur de formulerar sina mål för fritidshemmets 

verksamhet samt vad och hur de följer upp elevernas lärande på fritidshemmet kopplat till ett 

systematiskt kvalitetsarbete. Enligt Kvale och Brinkman (2015) handlar en kvalitativ 

forskningsintervju om att beskriva och täcka in fakta men också mening, det är viktigt och 

nödvändigt att lyssna till de beskrivningar och åsikter som kommer till yttryck men samtidigt 

väga in vad som sägs mellan raderna. Den kvalitativa forskningsintervjun söker innehåll och 

kunskap med hjälp av det som sägs, den arbetar med ord inte med siffror. Att kunna vara känslig 

för ämnet och intervjuarens förkunskaper står i kontrast till en objektiv och förutsättningslös 

inställning. "Spänningen mellan dessa båda aspekter kan uttryckas i kravet på kvalificerad 

naivitet från intervjuarens sida" (a.a. s. 49). Detta kräver menar Kvale och Brinkman (2015) att 

intervjuaren håller en kritisk medvetenhet om sina egna förutsättningar och är nyfiken och 

lyhörd på vad som sägs eller inte sägs. 

Intervjuerna spelades in i och transkriberades. Efter det genomfördes ett kategoriserings- och 

analysarbete av datamaterialet, en kvalitativ innehållsanalys (a.a. 2015). 

4.3 Genomförande 

Respondenterna fick intervjufrågorna några dagar innan intervjun ägde rum. Detta gjordes för 

att respondenterna skulle få en chans att fundera ut svar och kunna förbereda sig i lugn och ro 

så att de inte var så stressade under intervjun. Några hade sedan förberett sig skriftligt inför 

intervjuerna. Intervjuerna skedde på respondenternas arbetsplatser och i rum där intervjun 

kunde ske ostört. De flesta intervjuerna tog ca 35 minuter. När datamaterialet var insamlat 

började mitt analys och kategoriseringsarbete, för att hitta olika svarskategorier. Det var ibland 

svårt att hitta svar endast till forskningsfrågorna då intervjuerna gav svar på så mycket mer. 

Detta gjorde att jag först hade för många kategorier men jobbade fram och avgränsade mig till 

de kategorier som nu redovisas i resultatdelen. Under analysarbetet väcktes nya frågeställningar 

som i framtiden möjligtvis kan följas upp i en ny studie. 
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4.4 Analys 

Kvale och Brinkmann (2015) beskriver begreppet Tendentiös subjektivitet kontra en 

perspektivistisk subjektivitet. Tendentiös subjektivitet leder till ett slarvigt och icke trovärdigt 

resultat där forskaren endast lägger märke till saker som stödjer deras uppfattning, där man 

tolkar selektivt och bara redovisar yttranden som styrker deras egna slutsatser samtidigt som de 

bortser från belägg som pekar åt en annan riktning. En perspektivistisk subjektivitet innebär 

som namnet antyder att forskaren tar sig an materialet och tittar på det ur flera olika perspektiv. 

Att forskaren är medveten om att denne kan påverka studien och dess resultat med sin närvaro, 

sin förkunskap eller sitt eget engagemang i frågan eller ämnet. 

Figuren nedan beskriver tre olika tolkningssammanhang: 

Tolkningskontext Valideringsgrupp Valideringsform 

Självförståelse Intervjupersonen Deltagarvalidering 

Sunda förnuftets kritiska 

förståelse 

Allmänheten Publikvalidering 

Teoretisk förståelse Forskarsamhället Kollegial validering 

Fig 1.2 Kvale och Brinkmann (2015, s.256) 

Självförståelse tolkningen här sker genom att forskaren försöker formlera hur denne uppfattar 

meningen i vad de intervjuade säger. Tolkningen blir begränsad till intervjuarens egen 

självförståelse och tolkas utifrån dennes synvinkel. 

Sunda förnuftets kritiska förståelse innebär att tolkningen går utöver intervjupersonens 

självförståelse, vad hon har för självförståelse av ämnet, men stannar samtidigt inom sunda 

förnuftets förståelsekontext. Detta gör att forskaren kan tolka ut ett vidare perspektiv än 

intervjupersonens egen, kan kritiskt granska vad som sägs och hålla fokus på antingen yttranden 

som görs eller på personen själv.  

Teoretisk förståelse innebär att forskaren använder sig av en teoretisk ram för att tolka ett 

uttalandes mening. Då går forskaren utanför intervjupersonens egna självförståelse och även 

sunda förnuftets kritiska förståelse för att inordna tolkningen i ett större kontext eller en teori.  

Dessa tre tolkningskontexter leder till olika former av analys. Dessa tre kan vara åtskilda men 

också smälta samman med varandra. (Kvale, Brinkmann, 2015) 

I denna studie har hänsyn tagits till det Kvale och Brinkman (2015) tar upp, trots ett 

engagemang i frågan och en tydlig förförståelse försökte jag förhålla mig till olika perspektiv 

och tolka det som sades ur ett vidare perspektiv. Jag försökte ta ett steg bakåt för att inte missa 

något under intervjuns gång. Saker som inte uttrycks i ord men som får ett budskap genom till 

exempel kroppsspråk och tonläge är också något som jag tagit hänsyn till under 

intervjusituationen. 
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4.5 Etik 

Då studien bygger på kvalitativa intervjuer av sex respondenter är det viktigt att etiska 

överväganden gjorts. Jag informerade alla respondenter om Vetenskapsrådets fyra principer:  

• Informationskravet - deltagarna informeras om studiens syfte och vilka villkor som 

gäller för deras deltagande samt att de medverkar frivilligt och därmed kan avbryta sin 

medverkan när de vill. 

• Samtyckeskravet - deltagarna ska medvetet välja att delta, om de väljer arr avbryta ska 

detta ske utan påtryckningar eller några negativa konsekvenser för deltagaren. I de fall 

där deltagarna är under 15 år bör vårdnadshavare informeras och välja om deltagande 

får ske. 

• Konfidentialitetskravet – Uppgifter och datamaterial ska hanteras och förvaras så att 

deltagarnas identitet inte avslöjas. 

• Nyttjandekravet – uppgifter insamlade från individer får inte användas för kommersiella 

syften eller annan icke-vetenskapliga ändamål. Uppgifter från enskild deltagare får 

heller inte användas som underlag till beslut eller åtgärder som direkt påverkar 

individen, om inte ett särskilt medgivande finns från individen. (Vetenskapsrådet, 1990) 
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5 Resultat   

I detta kapitel redovisas resultatet. Forskningsfrågorna visade ett resultat där det 

utkristalliserades sig tre olika kategorier per fråga. Det visade sig finnas ett samband mellan 

rutiner kring systematiskt kvalitetsarbete och insikter hos personalen att aktiviteterna ska syfta 

mot målen och bidra till ett lärande hos eleverna. Där rutiner saknades eller var oklara för ett 

systematiskt kvalitetsarbete stod själva aktiviteten i fokus och genomförandet blev då själva 

målet.  

5.1 Hur bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete på fritidshemmen? 

  

5.1.1 Det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete med förankrade rutiner och som är 

åskådligt över tid i fritidsverksamheten. 

De svarande beskriver att det finns en systematik i sitt kvalitetsarbete med tex årshjul och mallar 

att skriva i. De är insatta i vad som ska göras och hur. Tid är utlagd på förhand i kalendarium 

el liknande för skriftliga avstämningsperioder. Det finns en uttalad målsättning från rektor och 

arbetsledning med fritidshemsverksamheten, i form av prioriterade mål. De svarande upplever 

en levande process som fortgår och är överskådlig över tid. 

Först får man ju från rektor vid skolstarten en verksamhets- och 

utvecklingsplan och som då är ett underlag för kvalitetsarbetet då, där hon har 

valt ut prioriterade mål och som självklart är förankrade i skollagen och 

läroplanen. 

Ja men vi har ju en planering eller ett systematiskt kvalitetsarbete som våran 

rektor eller biträdande rektor har skrivit ihop åt oss och då är det ett årshjul 

eller egentligen det står i rutor vad vi ska göra och under vissa veckor tex som 

sociogram och trivselenkäter osv så att det är utsatt redan från början så att vi 

vet när vi ska göra det. 

I dessa fall var rektorerna aktiva och bidrog till att ett systematiskt kvalitetsarbete genomfördes 

över tid. De var också tydliga med att redan i läsårsstarten redogöra för verksamhetens 

prioriterade mål samt lägga upp en organisation kring arbetet som gjorde det tydligt för 

fritidspedagogerna. 

På hösten så utgår vi ifrån läroplanens mål men även att ser till barngruppens 

behov och intressen och utifrån det formulerar vi mål och vi använder oss av 

det systematiska kvalitetshjulet där man gör en nulägesrapportering, hur vill 

vi jobba med de olika uppdragen och målen. 

Fritidspedagogerna är här medveten om de nationella målen men också övriga styrdokument 

och påtalar vikten av att läsa av barngruppens behov och intressen innan de specificerar målen 

för sin fritidsgrupp.  
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5.1.2 Till viss del bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete för fritidsverksamheten. 

De svarande beskriver att det förekommer kvalitetsarbete men det sker mest för att någon eller 

några i personalgruppen driver på. Rektor och arbetsledning tar del av kvalitetsarbetet men 

verkar inte ge någon framåtsyftande och utvecklande respons. Rutiner saknas och det råder en 

viss osäkerhet kring när personalen ska få tid att stämma av skriftligt. Det saknas tydliga mallar 

att skriva i och det systematiska kvalitetsarbetet står och faller med enskilda fritidspedagoger. 

Personalen upplever att det finns en antydan till mål och en riktning men att den mest har hängt 

med på slentrian.  

Vi har haft en liten målbeskrivning som hängt med i många år om man säger 

men vi har inte jobbat så aktivt med den tyvärr. 

Jag vet inte hur det kommer se ut det här året eh... Det har varit väldigt dåligt 

med tid till det föregående år. Eh... och nu har vi fått sitta lite snabbt och hafsat 

ner något på planeringstid. 

Det ingår i den vanliga planeringstiden. Eller ja... vi brukar nog använda vår 

förtroendetid egentligen. Vi sitter... vi brukar sitta en kväll i månaden ungefär.  

Personalen saknar en tydlig ledning och riktning från rektor hur de ska bedriva ett systematiskt 

kvalitetsarbete. De vill få mer respons från rektor under processens gång. 

Vi har ju två rektorer här så vi har olika ansvarsrektorer och det är biträdande 

rektorn som är för vår avdelning då. Han vill ha in det och han har egentligen 

inte... han har svarat att han har fått det och tycker det är bra, sen har vi inte 

fått nån mer respons. 

 

5.1.3 Inget systematiskt kvalitetsarbete bedrivs för fritidsverksamheten.  

De svarande beskriver att de inte bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete för 

fritidsverksamheten. Det finns inga rutiner för arbetet och rektor och arbetsledning har inte 

initierat något för fritidshemmen. Ibland har rektorerna gett prioriterade mål för hela 

skolenheten men dessa upplevde fritidspedagogerna som "skolifierade" och upplevde att det 

var svårt att omsätta målen i fritidsverksamheten. 

Nu sista åren tycker jag att det har gått mycket på eh... slentrianmässigt 

faktiskt, för vi har inte haft någon rektor som drivit frågan riktigt och så har vi 

tyckt att skolans mål har varit lite för skolaktiga, att de inte riktigt passat våran 

verksamhet. 

Just nu tycker jag inte att vi har något som fungerar eh... för det har ju varit 

det här som sagt att vi ska göra, sätta oss att skriva någonting om matte och 

svenska och engelska och det känns bara meningslöst, det är inte vi liksom. 

Vi hoppas väl som sagt på att kunna starta upp ordentligt i höst med ett 

ordentligt kvalitetsarbete som gäller fritids och inte någonting som vi tycker 

att vi inte jobbar med särskilt mycket. Det ska vara våran verksamhet. 
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Personalen upplever att de saknar ett systematiskt kvalitetsarbete som riktar sig mot 

fritidshemmet. De fritidspedagoger som undervisar i något ämne tenderar att lägga mest tid för 

kvalitetsarbete i ämnet även om de jobbar fler timmar på fritidshemmet. Rektorer tycks inte ha 

förankrat målarbetet för fritidshemmen och fritidspedagogerna ser inte riktigt nyttan med de 

mål som kommer uppifrån. 

Jag kan väl inte säga att jag lagt huvudfokus på kanske kvalitetsarbete 

eh... kanske inte jag har lagt eh... mitt huvudfokus på fritids utan då 

ligger mitt huvudfokus på att göra idrotten så bra som möjligt liksom... 

sen är jag ju mer på fritids egentligen, som jag sa innan är idrotten 30 

procent och fritids 70 procent. 

Den här planeringstiden ska jag ha, för så här mycket timmar står det i 

läroplanen att jag ska ha. Då har jag ju fått det bättre med just idrotten 

men samtidigt så har man glömt lite på fritidshemmet. 

 

5.2 Vilka förmågor och kunskaper anser fritidspedagogerna att de 

utvecklar hos eleverna?  

 

5.2.1 Social förmåga 

Samtliga svarande nämner att det är att utveckla elevernas sociala förmågor samt 

värdegrundsarbetet som är ett huvuduppdrag i verksamheten. Värdegrundsarbetet är starkt 

förankrat och även om fler förmågor och kunskaper utvecklas hos eleverna på fritidshemmet så 

verkar det oftast ligga huvudfokus på social utveckling och det finns ett starkt 

värdegrundsperspektiv och elevfokus i verksamheten. 

"Sociogram kör vi också för att veta...ja det sa jag inte innan... men det är ett 

mål som vi försökt sätta då att alla ska bli valda, annars har vi misslyckats" 

"Sociogram gör vi två gånger per läsår....och lika dant med trivselenkäten gör 

man två gånger per läsår" 

"...känner ju ändå att viktigast hos oss är ju att de fungerar socialt i gruppen 

och trivs bra" 

 

5.2.2 Själva aktiviteten 

De svarande beskriver aktiviteterna på fritidshemmet utifrån två perspektiv. De menar att 

aktiviteten är en metod för att nå målen men några beskriver också själva aktiviteten som ett 

mål i sig.  

Förra året jobbade vi mycket med pärlplattor. Då började barnen bara göra 

pärlplattor bara rent hur man ville, sen började de följa mönster och sen blev 

de så duktiga att de började ju utveckla detta och frågade om de fick göra 

mönster till sina kompisar. 
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5.2.3 Kunskaper som rör ämnen så som matematik och svenska 

Några av de svarande nämnde kunskapsmål i ämnen. Där skiljer sig meningarna lite åt och 

någon menar att kunskapsutvecklingen sker i nära samarbete med klassläraren eftersom de 

jobbar mot samma mål, medan någon annan beskriver att kunskapsmål som rör ämnen känns 

främmande för fritids och upplever detta som en "skolifiering" av fritidsverksamheten. 

Jag gillar ju att göra ungefär samma saker som händer inne i klassrummet, fast 

jag gör om det så vi kan göra det praktiskt på fritids. 

Höga förväntningar, matte, svenska och engelska. Vi känner att ja...höga 

förväntningar kan vi ha men det andra, visst det kommer in lite grann, men det 

är inte våra huvudmål. 

 

5.3 Hur följer fritidspedagogerna upp elevernas lärande i fritidshemmet 

utifrån de uppsatta målen i deras systematiska kvalitetsarbete? 

 

5.3.1 Genomför enkäter, observationer och intervjuer 

Några av de svarande uppger att de har olika sätt att samla in information om elevernas lärande. 

De som ansåg att de hade tydliga rutiner för ett systematiskt kvalitetsarbete använde sig av flera 

olika metoder parallellt för att samla in information om elevernas lärande samt för att kunna 

analysera och följa upp kopplat till mål i det systematiska kvalitetsarbetet. 

I höstas när terminen började gjorde vi en intervju i grupp där barnen fick 

berätta vilka olika känslor de kunde och nu har vi haft en uppföljning då kring 

det. 

 ...har vi intervjuat alla...nästan alla fritidshemsbarn och ställt vissa frågor då, 

om de trivs och känner sig trygga, om de har kompisar... 

...vi hör ofta från ett annat rum, Nu accepterar du inte ett nej, eller, Nu bidrar 

du inte till en god stämning, eller Vänta på din tur. Då kommer de här citaten, 

då har barnen fått ett verktyg till att kunna säga till sin kamrat och kamraten 

vet precis vad det handlar om just då. 

Sen gör vi ju, ja men intervjuer och vi har ju enkäter och sociogram och sånt 

som vi gör....och det är ju en typ av bedömning. 

 

5.3.2 Eleverna utvärderar aktiviteten med hjälp av tumme upp eller ner, diskussioner 

med eleverna på samlingar 

Några svarande samlade inte in skriftliga resultat men lät eleverna själva utvärdera aktiviteten 

precis efter att den genomförts. Detta var inget som var planerat och tidsstyrt utan tycktes 

genomföras vid de tillfällen som den enskilde fritidspedagogen ansågs vara lämpligt. Här delar 

sig svaren något åt två håll, några lät eleverna utvärdera själva aktiviteten medans andra lät 
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eleverna utvärdera aktiviteten men försökte samtidigt att påvisa för eleverna vad de lärt sig och 

vilka färdigheter och förmågor de utvecklat med hjälp av aktiviteten. 

Men sen är det ju de som får utvärdera och tycker de flesta tummen upp eller åt sidan, 

den är faktiskt väldigt positiv den också, jag tycker att tummen åt sidan den visar på 

mer självinsikt, att man funderar....Det är ändå större att tänka till, så jag värderar 

faktiskt den bättre, när man märker att barnen tänker och reflekterar. 

Ja då hade vi fritidsråd liksom och så hade vi mycket så här dokumentation att 

man...eh.. De fick sätta en glad gubbe och en, vad ska vi kalla det,...mitt emellan och 

en sur gubbe. 

Vi vill ju också att barnen själva ska kunna se sitt lärande, att det blir tydligt för dem. 

Så när det kommet till inflytande så med de mindre barnen har vi önskemoln, där vi 

haft samling där barnen får önska vad vi ska göra under fritidsverksamheten och sen 

sätter vi upp detta i små moln och sen har vi avstämningsperioder med dem där vi 

plockar ner det här stora plakatet och sätter oss i samlingen och så läser vi. Är det 

något som vi har genomfört, ja då färglägger vi det molnet för att barnen ska se att 

de haft ett inflytande på verksamheten. Den sista sådan samling brukar vi summera 

tillsammans med barnen, alltså göra en analys utav det tillsammans med barnen. 

 

5.3.3 I samarbete med klasslärarna 

Någon av de svarande uttryckte att de hade ett samarbete med klassläraren när de följer upp 

målen och de ser nyttan av att de jobbar med samma mål fast med olika metoder beroende på 

verksamheten. Någon annan utryckte snarare att det fanns en brist i samarbetet då målen 

verkade rikta sig enbart mot skoltidens verksamhet och fritidspedagogen upplevde då att 

fritidshemsverksamhetens mål försvann. 

Sen är det väl svårare kanske som jag säger med matten och svenskan, kan jag tycka 

är svårare att ha det mätbara som man har inne i skolan. Jag hoppas att det vi gör blir 

mätbart sen inne i klassrummet, att det blir den biten, vi kanske inte mäter kunskaper 

på det viset på fritids men att det underlättar när man kommer in sen och faktiskt 

jobbar med vikt och längd inne i klassrummet, att vi har jobbat med det innan så att 

det resultatet kanske de ser i skolan av det vi gör. 
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6 Diskussion 

Studiens syfte var att undersöka hur ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs på fritidshemmen. 

Vidare undersöktes vad och vilka förmågor samt kunskaper som fritidspedagogerna ansåg att 

de utvecklade hos eleverna samt hur fritidspedagogerna följde upp elevernas lärande kopplat 

till målen i det systematiska kvalitetsarbetet. Avsnittet inleds med en metoddiskussion och 

sedan följer en diskussion kring resultatet. 

6.1 Metoddiskussion 

Under arbetets gång visade det sig att intervjufrågorna var något oprecisa. Respondenterna 

svarade och broderade gärna ut sina förklaringar och tankar. I vissa fall var det svårt att få 

tillbaka diskussionen kring frågeställningarna. Eftersom de fick intervjufrågorna i förväg så 

hade flera av dem förberett sig skriftligt, detta underlättade intervjun och dessa höll sig mer till 

ämnet. Det var en lärande process för mig att intervjua och framförallt att försöka ställa 

följdfrågor som fick dem att berätta mer och förtydliga.  

Min förförståelse och mitt intresse för systematiskt kvalitetsarbete i fritidshem gjorde att det i 

något fall var svårt att förhålla sig neutral och att vara objektiv. Några gånger upplevde jag att 

jag genom mina frågor ledde in respondenterna åt ett visst håll. I vissa fall var det nödvändigt 

för att hitta tillbaka till ämnet men i några fall borde jag ställt följdfrågan mer öppen och neutral.  

Vid några av intervjutillfällena kommenterade respondenterna och relaterade till min 

föreläsning om systematiskt kvalitetsarbete i fritidshem, som riktade sig till verksamma 

fritidspedagoger i kommunen. Det var svårt att förhålla sig neutral i vissa lägen eftersom jag 

under föreläsningen varit positiv till och påtalat vikten av att driva ett systematiskt 

kvalitetsarbete för fritidshem. Några av respondenterna undrade hur vi på min skolenhet 

genomfört vissa organisatoriska delar såsom tid för planering och dokumentation. Jag fick 

aktivt försöka få respondenterna att tänka tillbaka till sin egen verksamhet för att de skulle 

kunna beskriva den.  

Kvale och Brinkman (2015) menar att det finns en viss risk att forskaren i studien bara 

uppmärksammar och lägger märke till saker som stödjer deras uppfattning, man tolkar selektivt 

och bara redovisar yttranden som styrker den egna slutsatsen och samtidigt bortser från belägg 

som pekar åt ett annat håll. Under arbetets gång med denna studie har hänsyn tagits till detta 

och jag försökte opartiskt fånga så många olika yttryck som möjligt och spegla det i resultatet. 

Intervjuerna genomfördes, med ett undantag, på respondenternas skolor. Detta var en trygghet 

för de intervjuade och samtliga kunde genomföra intervjun relativt ostört. Ibland förekom 

bakgrundsljud på ljudupptagningen men inget som störde. Alla hittade en plats där intervjun 

kunde ske utan att bli avbruten eller att några fler var närvarande. 

6.2 Resultatdiskussion 

Resultatet av studien visar att de tre forskningsfrågorna är nära sammanflätade; om ett 

systematiskt arbete bedrivs och det finns tydliga rutiner och mål för hur det arbetet ska bedrivas 

på fritidshemmet, så genomför fritidspedagogerna medvetet aktiviteter som främjar 
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måluppfyllelse och följer upp elevernas lärande på olika sätt. Det omvända visade sig också i 

studien. De fritidspedagoger som ansåg att det inte bedrevs något tydligt systematiskt 

kvalitetsarbete på fritidshemmen och saknade rutiner för ett sådant arbete, hade svårare att 

beskriva vad de skulle utveckla hos eleverna och hur de följde upp elevernas lärande på fritids. 

Studien visar en skillnad i hur fritidspedagogerna ser på elevernas lärande och uppdraget för 

fritidshemmet när det gäller mål och utvärdering. Flera anser att de saknar en implementering 

av läroplanens fjärde kapitel, det vill säga det kapitlet som riktar sig specifikt till 

fritidshemsverksamheten.  

Som Pihlgren (2017) skriver är frågan alla som undervisar måste besvara hur undervisningen 

ska läggas upp så att eleverna lär sig. Det måste finnas stöd i forskningen för vilka metoder som 

används, arbetet kan också vila på beprövade metoder som använts länge men dessa måste vara 

utvärderade och skriftligt dokumenterade (Pihlgren, 2017). 

Mönster som studien visar är bla skillnader i synen på lärandet och vad som ska utvärderas. 

Även hur uppföljningen genomförs är olika. De fritidspedagoger som ansåg sig ha ett 

systematiskt kvalitetsarbete tenderar mer att fokusera på elevernas lärande och ser aktiviteterna 

som genomförs på fritidshemmet som en metod för att nå målen. De utvärderar snarare lärandet 

än själva aktiviteten, även om det i vissa fall kan kombineras. De fritidspedagoger som uttryckte 

att de saknade eller påtalade brister i det systematiska kvalitetsarbetet tenderade att se själva 

aktiviteten som målet och utvärderade den. De pratade mycket lite om själva lärandet på 

fritidshemmet. 

”Det som tidigare varit ett viktigt innehåll har nu transformerats till ett viktigt mål” (Löfdahl, 

2010 s. 9) Fritidshemsverksamhetens uppdrag har genomgått en förändring, från att fokusera 

på innehåll och aktiviteter - det vill säga själva görandet, så har syftet med verksamheten 

vidareutvecklats till att fokusera på mål och att utveckla förmågor och ett lärande hos eleverna 

i enlighet med nationella styrdokument (a.a.) 
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Figur 2.2 sammanfattar resultatet: 

    

 5.1.1 5.1.2 5.1.3 

 

Bedrivs 

Ja med tydliga 

rutiner 

 

Ja till viss del Nej 

 5.2.1 5.2.2 5.2.3 

 

Vad 

 

Sociala förmågor  

 

Aktiviteter 

 

Ämnesrelaterade 

kunskaper 

 5.3.1 5.3.2 5.3.3 

 

Hur 

Enkäter, 

observationer och 

intervjuer 

Eleverna utvärderar 

vid samling 

I samarbete med 

klasslärarna 

Figur 2.2 beskriver sambandet mellan hur systematiskt kvalitetsarbete bedrivs och vad fritidspedagogerna 

fokuserar på i arbetet med aktiviteter, mål och lärande. 

Figuren förklarar ett samband mellan systematiskt kvalitetsarbete och rutiner för hur 

fritidspedagogerna arbetar med aktiviteter, mål och lärande. Om det finns drivande rektorer 

som organiserar ett tydligt systematiskt kvalitetsarbete för fritidshemmen ser 

fritidspedagogerna vinster i att planera, genomföra och utvärdera skriftligt. Får de dessutom 

respons på sitt arbete från rektor tenderar detta till att öka insikten om mål och lärandet på 

fritidshemmet. Fritidspedagogerna i de fallen använder sig av aktiviteterna som en metod för 

att nå sina mål. De har dessutom flera olika sätt att följa upp lärandet och för att kunna analysera 

sin verksamhet.  

Figuren visar också att om rutiner saknas och det är brister i det systematiska kvalitetsarbetet 

är fritidspedagogerna mer utlämnade till att själva hitta på sätt att utvärdera sin verksamhet. Det 

verkar även som att dessa fritidspedagoger använder aktiviteterna som mål, att barnen får göra 

vissa saker. Utvärderingen av aktiviteterna sker spontant i stunden tex på samlingen och det är 

barnen som utvärderar. Ett djupare analysarbete av personalen verkar saknas och inga krav 

ställs från rektor om skriftlig dokumentation. 

Figuren vill även beskriva att dessa två olika arbetssätt ibland också kombineras av 

fritidspedagogerna, i den mening att de både låter barnen utvärdera aktiviteten och samtidigt 

som fritidspedagogerna har ett lärande perspektiv med målen i fokus. 
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6.3 Annat som framkommit som anknyter till ämnet 

I detta kapitel beskrivs sådant som framkom som inte svarar på forskningsfrågorna men som ändå är 

relevant för ämnet. På slutet av arbetet väcktes nya frågeställningar som i framtiden kan komma bli 

intressant att studera. 

Annat som framkom var att många av fritidspedagogerna upplevde att det är svårare att bedriva 

en fritidshemsverksamhet med målfocus och systematiskt kvalitetsarbete om det byts personal 

för ofta i arbetslaget. De upplevde det som om att de fick "börja om" eller sänka sina ambitioner 

framförallt då utbildade fritidspedagoger ibland flyttades till skolans verksamhet i klass eller 

utsågs som ämnesansvariga som till exempel i idrott eller bild. Den utbildade personalen på 

fritids verkar ofta bytas mot personal utan pedagogisk högskoleutbildning 

I de svarandes beskrivningar verkar det som att det på alla fritidshem finns en eller två eldsjälar 

som brinner för systematiskt kvalitetsarbete i fritidshem men det visar sig samtidigt vara svårt 

för enskilda pedagoger att driva ett systematiskt kvalitetsarbete, som dokumenteras, över tid. 

Det framkom däremot en viktig faktor för att ett systematiskt kvalitetsarbete ska kunna bedrivas 

med tydliga rutiner och arbetsro, det var att det fanns en tydlig och genomtänkt organisation 

där rektorerna initierar, leder och driver på en utveckling av arbetet för fritidshemmen.  

De fritidspedagoger som utbildats i den senast reformerade utbildningen får utbildning i 

systematiskt kvalitetsarbete, till skillnad mot de som utbildade sig tidigare. Resultatet av studien 

visade att detta inte var avgörande för om det bedrevs ett systematiskt kvalitetsarbete för 

fritidshemmen. Återigen var det rektorerna som spelade en stor roll i om ett sådant arbete 

genomfördes. 

6.4 Slutord 

Finns det då bara fördelar och vinster med ett Systematiskt kvalitetsarbete i fritidshem, där mål och 

lärande kan bli mätbart? Att använda sig av utvärdering och kvalitetssäkring enbart för sakens skull 

tror jag inte per automatik ger eleverna på fritidshemmen högre måluppfyllelse. New public 

Management som flyttar in i sociala och humanistiska sektorn är kanske inte alltid av godo. Det finns 

en risk att chefer och personal endast fokuserar på prestationer och måluppfyllelse på pappret och 

glömmer att ta hänsyn till eleverna bakom resultatet. Eleverna är inga maskiner utan människor som 

verkar i ett större kontext än bara den tid de vistas i skolan och på fritidshemmet, det är viktigt att 

komma ihåg när man utvärderar och analyserar. Om fritidspedagogerna däremot får förutsättningar att 

dokumentera och via kollegialt lärande utveckla sin verksamhet och profession i enlighet med de 

nationella mål med hänsyn till eleverna och elevgruppen, då anser jag att ett systematiskt 

kvalitetsarbete kan vara positivt och utvecklande för eleverna i verksamheten och de enskilda 

fritidspedagogerna.  

I framtiden kan det bli intressant att studera rektorernas uppfattning kring systematiskt 

kvalitetsarbete i fritidshem samt om de är medvetna om sin viktiga roll i att driva arbetet med 

målsättning och att kunna ge återkoppling till fritidspedagogerna. 

Det kan också vara spännande att studera politikernas uppfattning och medvetenhet om 

fritidshemsverksamhetens innehåll och syfte, sammankopplat med ett systematiskt 

kvalitetsarbete. Det skulle även vara intressant att be dem beskriva hur de tänker om lärandet i 

fritidshem.   
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Bilaga  

Intervjufrågor 

1. Hur många år har du jobbat som fritidspedagog? 

2. Berätta hur du/ni formulerar mål för fritidshemmet. 

3. Beskriv ert systematiska kvalitetsarbete på fritidshemmet. 

4. Hur följer ni upp barnens lärande på fritidshemmet? 
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