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Syftet med utvecklingsarbetet är att skapa en gemensam plattform för de fritidspedagoger 

där utvecklingsarbetet är utfört på. En fritidshemsblogg kommer att skapas för att 

effektivisera dokumentationen och synliggörandet fritidshemmets verksamhet. 

Förhoppningen med utvecklingsarbetet är att bloggen kommer att kunna användas som en 
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implementering av fritidshemsbloggen i verksamheten. Då utvecklingsarbetet endast 

pågick under en kortare period är det svårt att dra några generella slutsatser i vad aktionen 

faktiskt bidrog med, det vi kunde se efter den korta perioden var en förbättring kring 

dokumentation och den kunskap som vårdnadshavande kunde ta del av kring arbetet på 

fritidshemmet. Grunden för det systematiska kvalitetsarbetet som inte riktigt fanns där 

innan lades på nytt och fungerade som en bra fundamental grund för de fritidspedagoger 

jag arbetade med. Genom en utökad dokumentation kunde vi se vad som behövdes 

förbättras och erbjuda vårdnadshavande en bättre grund för vad som görs på 

fritidshemmet. Vilket i sin tur leder till en förbättrad relation och kommunikation parterna 

emellan. 
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ABSTRAKT 
The purpose is to create a platform for the youth workers where documentation of the 

work is shown. A blog about the youth home will be showcased to effectivise the work 

and showcase how the youth home is working. The purpose is to show that the educational 

work can be used as solid groundwork for systimatical work of quality within the youth 

home in a prolonged state and even after the work has ended. The ambition of this blog is 

that parents will be able to have a bigger insight in the youth home and its care. A model 

of planning will be shown as part of the groundwork. This will show how the overall 

process in the educational work works and how it will be made. BRUK and SWOT-

analysis will be presented in this educational work in order to add a wider base of 

knowledge about the specific needs of the youth home and also to showcase the potential 

implementation of the youth care blog in the youth home business. Since the research 

wasn’t during a prolonged period of time it’s hard to say that there are generalising results 

of the action itself. What could be shown however was that the groundwork that the 

documentation lead to and the fact that it was made with a conscious mind caused the 

parents aswell as the youth workers to have a better understanding about the work at the 

youth home. This lead to an improved relationship with the parents which also improved 

the communication between the two parts. 
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1 INTRODUKTION 

På det fritidshem där jag gjorde min verksamhetsförlagda utbildning (hädanefter kallat 

VFU-plats) har alla tre fritidspedagogerna gått den gamla utbildningen från 1980-talet. 

De kallar sig själva för hedenhöspedagogerna då alla är av den äldre generationen.  

VFU-läraren berättade vid ett tillfälle om hur en vårdnadshavare vid hämtning av sitt 

barn hade sagt – ”Jaha, sitter du här och ritar nu igen”. VFU-läraren uppfattade 

vårdnadshavarens uttalande som en pik mot fritidspedagogernas pedagogiska 

verksamhet, som att de endast skulle låta eleverna i fritidshemmet sitta och rita hela 

dagarna. Vårdnadshavarens kommentar är dock inte så förvånande då jag har 

uppmärksammat att insynen på min VFU-plats är begränsad för utomstående som inte 

arbetar på fritidshemmet. Vårdnadshavare och andra personer utanför fritidshemmet 

verksamhet får ingen insyn i vad som händer under dagarna, och där av troligtvis 

kommentaren. Ur VFU-lärarens perspektiv är en ritande elev på eftermiddagen inte 

något konstigt då det oftast skett många aktiviteter under dagens timmar som passerat. 

Eftermiddagen är också den tid på dygnet som de flesta av vårdnadshavarna hämtar 

sina barn och även den tid av verksamheten som vårdnadshavare får se. Den 

begränsade insynen av fritidshemmet kan medföra att vårdnadshavaren inte ser 

fritidshemmet som en meningsfull verksamhet för elevernas utveckling. 

Rektorn på min VFU-plats delade med sig av en annan händelse där vårdnadshavare i 

ett samtal med rektorn inte hade någon aning om att fritidspedagogerna delade samma 

läroplan med grundskolan samt att fritidshemmet hade egna verksamhetsuppdrag. 

Rektorn berättade vidare om fritidshemmets fyra lokala verksamhetsuppdrag och 

målen för år 2015, där ett av målen var att minst 85 % av föräldrarna ska uppleva att 

de hade inflytande på verksamheten vid årets slut. Mot bakgrund av ovanstående fick 

jag en förfrågan om jag med ett utvecklingsinriktat arbete kunde hjälpa 

fritidspedagogerna med att synliggöra den pedagogiska verksamheten på 

fritidshemmet, främst för att möjliggöra en ökad insyn i verksamheten för elevernas 

vårdnadshavare, men även som dokumentationsunderlag vid uppföljning och 

utvärdering av fritidshemsverksamheten. Då information tidigare gått ut i skolan 

främst genom internet valde även jag internet som informationskanal. 

 

Fördelen med internet som informationskanal är att de allra flesta idag har tillgång till 

dator eller mobiltelefon som de kan komma åt internet ifrån och därmed komma åt 

innehållet relativt lätt. Skulle tillgången till internet ändå fattas går det att ta del av 

internetuppkoppling och dator genom stadsbiblioteket, där kan du ta del av 

information samt ordna med utskrifter om så önskas. 

 Styrdokumenten om fritidshemmets uppdrag och mål 

Syftet med fritidshemmets verksamhet är att komplettera den utbildning som ryms 

inom skolplikten för eleverna. Fritidspedagogerna ska så långt som möjligt sträva efter 

att fritidshemmets specifika uppdrag, mål, krav och riktlinjer enligt skollag så att 

läroplanen uppfylls (Skolverket, 2014a). I Fritidspedagogernas uppdrag ingår det att 

fortlöpande se till att vårdnadshavarna får information om hur eleverna trivs och 

utvecklas i verksamheten med hänsyn till elevernas integritet (Skolverket, 2011). Att 

upprätthålla en god kontakt med vårdnadshavarna är personalens ansvar för att främja 

ett förtroendefullt samarbete mellan fritidshemmet och hemmen (Skolverket, 2007). 
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Vid planering av fritidshemmets verksamhet ska fritidspedagogerna utgå från de 

uppdrag och mål som formuleras i läroplanen från skolverket och Skolverkets 

allmänna råd gällande fritidshemmet, detta utifrån beaktning av elevernas behov och 

intressen. Genom att arbeta mot styrdokumenten så kan fritidspedagogerna bedriva ett 

systematiskt kvalitetsarbete. Systematiskt kvalitetsarbete innebär att 

fritidspedagogerna metodiskt och systematiskt följer upp, analyserar, planerar och 

utvecklar verksamhetens utbildning och undervisning1. Genom etablerade rutiner i 

arbetslaget för systematiskt kvalitetsarbete kan fritidshemmets verksamhet 

kvalitetssäkras och utvecklas i förhållande till de nationella styrdokumenten 

(Skolverket, 2014). Enligt Skollagen (2010:800) ska det systematiska kvalitetsarbetet 

dokumenteras och det är rektorns yttersta ansvar att se till att det genomförs. 

Att dokumentera verksamheten är en förutsättning för att kunna identifiera vilka 

områden och utvecklingsinsatser som behövs för att eleverna ska kunna nå upp till de 

nationella målen i läroplanen. Insamling av dokumentation under en längre tid 

möjliggör för fritidspedagogerna och rektorn att kunna följa upp verksamhetens 

effekter och resultat gentemot läroplanen. Det som dokumenteras i verksamheten bör 

enligt Skolverket (2015) ha ett tydligt syfte för att kunna användas vidare som en hjälp 

i verksamheten. 

 Skolinspektionen om fritidshemmets uppdrag och mål 

Skolinspektionen (2012) har i sin rapport uppmärksammat att många kommuner 

struntar i att följa upp fritidshemmens kvalitetsarbete, vilket resulterar i utebliven 

analys av hur verksamheten förhåller sig till kvalitet och likvärdighet. Rapporten visar 

även att det i många fritidshem saknas dokumentation av planering för hur mål och 

riktlinjer gällande verksamheten ska säkerställas (a.a). Tyngden i en välorganiserad 

verksamhet skapas genom kontinuerlig utbildning och uppföljning. 

 Fritidshemmets utvecklingsbehov 

Då fritidspedagogerna och rektor på VFU-platsen önskar hjälp med att synliggöra 

fritidshemmets verksamhet får jag komplettera deras uppgifter genom egna 

observationer. Detta för att utreda om synliggörandet är det faktiska behovet och 

utvecklingsområdet i studien. Om det visar sig vara synliggörande av verksamheten 

som är det faktiska behovet i fritidshemmet, skulle systematiskt kvalitetsarbete med 

dokumentation som verktyg kunna vara ett sätt för att utveckla verksamheten. Då blir 

detta i enighet mot deras förfrågan inom ramen för ett utvecklingsinriktat 

examensarbete. 

                                                 

 

 

 

1 Begreppet undervisning inom fritidshemmet ska i denna text ges en bredare tolkning då 

fritidspedagogerna är med och bedriver undervisning inom både skola och fritidshem och kan därför 

följa med i elevernas utveckling på ett annat sätt än klassrumslärarna och bilda sig en helhet i elevernas 

utbildning med sin yrkesexpertis inom fritidshemmet. 
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2 ARBETSSMODELL 

Utvecklingsarbetet utgår från två stycken arbetsmodeller som jag omarbetat till en 

arbetsmodell. Anledningen till att de två arbetsmodellerna har formats om till en 

arbetsmodell var för att ingen av modellerna passade in fullständigt i det 

utvecklingsinriktade arbetet jag planerade att genomföra på fritidshemmet. Däremot 

insåg jag snabbt att en kombination av Carlström och Carlström Hagmans 

arbetsmodeller för utvecklingsarbete och uppsatsarbete skulle möjliggöra skapandet 

av en fungerande arbetsmodell. Arbetsmodellen är illustrerad genom Bild 1 för att 

underlätta förståelsen av hur examensarbetet är upplagt. Carlström och Carlström 

Hagman (2006) framhåller att även om deras arbetsmodeller har olika faser så sker 

arbetsgången inte lika disciplinerat som arbetsmodellerna kan ge sken av. I vissa delar 

av arbetsmodellen har jag varit inne i flera faser samtidigt för att komma vidare i 

utvecklingsarbetets utformning. Nedan har jag konstruerat ett flödesschema som utgår 

från Carlström och Carlström Hagmans (2006, s.104,120) arbetsmodeller för 

uppsatsarbete och utvecklingsarbete, som jag har sammanställt till en arbetsmodell. 

Arbetsmodellen innehåller fyra faser med tillhörande kapitelrubriker vilket kommer 

att genomsyra examensarbetets utformning från början till slut. Eftersom varje 

utvecklingsarbete är unikt utifrån sina egna förutsättningar och behov har jag utformat 

och namngett kapitelrubrikerna med hänsyn till Carlström och Carlström Hagmans 

innehållsbeskrivning av arbetsmodellens fyra faser. Här nedan har jag gjort egna bilder 

som visar hur faserna följer varandra i nummer 1 till 2 till 3 och slutligen 4. 

 

Bild. 1, egenkonstruerad arbetsmodell. Inspirerat av Carlström och Carlström Hagmans (2006, 

s.104,120) arbetsmodeller för uppsatsarbete och utvecklingsarbete. 

Fas 4: Resultat och slutsatser av utvecklingsarbete

DIDAKTISKA IMPLIKATIONER

Fas 3: Genomförande av utvecklingsarbete

AKTION

Fas 2: Förstudie och planering inför utvecklingsarbete

FÖRSTUDIE, BRUK, SWOT, PLANERINGSPLAN INFÖR UTVECKLINGSARBETES AKTION

Fas 1: Problem och utvecklingsområde

NULÄGESBESKRIVNING, SYFTE OCH AMBITIONER, BAKGRUND
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 Arbetsmodellens fyra faser 

I följande text ges en närmre förklaring över de fyra faserna och dess innehåll. 

2.1.1 Fas 1: Problem och utvecklingsområde 

Fas ett handlar om att identifiera ett eller flera utvecklingsområden som är av betydelse 

för den verksamhet som utvecklingsarbetet är tänkt att genomföras i. För att kunna 

kartlägga verksamhetens utvecklingsområde bör en noggrann nulägesbeskrivning 

genomföras, vilket i sin tur underlättar framställningen av studiens syfte och 

målformulering. Vidare i fas ett menar Carlström och Carlström Hagman (2006) att 

litteraturstudien i det valda ämnets område ska presenteras för att tillföra studien en 

djupare förståelse och grund för studiens fortsatta arbetsgång. Utifrån Carlström och 

Carlström Hagmans (2006) beskrivning av vad som bör göras i Fas1 har jag därför valt 

att lägga in tre underliggande rubriker: NULÄGESBESKRIVNING, SYFTE OCH 

AMBITIONER och BAKGRUND. Detta för att tydliggöra vad jag gör i Fas 1. 

2.1.2 Fas 2: Förstudie och planering inför utvecklingsarbete 

Fas 2 handlar om att välja ut metoder som kan tillföra tillräckligt med information för 

att konstruera en genomförandeplan till utvecklingsarbetets aktion i Fas 3. Carlström 

och Carlström Hagman (2006) rekommenderar att utföra den valda metoden i 

verksamheten genom fältarbete. Ett fältarbete innebär att VFU-studenten besöker den 

pedagogiska verksamheten för att utföra observationen på plats. Den valda 

observationsmetoden bör användas i syfte för att samla in tillräckligt mycket data för 

att främja planeringen av utvecklingsarbetet. Med hänsyn till hur Fas 2 bör genomföras 

kommer FÖRSTUDIEN att presenteras först följt av BRUK och SWOT som utgör de 

två valda metoderna i utvecklingsarbetets förstudie. 

2.1.3 Fas 3: Genomförande av utvecklingsarbete 

Enligt Carlström och Carlström Hagman (2006) är det i Fas 3 som planeringsplanen 

ska testas och genomföras ute i verksamheten med utgångspunkt i det som 

framkommit från observationerna i förstudien. Fas 3 kommer med hänsyn till 

Carlström och Carlström Hagman (2006) beskrivning att namnges som AKTION där 

en utförlig beskrivning av hur genomförandet av utvecklingsarbetets aktion praktiskt 

gått till. 

2.1.4 Fas 4: Resultat och slutsatser av utvecklingsarbetet 

I Fas 4 ska VFU-studenten enligt Carlström och Carlström Hagman (2006) bearbeta 

tidigare insamlade data av studien och sammanställa den på ett överskådligt sätt. 

Översikten ska innehålla det mest relevanta delarna som framkommer under studien. 

Avslutningsvis bör texten i studien innehålla en diskussion där slutsatser och 

utvecklingsmöjligheter presenteras i sin helhet med utgångspunkt i utvecklingsarbetet. 

I Fas 4 kommer kapitelrubriken namnges DIDAKTISKA IMPLIKATIONER vilket 

innebär arbetet i sin helhet kommer att presenteras och diskuteras, vilket är den sista 

fasen i utvecklingsarbetet. 
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3 NULÄGESBESKRIVNING 

Fritidshemmet som detta utvecklingsarbete är genomfört på ligger i södra Sverige ute 

på landsbygden. Fritidshemmet har i nuläget ungefär 70 stycken inskrivna elever av 

skolans 120 elever. Eleverna i skolan har nästan uteslutande svensk etnicitet. 

Fritidshemmet har tre stycken heltidsanställda fritidspedagoger som alla har sin 

yrkesexamen från 1980-talet. Elevgrupperna på fritidshemmet är blandade från årskurs 

1 till 5. Varje fritidspedagog är tilldelad en eller flera klasser som sin särskilda 

elevgrupp, där de tillsammans med lärarna kompletterar varandras undervisning. 

Oavsett elevgrupp och årskurs så arbetar fritidspedagogerna tillsammans som ett team 

och hjälper varandra med alla eleverna under fritidshemstiden.  Lärarna i 

förskoleklassen tar hand om sina egna förskoleklasselever när skoltiden är slut, men 

förskoleklasseleverna är ändå integrerade med de övriga eleverna i fritidshemmets 

verksamhet då de får vara i fritidshemmets lokaler. Rektorn har ett övergripande 

ansvar över förskolan, grundskolan och fritidshemmets verksamhet. Rektorn ser det 

själv som en utmaning att styra dessa tre verksamheter enhetligt samtidigt som varje 

verksamhet har sina verksamhetsuppdrag att uppnå och utveckla. 

Fritidshemmet har sina lokaler i en stor villa med tre våningar. På bottenvåningen finns 

målarrum, skapanderum, samlingsrum och ett kontor för fritidspedagogerna att tillgå. 

Mellanvåningen har två klassrum, ett kapprum, ett mellanstort rum med biljardrum i 

anslutning. Det mellanstora rummet med tillhörande biljardrum brukar 

fritidspedagogerna använda sig av för sin verksamhet innan och efter skoltid På 

ovanvåningen befinner sig förskoleklassen med tillgång till rum för legobygge och 

skapandeaktivitet efter skoltid Övriga årskurser finns mittemot villan över skolgården 

där det endast råder skolverksamhet, vars lokaler fritidshemmet inte har tillgång till. 

Skolgården är mellanstor och består av asfalt och skogspartier. 

Eleverna på fritidshemmet kommer antingen innan skolans start och brukar då äta 

frukost i skolmatsalen tillsammans med fritidspedagogerna eller i anslutning efter 

skoldagens slut. Eleverna har varje dag möjlighet att själva bestämma om de vill vara 

utomhus eller inomhus. Varannan tisdag har årskurs ett och två, respektive årskurs tre 

till fem möjligheter att välja fritidsgympa under eftermiddagen. Onsdagar är det club 

35, vilket innebär att eleverna i årskurs tre till fem har 1 timme och 20 minuter med 

fritidspedagog för skapandeaktiviteter på fritidshemmets bottenplan. Vad som skapas 

är baserat på elevernas intressen och önskemål. Under veckan finns det oftast en 

planerad skapandeaktivitet som eleverna kan välja att göra. Eleverna har bland annat 

testat på att göra kottegirlanger, sytt mjukisdjur och vikt pappersloppor. 

3.1 Nuvarande arbete med planering och utvärdering i 
fritidshemmet 

I fritidshemmet saknas det tydliga rutiner vad gäller struktur och systematisering för 

hur fritidspedagogerna ska dokumentera. Även om det under året finns en 

övergripande struktur för vad som ska dokumenteras så gäller bristerna främst de 

rutiner för hur den dagliga verksamhetens dokumentering ska ske. Exempelvis så görs 

det en stor utvärdering av fritidshemsverksamheten en gång om året. 

Fritidspedagogerna gör även två grovplaneringar, en för höstterminen och en för 

vårterminen med hänsyn till årstid och svenska högtider. Grovplaneringarna finns 

antecknade i ett kollegieblock och saknar kopplingar till läroplanen (Skolverket, 2011) 

och Skolverkets allmänna råd för fritidshemsverksamheten (Skolverket, 2014a). 
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Kopplingar till läroplanen (Skolverket, 2011) och Skolverkets allmänna råd för 

fritidshemsverksamheten (Skolverket, 2014a) har hittats i några aktivitetsplaneringar. 

Även om det finns bristande kopplingar till de nationella styrdokumenten så har 

fritidspedagogerna i samtal kunnat svara mig på hur de kopplar de nationella 

styrdokumenten till verksamhetens mål och uppdrag. Fritidspedagogerna har nyligen 

fått tillgång till edWise som är en webbaserad plattform för förskola, skola och 

fritidshem. EdWise möjliggör kommunikation emellan pedagoger, lärare och 

vårdnadshavare. Pedagogerna och lärarna kan genom edWise ta del av färdiga 

planeringsmallar. Min VFU-lärare har tilldelats ansvaret av rektorn att bekanta sig med 

edWise och planeringsmallarna som finns på plattformen för att pröva att dra nytta av 

verktyget i fritidshemmet. I planeringsmallarna finns det olika rutor med utrymme för 

att beskriva och planera fritidshemmets aktiviteter med koppling till de nationella 

styrdokumenten, när aktiviteten är genomförd kan utvärderingskolumnen fyllas i. 

Planeringsmallarna ska fungera som stöd för fritidspedagogerna och kan delas med 

andra fritidspedagoger över nätet. Planeringarna är inte synliga för eleverna eller deras 

vårdnadshavare utan endast fritidspedagogerna emellan. För att ge en bild av hur 

fritidspedagogerna dokumenterar verksamheten så kommer jag vidare i texten att 

redogöra för de dokumentationsformer jag hittat. 

3.2 Dokumentationsformer i fritidshemsverksamheten 

Fritidshemspersonalen på min VFU-plats använder sig av anteckningsböcker. En av 

anteckningsböckerna kallas av fritidspedagogerna för den ”röda boken”. I den röda 

boken finns det anteckningar om vad som gjorts under alla lov sedan år 2011. Utöver 

den röda boken har de ”dagboken” i den antecknar de vid behov vad som har varit bra 

och mindre bra och vad de bör tänka på. 

På mellanvåningen finns en stor anslagstavla längs väggen som är synlig för alla som 

går in i fritidshemsrummet. På anslagstavlan kan eleverna sätta upp sina alster och det 

går även att finna information om fritidspedagogernas schema och telefonnummer. 

Vanligtvis sker fritidspedagogernas kontakt med vårdnadshavare vid lämning och 

hämtning av eleverna eller genom fritidshemstelefonen. Utöver den vardagliga 

kontakten erbjuds föräldrar, elever och släktingar in till fritidshemmets dag som 

arrangeras en gång om året. Syftet med fritidshemmets dag är att visa upp en del av 

det som eleverna erbjuds i fritidshemmets verksamhet men även för att möjliggöra 

kontakt mellan fritidshemmet och hemmen. Under fritidshemmets dag tillhandahålls 

det försäljning av eleverna alster, växter, bakverk, kaffe och saft. Pengarna från 

försäljningen går oavkortat till fritidshemmet för att kunna köpa in nytt material till 

eleverna. 

Varje skolklass har sina egna veckoblad som delas ut till eleverna en gång i veckan av 

klasslärararen. I veckobladet har fritidspedagogerna möjlighet att informera om vad 

som kommer att ske under fritidshemstiden. Fritidspedagogerna använder veckobladet 

sporadiskt beroende på om de anser att det finns något viktigt att informera elevernas 

vårdnadshavare om. 

Under fritidspedagogernas gemensamma veckoplaneringsmöten pratas det oftast om 

vad som kommer att ske eller vad som skett t.ex. om några elever gjort sig illa under 

rast-tid. Fritidspedagogerna antecknar även under planeringsmötena ner notiser i sina 

kalendrar. Övriga dokumentationsformer som jag tagit del av är nästan uteslutande 

handskriven på papper och insatta i olika pärmar (ibland utskrift från dator), 

egengjorda uppslag, lappar med tips och idéer som kan vara till nytta vid något 
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framtida tillfälle samt anteckningar i kollegieblock. Min VFU-lärare har visat upp ett 

flertal av de pärmar som jag hade identifierat och påpekat att det har gjorts flertalet 

försök till att systematisera planeringar, aktiviteter och utvärderingar från pärmarna, 

men att det slutat med att majoriteten av pärmarna bara blivit liggande. Som tidigare 

nämnts finns bristande rutiner för hur den dagliga dokumenteringen av verksamheten 

kan ske och fritidspedagogerna är ovana vid att bedriva systematiskt kvalitetsarbete. 

Utifrån det som beskrivits och framkommit tillhörande nulägesbeskrivningen ovan 

lyfter jag fram utvecklingsarbetets syfte och ambitioner i nästkommande kapitel. 
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4 SYFTE OCH AMBITIONER 
 

I den genomförda nulägesbeskrivningen av verksamheten har jag genom observation, 

inventering och i samtal uppmärksammat att fritidspedagogerna saknar: 

• gemensam dokumentationsplattform 

• rutin och struktur kring när, hur och vad som ska dokumenteras 

• rutin för uppföljning av planeringar och genomförda aktiviteter 

• effektivare kommunikationssätt för att synliggöra den fritidspedagogiska 

verksamheten 

Därför kommer detta utvecklingsprojekt att fokusera på systematiskt kvalitetsarbete, 

dokumentation och kommunikationsmöjligheter för att synliggöra fritidshemmet 

effektivare. Syftet med utvecklingsarbetet är mot bakgrund av ovanstående 

information att hjälpa fritidspedagogerna med att effektivisera dokumentationen med 

hjälp av en fritidshemsblogg som kan synliggöra verksamheten. Med en blogg som 

redskap går det att samla fler dokumentationsformer på ett ställe så som fotografier, 

video och beskrivning av verksamheten på ett ställe. 

Ambitionen är också att föräldrarna efter projektets slut ska ges möjlighet till ökad 

insyn i verksamheten genom fritidshemsbloggen. 
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5 BAKGRUND 

I följande text ges en förklaring av hur fritidshemmets verksamhet kom att bli mer lik 

skolan genom delad läroplan och implementering av systematiskt kvalitetsarbete i 

fritidshemmet, något som tidigare varit begränsat till skolverksamheten. 

5.1 Det systematiska kvalitetsarbetet i fritidshemmet  

Dagens fritidshem bygger till stor del på den verksamhet som bedrevs under 1970-

talet. Eleverna befann sig då på fritidshemmet före och efter skolslut. Detta var för att 

föräldrarna skulle kunna sköta sina arbeten med vetskapen om att deras barn blev 

omsorgsfullt omhändertagna på samma sätt som det fungerar än idag. Fritidshemmet 

har också fått vara med om rad stora förändringar och omorganisationer sedan dess 

som än idag håller på att implementeras i den ordinarie fritidshemsverksamheten. En 

av de största förändringar som kommit att påverka fritidshemmet är att verksamheten 

nu är integrerad med skolan och använder sig av Skolverkets läroplan (Lgr11). 

Dessutom har kontrollen av fritidshemmet ökat. En del av kontrollen innebär att kunna 

visa upp resultat över hur väl arbetet i fritidshemmet uppfyller de nationella 

styrdokumenten. Kontrollen finns för att Skolinspektionen och skolan ska kunna 

utvärdera och följa upp den egna verksamheten. Anledningen till att kontrollen som 

tidigare gällt skolan även skulle komma att gälla fritidshemmet var på grund av att 

Skolinspektionen (2012) i flera rapporter pekat på att fritidshemmet ofta blivit förbisett 

och underprioriterat. Skolan har i många kommuner fått första prioritet eftersom att 

skolan har haft krav på att bedriva systematiskt kvalitetsarbete till skillnad från 

fritidshemmet som inte haft det kravet. Skolinspektionen menar att en av 

anledningarna till fritidshemmen har underprioriterats var för att verksamheten 

saknade skolans krav på systematiskt kvalitetsarbete i sin verksamhet. Efter 

Skolverkets rapporter kom det senare krav på att det systematiska kvalitetsarbetet även 

skulle gälla i fritidshemmets verksamhet för att redovisa att målen tillämpades (a.a). 

Då kraven nu finns om att fritidshemmet ska redovisa det systematiska kvalitetsarbetet 

får numera fritidshemmets personal vara inställd på att Skolinspektionen kan komma 

precis som till skolan på regelbundna besök för att kontrollera hur väl det systematiska 

kvalitetsarbetet sköts (Saar, Löfdahl & Hjalmarsson, 2012). 

Utifrån ett internationellt perspektiv finns det påtagliga skillnader utifrån den 

elevomsorg inom fritidshemmet som vi i Sverige är vana vid. I USA bedrivs det i 

stället efterskolan-aktiviteter vilket är ett flertal olika arrangemang som eleverna kan 

välja att vara delaktiga i under tiden som föräldrarna är på jobbet och arbetar. 

Aktiviteterna ligger oftast i anslutning till skolan eller så går det bussar från skolan 

som släpper av eleverna vid aktiviteterna. Utvärdering av aktiviteterna är relaterad till 

antalet aktiva deltagande elever (Vandell, Pierce & Daisman, 2005). Saar, Löfdahl och 

Hjalmarsson (2012) anser att för mycket fokus på det systematiska kvalitetsarbete lätt 

kan bli på bekostnad av andra viktiga delar som ingår i fritidshemmets verksamhet. 

Fokus och tid som skulle gå till att ta hand om eleverna minskas för att utåt visa upp 

den bästa sidan av sig själva som kompetenta lärare och för att få verksamheten som 

man arbetar i att framstå som så bra som möjligt. Utåt sett vill läraren alltså 

marknadsföra sig och verksamheten för att kunna konkurrera med andra liknande 

verksamheter. För mycket fokus på det systematiska kvalitetsarbetet kan därför utgöra 

en risk i sig på bekostnad av omsorgsarbetet till eleven i fritidshemmen. Även om 

konsekvenser kan uppstå till följd av redovisningen av det systematiska 

kvalitetsarbetet menar Håkansson (2013) att möjligheterna överväger. Den negativa 
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aspekten av resultats-fokuseringen kan vända så länge det finns en bra plan för hur det 

systematiska kvalitetsarbetet praktiskt och strategiskt ska användas i verksamheten. 

Syftet med att bedriva systematiskt kvalitetsarbete är enligt Åsén och Vallberg Roth 

(2012) i första hand till för att bidra med kunskap till utveckling av verksamheten. 

5.2 Vanliga misstag i arbetet med den lokala planeringen 

I fritidshemmen saknas det ofta planering för hur de olika verksamhetsmålen ska 

säkerställas. För att uppnå en god kvalitet i fritidshemmet är det enligt forskning viktigt 

med en välorganiserad verksamhet som kontinuerligt utbildas och följs upp. Enligt 

Andersson (2013) är en av de bakomliggande orsakerna tidsbrist då de som arbetar i 

verksamheten inte ges tillräckliga förutsättningar för att hinna med att arbeta 

målinriktat vad gäller planering och uppföljning av aktiviteter, vilket även bekräftas 

av Brodin och Renblad (2014). Dessutom menar Andersson (2013) att det inte finns 

någon utformad strategi för hur fritidshempedagogerna ska dokumentera 

verksamheten under skoltid och fritidstid. Även om många av de yrkessamma inom 

fritidshemmet anser att dokumentationen av systematiskt kvalitetsarbete bör göras 

både för dem själva och för utveckling av verksamheten så menar Andersson (2013) 

vidare att fritidspedagogerna upplever det som att det tar stopp. Trögheten i att komma 

igång med systematiskt kvalitetsarbete bottnar i att fritidspedagogerna kan känna sig 

osäkra på hur de ska formulera sig i tal och skrift men även att de upplever 

dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet som tidsmässigt betungande på 

bekostnad av eleverna i fritidshemmet. 

Håkansson (2013) anser att det är vanligt i de lokala planeringsplanerna för 

verksamhetens målkriterier och kunskapskrav i Lgr 11 (Skolverket, 2011) oavsiktligt 

blandas ihop med verksamhetens egna riktlinjer och regler. Därför är det enligt 

Håkansson viktigt att den som arbetar med måluppfyllelse har klart för sig vad målet 

är som ska uppfyllas. Håkansson menar vidare att läraren i sin planering bör vara 

uppmärksam på att inte blanda ihop de planerade aktiviteterna med verksamhetsmålen. 

För att förtydliga menar han att mellanmålet kan tas som ett exempel där målet inte 

per automatik blir uppfyllt när eleverna har ätit upp sitt mellanmål. Verksamhetsmålet 

under mellanmålstiden med eleven handlar snarare om den sociala aspekten i måltiden 

om att eleven och de vuxna pedagogerna ska visa hänsyn och respekt för varandra i 

enighet med värdegrunden. Utvärdering utan tydliga verksamhetsmål riskerar enligt 

Håkansson (2013) att bli till en aktivitet att checka av i stället för 

verksamhetsutveckling. Däremot är det inte fel eller dåligt att ha en noggrann 

planering av en aktivitet då det är en god hjälp för att kunna nå verksamhetsmålen. En 

god planering kan ligga till grund för och underlätta utvärderingen av hur väl en 

aktivitet uppfyllde verksamhetsmålen men aktiviteten i sig kan aldrig utgöra målet. 

Enligt Håkansson (2013) kan det därför vara en god idé att samtala om de nationella 

dokumenten tillsammans med andra för att bena ut vad som är väsentligt i den lokala 

planeringen och hur målen gemensamt ska uppnås för att skapa en enighet i 

arbetslaget. Langelotz (2014) framhäver precis som Håkansson (2013) betydelsen av 

det kollegiala samtalet för att arbetslaget ska kunna stötta varandra vid utveckling av 

verksamheten. Ett sätt att arbeta med kvalitetsutveckling i arbetslaget kan enligt 

Renblad och Brodin (2012) vara att mäta hur väl målen uppfylls i enighet mot 

läroplanen. För att kunna göra det är det enligt Elfström (2013) av betydelse att VFU-

läraren planerar, dokumenterar och följer upp målen för det pedagogiska arbete som 

ska utföras men det är huvudmannens ansvar att tillgodose möjligheter för att eleven 

når målen. 
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5.3 Möjligheter i fritidshemmets struktur 

Fritidspedagoger i fritidshemmet arbetar inte efter samma strukturella ramar som finns 

i skolan, vilket medför att fritidspedagogerna kan skapa mer spontana lärandetillfällen 

för eleverna, där eleverna också själva kan påverka vad aktiviteterna ska innehålla. 

Pedagogerna behöver inte lika strikt förhålla sig till särskilda tider för när en uppstyrd 

aktivitet börjar och slutar som under skoltiden som är väldigt schematiserad (Löfdahl, 

Saar & Hjalmarsson, 2011). Pedagogerna har med sin profession och yrkesutövande 

både ett ben inom skolans och fritidshemmets verksamhet. De får därför möjlighet till 

en stor överblick och sammanhang av eleverna i förhållande till både dess lärande och 

utveckling. Fritidspedagogerna kan därför se vad som saknas och vilka kvaliteter som 

de inom fritidshemmet kan komplettera med för att skapa en helhet för eleven 

(Löfdahl, 2010). 

5.4 Organisering och dess påverkan på verksamheten 

Skolans sätt att leda och organisera sin verksamhet har en stor betydelse för den 

kvalitet som upprätthålls det kan märkas både direkt och indirekt beroende på vilken 

verksamhetsnivå det berör. Därför är det en fördel om det finns tydliga direktiv som 

underlättar för alla som är verksamma och befinner sig i denna miljö. Det är dem som 

sitter i ledningen som har möjlighet till att fatta de viktiga besluten om vilka områden 

som ska prioriteras och hur personalen ska användas på bästa sätt (Lindström & 

Pennlert, 2012). 

Ärlestig (2008) belyser att rektorer därför har en viktig och betydande roll då det 

framförallt är deras uppgift att leda arbetet och utvecklingen av verksamheten mot de 

uppsatta nationella målen. Rektorn är den som ska hjälpa till med strukturen för att 

pedagogerna sedan i sin tur ska kunna arbeta mot målen och utvecklas som ledare för 

sina elevgrupper. Detta görs via möten då rektorn har möjlighet att ge information, 

utmana, stödja och motivera personal för att bidra till lust och utveckling. Skolor ska 

arbeta för att förbättra sin organisation, aktiviteterna med eleverna och sträva mot de 

nationella målen. Därför krävs det att rektorer och lärare är engagerade i sitt arbete 

både personligen och i samarbete med varandra vilket underlättas genom en god 

kommunikation mellan parterna. Även om vetskapen om att god kommunikation 

mellan rektor och lärare är befäst tas ofta kommunikationen för given och används inte 

i ett medvetet syfte (a.a). 

”För lärares och rektorer vidkommande är det viktigt att se att kvalitativt 

god undervisning måste innehålla såväl kollektiva och gruppanpassade 

som successivt individanpassade former och lärandemiljöer vilka hela 

tiden sätts i relation till olika typer av mål och kunskapskrav. Dessutom är 

det av betydelse att undervisningen är väl strukturerad och utvecklad i 

förhållande till läroplan- och kursplaner” (Håkansson & Sundberg, 2012, 

s. 92). 

För att lärare ska kunna utföra sitt uppdrag på ett högkvalitativt sätt krävs det att de 

har både ämneskunskaper och pedagogisk kunskap vilket innebär kunskap om 

innehållet som lärs ut och hur det sammansätts, överförs och lärs in (Håkansson & 

Sundberg, 2012). Att arbeta med att kontinuerligt dokumentera och utvärdera 

verksamheten är ett krävande projekt som tar en hel del tid enligt Elfström (2013). På 

grund av att dokumentationsarbete kan vara tidskrävande menar författaren att det 

därför är nödvändigt att arbetslaget har/får praktiska kunskaper om olika medier för 
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att underlätta dokumentationsarbetet. Det är även nödvändigt att pedagogerna får stöd 

och tid av skolledning för att kunna genomföra analys, reflektion och utveckling av 

verksamheten, särskilt eftersom nya rutiner tar tid att etablera. Elfström (2013) menar 

vidare att ett arbetslag som medvetet och systematiskt arbetat in goda rutiner för ett 

fungerande dokumentationsarbete senare kan använda det till grund för att bedriva 

systematiskt kvalitetsarbete i verksamheten. 

5.5 Dokumentation 

Följande text ger en förklaring på vad begreppet dokumentation innebär och på vilka 

sätt dokumentationen kan användas som ett verktyg i den ordinarie verksamheten utan 

att begå etiska övertramp. 

Elfström (2013) menar att dokumentation utgör en bra grund för det systematiska 

kvalitetsarbetet. Dokumentation som begrepp innebär enligt Nationalencyklopedin 

(.u.å) en samling av information som kan styrka hur någonting förhåller sig. Att 

dokumentera är enligt Dahlberg, Moss och Pence (2014) inte enbart att samla in 

information, den är också ett verktyg för att visa på något som har existerat samtidigt 

som dokumentationen kan existera i nuet då den görs synlig för tolkning. Syftet med 

att dokumentera handlar enligt Wehner-Godée (2010) om att kunna göra 

arbetsprocesser synliga. För pedagoger är dokumentation en bra metod för att 

synliggöra verksamhetens lärprocesser men också så att processerna förblir 

ihågkomna, så att pedagogerna vid senare tillfälle kan återkoppla och utvärdera det 

som tidigare genomförts. Den insamlade dokumentationen kan efter en tid komma till 

nytta genom att delas med hela verksamheten för att få en samlad bild av hur väl 

bedömning och utvärdering inom ramen för verksamheten ligger till, sett till likvärdig 

utbildning (Elfström, 2013). Det är ett sätt för att kunna avslöja hur den egna 

verksamheten arbetar och hur eleven tänker, tolkar och utvecklas genom att vara en 

del av den pedagogiska verksamheten i fritidshemmet. När dokumentation görs synlig 

för andra än de som själva medverkade i lärandeprocessen som till exempel pedagoger, 

lärare, vårdnadshavare eller elever som vill vara delaktiga genom att ta del av vad som 

hände är det av stor betydelse att den som sammanställt dokumentationen ser till att 

den blir begriplig. Genom en tydlig och genomtänkt dokumentation kan mottagaren 

skapa sig en verklighetsförankrad bild om vad som skett. En bra dokumentation hjälper 

därför läsaren att kunna förstå innehållet och det är först då den blir meningsskapande 

och kan bidra till både reflektion och kunskap om innehållet. Dokumentationen kan 

också vara till ett stort värde för eleverna själva som var med, då de kan minnas tillbaka 

till själva stunden om vad de lärt sig men också upptäcka att pedagogen ser och lyssnar 

till vad de gör och säger. I elevernas perspektiv kan det innebära att synliggörandet av 

vad de gör upplevs som meningsfullt och därför får ett värde (Dahlberg, Moss & 

Pence, 2014). 

5.5.1 Dokumentation och etiska ställningstaganden 

Lindgren och Sparrman (2003) menar att det inte är helt enkelt att dokumentera när 

det gäller dokumentation av elever. Lindgren och Sparrman (2003) upplever även en 

avsaknad av etiska riktlinjer kring hur eleverna framställs genom att eleverna 

dokumenteras ur ett vuxenperspektiv. Vidare har de egentligen ingenting emot själva 

dokumentationen i sig självt då den kan bidra med mycket bra saker som underlag till 

fortbildning, utveckling och som informationsspridning. Men de poängterar vikten av 

att förhålla sig konsekvent till dokumenterandet eftersom dokumentationen synliggör 
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det som annars hade varit osynligt. De beskriver vidare dokumentationsobjektet som 

en omvandling av tankar och handlingar av praktiken som genom uppvisning av objekt 

blir till ett synligt föremål för granskning. Detta innebär att den som betraktar får ett 

maktövertag över den som blir betraktad och hamnar därmed i en svagare position som 

också får medhåll av Svenning (2009/2011). Av den anledningen anser Lindgren och 

Sparkman (2003) att eleverna som blir betraktade bör ges samma etiska skydd som 

erbjuds i samband med forskning, när de visas upp för offentlig granskning. Främst 

för att ge eleven rätt till sin egen integritet i första hand, ur ett elevperspektiv. Qvarsell 

(2003) håller med om att det är viktigt att se till eleven i första hand då hon själv har 

uppmärksammat ett flertal diskussioner där elevens röst ofta kommer i skymundan för 

de vuxnas perspektiv. Qvarsell anser att elevernas röst som kommer bort när de vuxna 

tar tolkningsföreträde är en aktuell problematik i det vardagliga arbetet med elever. 

För att exemplifiera detta går det att föreställa sig att vuxenvärlden och barnvärlden 

delar samma värld men att de ser den på helt skilda sätt. Ytterligare ett exempel ges av 

Svenning (2009/2011) som menar att det är en omöjlighet att ha en annan människas 

perspektiv, då ingen någonsin kan berätta vad en annan människa tänker eller känner 

exakt. Att förhålla sig till ett elevers perspektiv är därför enligt författaren att lyssna 

till eleverna utan att den vuxna själv lägger till sin tolkning. Qvarsell (2003) menar att 

om en yrkesverksam inte är medveten kring detta så kan det uppstå problem i 

bedömningen av vad elevernas behov faktiskt är. Men ju närmare eleverna den vuxna 

befinner sig desto lättare blir det troligtvis att ha eleven som medverkande i 

utvecklingen av verksamheten, då ingen annan än eleverna själv är expert på att vara 

just elever. Under de senaste åren framhåller Ellmin och Ellmin Cederholm (2012) hur 

möjligheter för olika former av dokumentation har ökat, särskilt med tanke på alla de 

medier som finns tillgängliga idag. Dokumentationen måste kunna vara etiskt 

försvarbar och meningsfull gentemot eleverna i alla lägen, då den genom oaktsamhet 

kan leda till ett begränsat förtroende. Eftersom dokumentation är en del av det 

systematiska kvalitetsarbetet är det därför bra att ha kunskap om de etiska 

ställningstagandena som en fritidspedagog kan hamna i. Genom att vara väl förberedd 

kan misstag undvikas för att göra det så bra som möjligt för alla som är inblandade. 

5.5.2 Dokumentation som verktyg för systematiskt 
kvalitetsarbete 

Andersen Østergaard, Hjort och Schmidt Skytthe Kaarsberg (2008) har genom 

forskningsprojektet Dokumentation och utvärdering mellan ledning och praktik märkt 

av ett ökande intresse av dokumentation i den offentliga sektorn. Intresset för 

dokumentationen tror författarna har att göra med den positiva inställningen till öppen 

granskning av samhället. Ett exempel är det ökande intresset kring vilken plats skolan 

får i PISA-undersökningarna. Trenden pekar på att allt fler sektorer intresserar sig för 

målrationalitet, anpassning och harmonisering särskilt vad gäller verksamheter där 

utvärdering och dokumentation utgör en central del för granskningen. En målinriktad 

verksamhet kan lyfta yrkesprofessionens status dilemmat enligt Andersson (2013) 

verkar vara att samtidigt som fritidspedagogerna lyfter fram betydelsen och vikten av 

att dokumentera verksamheten kontinuerligt för att höja deras professionalism sänks 

samtidigt kvaliteten på fritidshemmet då tid går bort från verksamheten. Hennes 

slutsats är att det idag är svårt för VFU-läraren att klara de verksamhetsmål som ställs, 

eftersom det inte ges tillräckligt med resurser till verksamheten för att klara uppdragen. 

Fritidspedagogerna känner att de har svårt att räcka till trots att det finns ambitioner 

att upprätthålla de relationsinriktade arbetssätt som genomsyrar 
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fritidshemsverksamheten. Somliga menar på att arbetet har blivit ett tillsynsarbete. 

Samtidigt som Taguchi (2013) menar på att relationsskapandet är det viktigaste att 

lägga tyngden vid särskilt då tilliten mellan föräldrar och pedagoger är grundläggande 

för att kunna arbeta med dokumentation i en verksamhet med elever. Via 

dokumentationsarbetet kan pedagogerna visa upp verksamheten för föräldrarna och att 

fritidspedagogerna på så sätt tar deras elever på allvar i vad som sägs och görs. Genom 

att pedagogerna på ett ärligt och respektfullt sätt synliggör den pedagogiska 

verksamheten och dess arbetsprocesser för att främja föräldrarnas inblick i deras 

pedagogiska arbete kan relationsskapande och samverkan dem emellan underlättas. 

Ett gott samarbete mellan de vuxna kan ge eleverna en positiv bild av hur människor 

tillsammans kan hjälpa varandra och få eleverna till att vilja göra detsamma. Därmed 

kan dokumentationen bli ett verktyg för att det systematiska kvalitetsarbetet i 

fritidshemmet samtidigt som föräldrarna ges insyn i det. 

 Dokumentationsarbete 

Nedan ges en beskrivning av olika tillvägagångsätt i hur dokumentation kan ske i 

fritidshemmet. 

5.6.1 Elevers alster 

Elevers alster kan bestå av olika saker som teckningar, skulpturer eller upphittade 

föremål. Alstren kan i sin tur komma till användning för att arbeta tematiskt inom ett 

område som uppmärksammats som extra intressant av eleverna (Elfström, Nilsson, 

Sterner & Whener-Godée, 2008) samtidigt som det enligt Svenning (2009/2011) kan 

ge upphov till att nya spännande samtal och berättelser tar form med hjälp av elevers 

alster som utgångspunkt. Vidare menar Svenning (2009/2011) att många vuxna har en 

föreställning om att det som eleven skapar eller försöker avbilda är en del från den 

egna verkligheten, men det är väldigt varierande då alstret många gånger inte gestaltar 

något särskilt utan har skapats just för att processen i sig var rolig och lustfylld. Av 

den anledningen vill Svenning varna pedagogen för att tolka elevernas alster som 

något egenupplevt och uppmanar i stället till att lyssna nyfiket till vad eleverna har att 

säga. Först då går det att spinna vidare på de mest intressanta spåren och 

vidareutveckla elevernas lärandeprocesser. Genom att visa upp vad som skapats menar 

Insulander och Svärdemo Åberg (2014) att det inte enbart själva gestaltningen i sig 

som visas upp utan även en bit av lärandet bakom presentationen blir synliggjord. 

5.6.2 Fotografier 

Det som är bra med fotografering är att bilderna som tas kan användas på många olika 

sätt som att sätta ihop ett fotokollage, göra rullande bildspel eller som minnesbilder 

för att stödja diskussioner i elevers lärandeprocesser. En nackdel med att fotografera 

är att det upptar tid från arbetet med eleverna men för att spara tid på att ta kort så kan 

pedagogen involvera eleven genom att låta en eller fler av dem vara ansvarig för att ta 

kort. Efteråt kan pedagogen själv eller tillsammans med eleven bestämma vilka 

fotografier som ska användas vidare (Ellmin & Ellmin Cederholm, 2012). När det 

fotograferas så finns det också en risk att missa de korta men betydelsefulla 

händelseförloppen om kameran inte finns tillgänglig just då eller att det upptäcks vid 

sammanställningen av ett förlopp att det bara är vissa elever som syns och andra som 

inte hamnat på bild. Den första tanken som kan uppkomma då är att det var typiskt att 

händelseförloppet passerat men det går att rekonstruera. Genom att låta eleverna spela 
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upp samma scenario en gång till, vilket också kan förstärka lärprocessen hos de 

deltagande eleverna där de får tänka till över vilka moment de genomförde Wehner-

Godée (2010). Vid föräldramöte går bilderna vidare att använda för att visa upp arbetet 

i verksamheten eller som tillgång för att visa på enskilda elevers lärprocesser 

(Bendroth Karlsson & Häikiö, 2014). Men innan bilder visas upp eller används så är 

det alltid pedagogen som har ansvar för att fotona används på ett etiskt sätt (Svenning, 

2009/2011). 

5.6.3 Video 

Med videoinspelning som verktyg går det att spela upp en sekvens flera gånger och 

vid upprepade tillfällen. Videon ger även möjlighet till att fånga in många detaljer 

(Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson, 2009), då den både kan fånga upp 

ansiktsuttryck, gester och ljud samtidigt vilket kan öka förståelsen av en händelse för 

den som tar del av inspelningen (Änggård, 2005). Enligt forskning har det visat sig att 

video som dokumentationsverktyg ökar pedagogens förmåga till att i högre 

utsträckning välja att ta elevers perspektiv, vilket har visat sig vara en viktig 

komponent i arbetet med kvalitetsutveckling (Elfström, 2013). Videofilmen kan med 

dagens teknik enkelt användas då den är betydligt mindre och smidigare samtidigt som 

det är lätt att koppla upp videon och använda som visningspresentation för arbetslag, 

vårdnadshavare, eleverna själva och politiker. När videoinspelningen upplevs menar 

Wehner-Godée (2010) att oavsett om alla tar del av samma material så upplevs den 

olika av de som tittar på den, vilket kan vara en resurs för att kunna granska det som 

skett ur fler perspektiv. Men innan den presenteras anser Lindgren och Sparman (2003) 

att etiken bör ses över innan den presenteras eller synliggörs för att inte kränka någons 

integritet. 

5.6.4 Internet en plats för att samla och dela information 

Internet är ett globalt nätverk som kopplar samman datoriserade apparater som 

används flitigt av både elever och vuxna. De flesta elever och ungdomar i Sverige har 

idag tillgång till internet hemma och är vana användare redan vid fyra års ålder då 

hälften av eleverna redan kommit i kontakt med det. Föräldrarna är också stora 

konsumenter vad gäller internet då de använder internet i samma utsträckning som 

deras barn. Eleverna är vana konsumenter av sociala medier som till exempel 

Facebook, Youtube, sociala nätverk som bloggar och olika spel. I allmänhet har studier 

visat att elever och unga inte är lika ängsliga över vad som kan dyka upp på nätet i 

jämförelse med vuxnas synsätt. Eleverna har själva eller tillsammans med kompisar 

oftast utvecklat strategier för att hantera negativa sidor, det har endast visat sig vara 

ett fåtal fall där elever fått lära sig strategier med den vuxnas hjälp (Feilitzen, Findahl 

& Dunkels, 2011). Med hjälp av internet som verktyg går det att göra många olika 

saker som att kommunicera, interagera, skapa, utveckla och dela med sig till andra. Ett 

sätt att använda internet på kan enligt Svenning (2009/2011) vara genom att skapa 

dokumenterade berättelser av vad som sker i verksamheten och dela det på 

verksamhetens hemsida eller som Rohlin (2013) föreslår en fritidshemsblogg. En 

blogg kan vara ett bra sätt att låta eleverna visa vad eleverna har gjort för andra som 

inte var på plats samtidigt som elevers föräldrar kan följa vad som sker i verksamheten 

(Rohlin, 2013). Men även om det digitala verktyg kan vara användbara i skolan menar 

Patricia Diaz (2014) att det finns en del lärare som ställer sig tveksamma till 

användningen av det. Hon menar att det kan vara på grund av okunskap hos läraren, 

att det tar tid eller att verksamheten har bristfälliga resurser vad gäller teknisk 
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fungerande utrustning. Däremot framhåller Feilitzen et al. (2011) att genom lärares 

och föräldrars delaktighet i elevernas internetanvändning så möjliggör det till att öka 

elevernas färdigheter på internet positivt. 
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6 GENOMFÖRANDE 

Wehner-Godée (2010) anser att dokumentation kan ta upp en hel del tid. Vid 

dokumentation rekommenderar Wehner-Godée (2010) därför att våga pröva sig fram 

för att hitta en egen rimlig dokumentationsnivå för vad som behärskas och klaras av. 

Då kan det vara en bra idé att till en början begränsa sin insamling av dokumentation 

till korta tillfällen, för att om möjligt utöka dokumentationen efterhand. Hon menar 

vidare att det är viktigt att komma ihåg att det som dokumenteras aldrig kan visa upp 

hela verksamhetens verklighet, utan endast en del av den. Att vara medveten om sin 

egen praktik är något som Lenz Taguchi (2013) framhåller som en styrka eftersom 

självmedvetenhet är en förutsättning för att ta makt och ansvar över det egna 

handlandet inför de val som pedagogen kan ställas inför. Wehner-Godée (2010) anser 

att den som dokumenterar bör ha tänkt igenom syfte och användningsområde eftersom 

en genomtänkt planering underlättar dokumentationsarbetet och därför blir mer 

tidseffektiv. Håkansson (2013) och Svenning (2009/2011) medger båda att det finns 

många olika metoder för att tillämpa dokumentation på. För att visa på den mångfald 

av metoder som finns tar Svenning (2009/2011) upp fler exempel på 

dokumentationsmetoder som används i norska förskolor. 

  

Planer och arbetsdokument (som dokumenterar vad man planerar att göra), 

observationer där vuxna skriver ner vad de iakttar (som löpande protokoll, 

aktivitetsscheman och praktikberättelser), elevsamtal, elevintervjuer, 

kartläggningar och tester, uppvisande av elevers kreativa alster 

(teckningar, skulpturer, verbala utsagor osv.), fotografier, video, mappar 

(i lådor eller digitala form), det som personalen kontinuerligt lägger märke 

till, information till föräldrarna om den gångna dagen, sms, internet t.ex. 

förskolhemssidor (Svenning, 2009/2011, s. 30). 

 

Jag har valt att göra avstamp i några utav de former som Svenning (2009/2011) 

exemplifierar för att kunna jämföra olika fördelar med dokumentationsmetoderna 

emellan. Då det finns många dokumentationsformer har jag valt att avgränsa mig till 

de som kan synliggöras för andra en enbart pedagogerna. För att i utvecklingsarbetet 

kunna få inspiration om hur fritidshemmet skulle kunna synliggöra verksamheten mer 

effektivt med hjälp av dokumentation. Dessutom belyser Elfström (2013) vikten av 

förståelse och kunskap om olika praktiska färdigheter för att kunna föra en god 

dokumentation. 

 Förstudie 

Enligt författarna Patel och Davidsson (2011) kan det vara nödvändigt att använda 

flera metoder i en studie för att generera mer kunskap vilket även Carlström och 

Carlström Hagman (2006) håller med då de anser att den data som framkommer genom 

metoderna i ett utvecklingsinriktat arbete kan främja planeringen inför själva aktionen. 

För att tillföra arbetet ytterligare information inför planering av aktionen i studien 

genomfördes metoden BRUK (Bedömning, Reflektion, Utveckling och Kvalitet vilket 

fortsättningsvis kommer att stå med stora versaler i textens utformning) som är ett 

självskattningsverktyg som syftar till att kartlägga en verksamhets kvaliteter och är 

framtagen av Skolverket. Den andra metoden som användes var SWOT och syftar till 

att kartlägga styrkor, svagheter och möjligheter (från engelskans Strenths, 
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Weaknesses, Opportunities, Threats och kommer fortsättningsvis stå som SWOT i 

texten). Informationen som kom fram genom förstudien och nulägesbeskrivningen 

utgjorde grunden för utvecklingsarbetets aktion. Aktionsbegreppet syftar enligt 

Carlström och Carlström Hagman (2006) på den praktik som forskaren vill använda 

för förändring av en vald verksamhet i samverkan med de yrkesverksamma som 

befinner sig i den. Begreppet aktion kommer i det här utvecklingsarbetet att syfta på 

själva genomförandet som ska leda till en förändring på min VFU-plats med 

förhoppning om att verksamheten utvecklas genom införandet av aktionen. Aktionen 

i denna studie består av att skapa och upprätthålla en fritidshemsblogg för att kunna 

uppfylla studiens syfte och ambitioner. Avslutningsvis presenteras utvecklingsarbetets 

didaktiska implikationer med förhoppning om att det utvecklingsinriktade arbetet har 

genomförts korrekt med utgångspunkt i faserna som författarna menar bör genomföras 

för att kunna genomföra ett utvecklingsinriktat arbete från början till slut. 

 

 Datainsamlingsmetoder 

I val av datainsamlingsmetod går det inte på förhand att säga att en metod är bättre 

lämpad en någon annan då alla metoder har sina för och nackdelar, det viktigaste enligt 

Ahrne och Svensson (2015) är att se till att metoderna som väljs ut är relevanta för 

studiens mål och syfte. I det utvecklingsinriktade arbetet valde jag att använda mig av 

BRUK och SWOT som datainsamlingsmetoder, då jag ansåg att de var mest lämpade 

för att kunna uppfylla utvecklingsarbetets syfte och ambitioner i kapitel 4. Att använda 

sig av fler metoder för insamling av data kan enligt Ahrne och Svensson tillföra studien 

en breddad översikt och förståelse av arbetet. Under följande kapitel kommer jag att 

redogöra för metoderna BRUK tillhörande kapitel 6.2 och SWOT tillhörande kapitel 

6.3 där de presenteras var för sig, för att avslutningsvis i kapitel 6.4 Sammanfattning 

beskriva vad jag kommit fram till genom båda metodernas resultat. 

 BRUK 

Jag har valt att använda mig av BRUK som är en av två metoder som har använts för 

att samla in data inför planering av utvecklingsarbetets aktion. BRUK beskrivs av 

Skolverket (2014b) som ett självskattningsverktyg vars syfte är att skapa en 

lättöverskådlig bild av verksamhetens funktionsområden kopplat till de nationella 

styrdokumenten. Att använda BRUK som verktyg kan enligt Carlström och Carlström 

Hagman (2006) vara en lämplig metod för att framställa en verksamhetsöversikt över 

BRUK´s kvalitetsindikatorer. Verktyget BRUK innehåller fyra olika 

självskattningsområden, jag valde att begränsa mig till självskattningsdelen 

tillhörande punkt 1 Varje fritidshems utveckling med inriktning på punkt 1.1 

Systematiskt kvalitetsarbete. Även om det fanns flera intressanta områden att utforska 

var jag tvungen att begränsa mig till kvalitetsindikatorn1.1 Systematiskt kvalitetsarbete 

då området var lämpligast i förhållande till kapitel 4 SYFTE OCH AMBITIONER 

samt att tiden för arbetet är begränsad. På följande sida illustreras bild 2 för att visa de 

områden och indikatorer som självskattningsverktyget BRUK tar upp gällande 

fritidshemmet verksamhet. 
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Bild 2 är hämtad ur en pdf från Skolverkets indikatorförteckning (2014c, s.4) över BRUK gällande 

fritidshem. 

6.3.1 Genomförande av BRUK 

Jag hörde av mig per elektroniskt meddelande till min VFU-lärare och frågade om det 

fanns någon möjlighet för mig att komma till fritidshemmet och träffa alla tre 

fritidspedagoger för att tillsammans genomföra BRUK-enkäten på skolverkets 

hemsida i kombination med ljudinspelning som underlag till förstudien, innan VFU-

starten. Därefter fick jag bekräftat datum och tid för genomförandet. Att använda sig 

av en enkät kan enligt Carlström och Carlström Hagman (2012) vara till hjälp vid 

kartläggning av det valda området som ska undersökas. BRUK-frågorna är utformade 

efter likertskalan vilket innebär att respondenten inte kan gå utanför de angivna 

ställningstaganden utan måste välja ett alternativ som personen själv anser stämmer 

mest överens med frågeställningen. Carlström och Carlström Hagman anser att öppna 

frågor kan tillföra rikligare information eftersom respondenten ges möjlighet att 

förklara sitt ställningstagande, vilket gjorde att jag valde att lägga till ljudinspelning 

av BRUK-frågorna för att ge respondenten möjlighet att förklara sitt val av svar. För 

att tillföra förstudien ytterligare ett perspektiv på hur fritidshemsverksamheten arbetar 

med systematiskt kvalitetsarbete bokades det även in ett separat möte med rektorn för 

inspelning och genomförande av BRUK-enkäten. 

Jag har utgått från Vetenskapsrådets rekommendationer (2002) gällande 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det 

gjorde jag genom att förklara syftet med studien (informationskravet), informera om 

deras rätt till att själva kunna avbryta deltagandet när som helst (samtyckeskravet), jag 

garanterade deras anonymitet (konfidentialitetskravet) och till sist garanterade jag att 

materialet av inspelningen och enkäten endast kommer att bearbetas av mig 

(nyttjandekravet) för att tillföra studiens dess resultat. Jag tog även kontakt med 

rektorn angående föräldramedgivande då barnen i fråga inte är myndiga men rektorn 

som har det yttersta ansvaret för skolgången ansåg att detta inte behövdes då det var 

inom skolans väggar och därigenom hade rektorn det yttersta ansvaret och garanterade 

dess konfidalitet. 
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Innan BRUK-enkäten och ljudinspelningen skulle genomföras öppnades ett BRUK-

konto upp för fritidspedagogerna, vilket ordnades genom registrering av e-postadress 

och lösenord på hemsidan bruk.skolverket.se. Mobilbatteriet laddades fullt innan 

mötet i fritidshemmet och med rektor vid senare tillfälle skulle genomföras, för att 

undvika brytning under ljudinspelningen. Tidsåtgången för båda intervjutillfällena 

hade jag beräknat till en timme vardera men i stället tog det 1timme och 4minuter 

respektive 40minuter. 

Vid första enkät och intervjutillfället av BRUK möttes jag av min VFU-lärare på 

fritidshemmets kontor. Inne på kontoret berättade VFU-läraren att de två andra 

fritidspedagogerna inte skulle närvara eftersom fritidspedagogerna gemensamt 

kommit fram till att VFU-läraren ensam skulle få ansvara för det som berörde 

utvecklingsarbetet på fritidshemmet. Anledningen till att VFU-läraren tog på sig 

huvudansvaret var för att fritidspedagogerna ansåg att det var mest tidseffektivt, då 

VFU-läraren och jag skulle följa samma tidschema under min VFU på fritidshemmet. 

BRUK-enkäten startades igång med hjälpt av gå in på Skolverkets hemsida och logga 

in fritidshemmets BRUK-konto som skapats i förväg. VFU-läraren placerades framför 

datorskärmen och jag satt bredvid på en stol med mobiltelefonens diktafonfunktion 

placerad mellan oss på skrivbordet för att kunna spela in samtalet. Totalt ställdes 

15frågor (se bilaga 1) där varje fråga lästes upp högt för att få frågan inspelad men 

även dokumenterad då VFU-läraren fick besvara enkätens fråga genom att föra 

musmarkören över BRUK´s förbestämda svarsalternativ ”inte alls, till viss del, till stor 

del, helt”. Direkt efter VFU-lärarens självskattning av en fråga ställdes det öppna 

frågor om varför det valda svarsalternativet valts. BRUK-enkäten genomfördes en 

gång till vid senare tillfälle med rektorn. Efter möte med både VFU-lärare och rektor 

transkriberades svaren vilket enligt Arhne och Svensson (2015) är en bra metod att 

använda sig av för att lära känna det insamlade materialet, därefter har materialet 

kategoriserats utifrån återkommande teman. 

6.3.2 Resultat av BRUK 

Resultatet av BRUK-enkäten och intervjuerna av rektor och VFU-lärare bekräftar 

mycket av det som kom fram i nulägesbeskrivningen men bidrog även till en rikligare 

beskrivning av hur rektorn och fritidspedagogerna arbetar med det systematiska 

kvalitetsarbetet i fritidshemmet. 

6.3.3 Utspritt men inte strukturerat 

Ett gemensamt och återkommande tema från rektor och VFU-läraren var att arbetet 

mot verksamhetsmålen är något som sker ständigt men att de saknas systematik och 

struktur för vad, när och hur det ska göras. Rektorn framhåller att fritidspedagogerna 

är bra på det de gör och att de dagligen arbetar utifrån elevernas lärande och utveckling 

i förhållande till verksamhetsmålen men att det sker ostrukturerat ”här ligger en 

planering, här har vi ett fritidsråd, och då har eleverna velat ha det på det sättet /…/ 

sen har de pratat med föräldrar och då har de gjort sådär /…/. Vilket inte behöver vara 

sämre för det men det sker inte systematiskt”. VFU-läraren uppger i samtal att de i 

fritidshemmet saknar ett gemensamt system med struktur och verktyg för hur de ska 

arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet i fritidshemmet. En annan synpunkt som 

dök upp var att fritidshemmet normer och värden kan upplevas svåra att dokumentera 

eftersom de inte alltid är lika mätbara som ämnena i skolan, VFU-läraren framhåller 
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att ”kanske kan du mäta en person och se hur den har utvecklats, men det är ju en 

annan sak”.  

6.3.4 Bristande insyn och inflytande i fritidshemmet 

Både rektor och VFU-läraren är eniga om att dem kan bli bättre på att skapa 

möjligheter gällande vårdnadshavarnas insyn och inflytande i fritidshemmet. VFU-

läraren berättar att fritidspedagogerna tidigare har lyft frågan med rektorn om vad det 

skulle innebära i praktiken att ge vårdnadshavare ett högre inflytande i fritidshemmets 

verksamhet varpå rektorn svarade ”att det handlar om att föräldrarna ska kunna se vad 

det är för något som görs”. VFU-läraren uppger vidare att informationsutbytet mellan 

vårdnadshavare och förälder främst sker genom lämning och hämtning av eleverna 

och ibland genom ”något ord någon gång på klassbladet”.  Vårdnadshavarna får även 

möjlighet att delta i den årliga enkätundersökningen som delas ut för att därigenom 

påverka verksamhetens utformning, dock anser rektorn att det inte är tillräckligt utan 

att vårdnadshavarnas möjlighet till insyn i fritidshemmet borde förekomma i högre 

utsträckning än den gör i dagsläget för att på så sätt ge möjlighet till högre inflytande. 

6.3.5 Fritidshemmets förändrade krav och förutsättningar 

Av intervjuerna framkom det att fritidshemmets uppdrag och arbetssätt har ändrats en 

hel del under åren sedan dess fritidspedagogerna började arbeta. Rektorn framhåller 

att yrket i fritidshemmet idag kan upplevas mer diffust än tidigare då 

fritidspedagogerna både är i skolan och fritidshemmets verksamhet under arbetsdagen. 

Fritidspedagogerna förväntas utöver skoltiden ha energi över till sin egen 

kärnverksamhet på eftermiddagen, det är inte heller helt ovanligt att 

fritidspedagogerna får täcka upp för en sjuk klassrumslärare och agera resurs. Rektor 

och VFU-läraren nämner att fritidshemmet ligger en bra bit efter skolan som sedan 

länge har inarbetade rutiner och en inarbetad vana att arbeta med dokumentation och 

uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet. Rektorn uppger att 

förskoleverksamheten stod inför samma utmaningar som fritidshemmet gör nu och att 

det tog flera år innan det systematiska kvalitetsarbetet blev ett naturligt sätt att förhålla 

sig till. Tids nog hoppas rektorn att fritidshemmet också ska lyckas integrera det 

systematiska kvalitetsarbetet som en naturlig del i sin verksamhet, som 

förhoppningsvis kommer att leda till både synliga och mätbara resultat inom några år. 

Efter bearbetning av intervjuerna med rektor och VFU-lärare kunde jag urskilja att 

fritidshemmets utmaning ligger i hur de ska förhålla sig till och arbeta mot de 

nationella styrdokumenten då det inte tidigare gjorts fullt ut. Både rektor och VFU-

läraren anser att det är viktigt att hålla sig uppdaterad om yrkesutövandet i 

fritidshemmet. VFU-läraren benämner sig själv och sitt yrkeslag som gamla 

hedenhöspedagoger. VFU-läraren menar att de inte kan stanna kvar i det gamla 

tänkandet utan måste in i det nya och utvecklas. Det kan ibland uppfattas som att det 

äldre gardet intar en försvarsställning och är bekymrade över förändringen som detta 

kan innebära.  VFU-läraren använder här uttrycket ”lite träiga” och menar att de är 

ståndfasta på gott och ont. 
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 SWOT 

Carlström och Carlström Hagman (2006) anser att BRUK är en bra hjälpindikator i 

det systematiska kvalitetsarbetet men beroende på hur komplext 

undersökningsområdet är rekommenderar de även att komplettera materialet genom 

att göra en självvärdering. SWOT som står för Strenghts/Styrkor, 

Weaknesses/Svagheter, Opportunitets/Möjligheter, Threats/Hot är en 

självvärderingsanalys. Syftet med att genomföra Swot-analysen var främst för att få 

reda på och bli medveten om vilka styrkor och svagheter som VFU-läraren upplevde i 

samband med den kommande uppstarten av fritidshemsbloggen på fritidshemmet. 

6.4.1 Genomförande av SWOT 

Jag och min VFU-läraren träffades i ett tomt klassrum där jag förklarade hur SWOT-

analysen fungerande och dess syfte samt informerade om Vetenskapsrådets 

rekommendationer (2002) innan start. För att kunna dokumentera processen användes 

en lärplatta till förfogande där jag i nummerordning skrev in det VFU-läraren beskrev 

om områdena tillhörande rubriken ”Uppstart av blogg i fritidshemmet”, se nedan för 

illustrering av bild. 

Bild 3, SWOT-analys över styrkor, svagheter, möjligheter och hot med utgångspunkt av uppstart av 

blogg i fritidshemmet. 

Uppstart av blogg i fritidshemmet 

• Hot• Möjligheter

• Svagheter• Styrkor

1.Trygghet med 
omsorg/samsyn på 
fritidshemmets 
verksamhhet.

1. Ingen erfarenhet 
av bloggande
2.Mötesstrukturen
3. Rädsla kring 
tidsåtgång.
4.Okunskap, 
farhågor kring att 
"glömma" skriva 
tillräckligt ofta.

1. Bild och text 
kommer ut på 
nätet utan att ha 
kontroll på det.

1. Synliggöra 
verksamheten för 
elever och föräldrar
2.Sätta ord på 
lärandet.
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6.4.2 Resultat 

När SWOT-analysen var klar kunde jag snabbt bilda mig en uppfattning om hur jag 

skulle använda mig av de styrkor som redan fanns men även se till att arbeta med att 

stärka VFU-läraren i de identifierade svagheterna i form av stöd och noggrann 

planering av utvecklingsarbetets aktion. SWOT-analysen bidrog även till att VFU-

läraren blev medveten om sina egna tankar och föreställningar om uppstarten av en 

blogg på fritidshemmet. 

6.4.3 Fler svagheter än styrkor 

Under analysen framkom det att VFU-läraren hade flera föreställningar om den egna 

och arbetsgruppens svagheter i högre utsträckning än deras gemensamma styrkor. Det 

första som kom upp under svagheter var att de saknar erfarenhet av att blogga sedan 

tidigare, arbetslaget har svagheter i hur mötesstrukturen är uppbyggd, upplever en 

rädsla för att bloggandet kommer att ta lång tid, att bloggen inte kommer att uppdateras 

tillräckligt ofta för att vara intressant att gå in på grund av att det glöms bort att blogga. 

På styrkor framkom det att VFU-läraren kände en trygghet i att arbetslaget har en 

gemensam grundsyn gällande områdena trygghet och omsorg i fritidshemmet. 

6.4.4 Fler möjligheter än hot 

Även om rädslan för att tappa kontrollen över innehållet på bloggen fanns ansåg ändå 

VFU-läraren att möjligheterna med att blogga hade fler fördelar än hoten. Möjligheten 

som VFU-läraren såg med fritidshemsbloggen var att kunna synliggöra verksamheten 

för elever och föräldrar samt att med bloggen som verktyg bli bättre på att formulera 

ord på lärandet som sker i fritidshemmet. 

 Sammanfattning av metoden 

I förstudien framkommer det att fritidspedagogerna gör ett bra arbete men att det inte 

alltid syns på grund av bristande rutiner för vad, när och hur de ska dokumentera, 

samtidigt upplevs en osäkerhet för formulering av uppföljning och mål. Att 

fritidspedagoger upplever svårigheter i att dokumentera är något som även 

förekommer i Anderssons forskning (2013) där många fritidspedagoger upplever de 

formativa värdena anses svåra att mäta och formulera, trots detta anser Andersson att 

det ändå är viktigt att fortsätta arbeta vidare med bedömning och utvärdering av 

verksamheten för att kunna utveckla den. När det kommer till användningen av 

elektroniska hjälpmedel menar Diaz (2014) att det kan upplevas skrämmande till en 

början på grund av bristande kunskaper eller rädsla för tidskrävande processer vilket 

bekräftas i SWOT-analysen då VFU-läraren anser att deras svagheter i fritidshemmet 

ligger i bristande erfarenhet och rädsla för att tidsåtgången. Enligt Elfström (2013) är 

det därför viktigt att arbetslaget ges möjlighet till praktiska kunskaper i användning 

och hantering av medier för att pedagogen ska känna sig trygg vid att hantering av 

olika dokumentationsverktyg. När den praktiska grunden har lagts menar Elfsström 

vidare att tid och stöd är extra viktigt i början för att etablera och forma nya rutiner i 

verksamheten, som genom en medveten handlingsplan kan ligga till grund för det 

systematiska kvalitetsarbetet i verksamheten. Taguchi (2013) menar att möjlighet till 

ökad insyn i verksamheten kan bidra till ökande samverkan och närmre kontakt mellan 

fritidshem och förälder, vilket de vill bli bättre på i fritidshemmet med förhoppning att 

bloggen som gemensam plattform i fritidshemmet ska kunna bidra till det. Men det 

finns även en ovana när det gäller att arbeta utifrån verksamhetsmålen även om det 
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görs så sker det inte strukturerat, vilket kan ha sitt ursprung i att det inte finns några 

tydliga riktlinjer för hur de i fritidshemmet ska arbeta med det samt att arbeta mot 

verksamhetsmålen systematiskt inte tidigare är etablerat (a.a). Mot bakgrund av 

insamlad data kommer jag i nästkommande kapitel att presentera planeringen inför 

själva aktionen, vars innehåll baseras på det som framkommit i denna förstudie. 

 Planeringsplan inför utvecklingsarbetets aktion 

Jag har valt att inspireras av Carlström och Carlström Hagmans planeringsmodell 

(2012, s.112) för att utforma en strategi inför hur genomförandet av 

utvecklingsarbetets aktion ska genomföras i verksamheten. De menar vidare att en 

planering är just en planering och kan därför komma att behöva ändras under 

genomförandet av aktionen men att den är viktig som stöd i genomförandeprocessen. 

6.6.1 Genomförande 

Vad som ska påbörjas och utvecklas inom fritidshemmets verksamhet 

Det ska startas upp en fritidshemsblogg då det i nuläget inte finns någon. Bloggen 

kommer att fungera som fritidspedagogernas gemensamma dokumentationsplattform 

där de kan använda bloggen som redskap för att dokumentera och synliggöra det som 

sker i verksamheten. Det kommer att diskuteras fram riktlinjer och rutiner för när, hur 

och vad som ska dokumenteras på bloggen. Taguchi (2013) och Elfström (2013) är 

eniga om att dokumentation av den egna verksamheten kan hjälpa pedagogen att bli 

medveten om den egna praktiken av vad som sker, hur man gör och varför. Elfström 

(2013) menar vidare att ett arbetslag som medvetet och systematiskt får tid för att 

arbeta in goda dokumentationsrutiner senare kan använda den som grund för att 

bedriva systematiskt kvalitetsarbete. Rektorns förhoppning med utvecklingsarbetes 

aktion var att dokumentationen av bloggen skulle kunna fungera som 

dokumentationsunderlag vid uppföljning och utvärdering av fritidshemmets 

verksamhetsmål för år 2015, särskilt gällande målet om att minst 85% av föräldrarna 

ska uppleva de haft inflytande i fritidshemmet vid årets slut. Dock är tiden för 

utvecklingsarbetet begränsat och därför kommer bloggens effekter på verksamhetens 

kvalitet inte kunna presenteras i arbetet. Även om verksamhetens kvalitetsarbete inte 

kommer att kunna mätas så utgör ändå aktionen i sig en god grund för att på sikt kunna 

använda den som en del i det systematiska kvalitetsarbetet på fritidshemmet. Syftet 

med utvecklingsarbetet är därför att se till att hjälpa fritidspedagogerna med att 

etablera goda rutiner och effektivisera dokumentationen och synliggöra den på 

fritidshemsbloggen. Innan aktionens slut ska föräldrarna fått information om 

fritidshemsbloggen med förhoppning att de får möjlighet till större inblick i vad som 

sker i fritidshemmets verksamhet. 

Bloggens innehåll och utformning 

En fritidshemsblogg kommer att startas upp. Bloggen kommer att utformas och skapas 

av mig i samråd med VFU-läraren och rektor. När bloggen är startad kommer 

merparten av tiden gå åt till att handleda och instruera fritidshemspersonalen i hur de 

själva kan skapa olika slags inlägg på bloggen. När aktionen är slut ska VFU-läraren 

kunna använda bloggen på egen hand för att dokumentera det som sker i 

fritidshemmets verksamhet. Genom bloggen går det att samla flera 

dokumentationsformer som text, bild och video, för att begränsa utvecklingsarbetet 

kommer det endast att arbetas med text och bild då det är mycket att lära ut på så kort 
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tid. I SWOT-analysen framkom det att det finns okunskap i hur bloggande går till 

därför kommer det att utformas en bloggmanual (Bilaga 2). 

Hur arbetet ska utvärderas 

Utvecklingsarbetets kommer att utvärderas genom en presentation av de 

blogginläggen som producerats fram under aktionens genomförande (Bilaga 3) för att 

i nästa steg se om jag genom bloggen lyckats att samla flertalet dokumentationsformer 

på ett ställe. Bloggens statistik kommer vid aktionens slut att avläsas för att kontrollera 

om den har haft några besökare. 

Tid 

Aktionens geografiska plats 

Genomförandet av aktionen kommet att ske på det fritidshem som jag är 

verksamhetsförlagd på i fem veckor. 

Aktionens tidsutrymme 

Själva genomförandet av utvecklingsarbetets aktion får endast ta fem veckor, då det är 

de veckor som jag har till förfogande att genomföra aktionen på. 

Innehållsplanering för de kommande fem veckorna 

Vecka 1- Under första veckan kommer bloggen startas upp och designen för den 

kommer att utformas, diskussion om rutiner för när, hur och vad som ska 

dokumenteras på bloggen kommer att genomföras. 

Vecka 2- Under andra veckan ska bloggandet av vad som sker i fritidshemmet 

synliggöras och bloggmanualen ska börja framställas. 

Vecka 3- Fortsätta med att utveckla bloggandet och skapa en bloggmanual. 

Vecka 4- Fortsätta att utveckla bloggandet och fortsätta utforma bloggmanualen. 

Vecka 5- Fortsätta att utveckla bloggandet och överlämna den färdiga bloggmanualen 

till fritidspedagogerna innan jag lämnar fritidshemmet. 

Medverkande 

Engagerade 

Under aktionens gång kommer rektor, fritidspedagoger och elever på fritids att vara 

engagerade. 

Arbetsfördelning 

Huvudansvaret kommer att ligga på mig då det är jag som ska se till att aktionen 

implementeras i fritidshemmets ordinarie verksamhet. Jag kommer att verka för att 

skapa rutiner och kunskap för att fritidspedagogerna ska kunna använda bloggen som 

verktyg för att samla och synliggöra dokumentation. 

VFU-läraren för min VFU är den som jag kommer att instruera och handleda i att 

blogga, för att VFU-läraren i sin tur ska kunna föra över kunskapen vidare till sina 

arbetskollegor i fritidshemmet. VFU-lärarens ansvar är att se till att skapa utrymme i 

form av tid för att upprätthålla bloggen med inlägg. 

De övriga två fritidspedagogerna har avsagt sig ansvar och överlämnat det till min 

VFU-lärare under aktionens process, men kommer att underrättas kontinuerligt om 
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vad som sker på bloggen och de är under aktionens genomförande tillåtna att komma 

med synpunkter när som helst. 

Rektor kommer att få vara med och tycka till om bloggens utformning och innehåll av 

bloggen. 

Fritidshemselever kommer att bjudas in till att blogga i syfte att involvera dem i 

bloggandet, men även för att tillföra bloggen deras perspektiv om vad som händer på 

fritidshemmet. Det finns även en tanke om att elever ska kunna fungera som extrastöd 

för fritidspedagogerna för att göra och skapa blogginlägg men även för att kunna spara 

fritidspedagogernas tid, samtidigt som eleverna utvecklar sina kunskaper. 

Huvudansvarig över planering och genomförande av aktionen 

Ansvaret kommer att ligga helt på mig att genomförandet av aktionen går enligt 

planering. 

Material 

Att införskaffa inför aktionen 

Fritidshemspersonalen har i nuläget en stationär dator vilket begränsar möjligheterna 

för hur och när bloggandet kan ske, därför kommer rektorn att köpa in en lärplatta 

särskilt till fritidshemmet för att underlätta bloggandet och genomförandet av 

aktionen. Lärplattan kommer att finnas till förfogande när jag påbörjar min VFU. 

Kontakter 

Informationsspridning av aktionen 

Eleverna och deras föräldrar kommer under aktionens gång att behöva informeras om 

fritidshemsbloggens existens. 

Hinder 

Eventuella arbetshinder 

Att VFU-läraren inte skapar tid och utrymme för att blogga på grund av 

bortprioritering av bloggen. 

Hur eventuella arbetshinder ska förebyggas 

Genom att föra en ständig dialog och boka in gemensamt utrymme och tid för att 

blogga om fritidshemmet.  
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7 AKTION 

 

Under detta avsnitt kommer genomförandet av aktionen att summeras och presenteras 

veckovis. 

 Genomförandevecka 1 

• Bloggen startades upp och fritidshemmets e-postkonto kopplades ihop till 

bloggportalen Bloggspot som rektor och fritidspedagog på förhand hade 

bestämt. 

• Appen Blogger laddades ner till lärplattan. 

• Diskussion om rutiner för när, hur och vad som ska publiceras på bloggen 

diskuteras i samråd med fritidspedagog och rektor.  

När? Vi kom fram till att bloggandet skulle ske 1-2gånger i veckan för att 

skapa ett intresse för vårdnadshavare till att vilja gå in och kika i bloggen. 

Hur? Bloggandet ska ske med fritidshemmets lärplatta eller stationära dator. 

Vad? Blogginläggen ska handla om det som händer i fritidshemmets 

verksamhet för att synliggöra det som sker. 

• Etiska ramar fastställdes tillsammans med rektor och fritidspedagog där de 

kom fram till att det inte ska skickas ut förfrågan till elevernas vårdnadshavare 

om elevernas synlighet/medverkan i bloggen. Beslutet vilar på att innehållet i 

blogginläggen aldrig kommer att innehålla några närbilder på elevernas 

ansikten på sådant sätt att elevernas identitet kan röjas, utan att det är vad som 

sker i fritidshemmets verksamhet och vad det är som eleverna lär sig som ska 

synliggöras. En säkerhetsfunktion lades till på bloggen för inkomna 

kommentarer från allmänheten inte skulle komma upp i kommentarsfältet först 

dess att någon av fritidshemspersonalen godkänt kommentaren, för att undvika 

eventuella framtida näthat och olämpliga kommentarer. 

• Design och utformning av fritidshemsbloggen innehåll gjordes i samråd med 

fritidspedagog och rektor. Bakgrund valdes ut, fyra flikar skapades med 

tillhörande flikrubriker, textinnehåll produceras fram till respektive flik. 
Illustration över flik 1. ”xxx-fritidshem” bloggens utformning och innehåll. 

 
Bild 4, illustration över flik 1 startsida(xxx-fritidshem) i fritidshemsbloggen. 

Fyra flikar skapades med rubrik: 

1. xxx-fritidshem 

- Fungerar som startsida och är den som ska 

uppdateras 1-2ggr/veckan. 

2. Om verksamheten 

- Information om fritidshemmets verksamhet. 

3. Idébanken 

- Inlägg med förslag på skapande och/eller 

aktiviteter (riktat mot fritidshemseleverna). 

4. Kontakt 

- Telefonnummer till fritidshemspersonal och 

andra viktiga nummer i verksamheten. 
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Illustration över flik 2. ”Om verksamheten” och dess utformning och innehåll. 

 

Bild 5, illustration över flik 2(Om verksamheten) i fritidshemsbloggen. 

 

Illustration över flik 3. ”Idébanken” och dess utformning och innehåll. 

 

Bild 6, illustration över flik 3(Idébanken) i fritidshemsbloggen. 
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Illustration över flik 4. ”Kontakt” och dess utformning och innehåll. 

 

Bild 7, illustration över flik 4(Kontakt) i fritidshemsbloggen. 

 

 Genomförandevecka 2 

• De första blogginläggen skapas (Bilaga 3) av VFU-lärare, fritidshemselever 

och fritidspedagogskollega med stöd och handledning av mig. 

• Appen piccollage laddas ner till lärplattan för att kunna skapa bildkollage med 

olika symboler och inramningar. VFU-läraren ansåg att det verkade vara ett 

roligt verktyg att arbeta med samtidigt som den skulle kunna involvera 

eleverna i att blogga på ett kreativt sätt med hjälp av bilder och ville därför lära 

sig hur appen fungerade. Då den var ny för mig lärde vi oss att använda den 

tillsammans genom att involvera elever samtidigt, då nånagra redan var vana 

användare av den. 

• VFU-läraren och jag diskuterade fram regler för fritidshemselevernas 

användande av lärplattan för att skapa blogginlägg och kom då fram till att: 

1. Bloggandet får endast ske med samtycke och under uppsyn av närvarande 

fritidshemspersonal. 

2. Innan blogginnehållet publiceras måste det godkännas av 

fritidshemspersonal och får enbart publiceras på bloggen av 

fritidshemspersonalen. För att se till att det som publiceras tillämpas enligt de 

regler och riktlinjer för publicering som bestämdes i samråd med rektor och 

VFU-lärare. 
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• Skapandet av bloggmanualen sätts igång (Bilaga 2). 

• Informerar rektor, fritidshemspersonal och fritidshemselever om 

fritidshemsbloggens existens. 

• Fritidshemsbloggen anmäls till skolwebbsansvarig på kommunen för att 

vårdnadshavare och elever ska kunna klicka in sig på bloggen genom en länk 

på kommunens hemsida för det specifika fritidshemmet. 

 

Illustration över de sex blogginläggen som publicerades under första bloggveckan. 

 

Bild 8, illustration av blogginlägg nr. 1–6 i fritidshemsbloggen. 

Den första bloggveckan handlade till största del om att låta VFU-läraren få pröva på 

olika tillvägagångssätt att blogga på. Detta gjordes genom att VFU-läraren fick testa 

på att ladda upp fotografier, skapa bildkollage och textinnehåll för att sedan publicera 

det på bloggen. I blogginlägg ett fick VFU-läraren lära sig att ta kort med lärplattan 

för att sedan lägga in bilderna med tillhörande rubrik och text att publicera. Under 

blogginlägg 2 prövar fritidspedagogkollega att publicera ett blogginlägg, två 

fritidshemselever gav respons på inlägg 2 genom blogginlägg 3 som de skapar med 

hjälp och stöd av mig. I blogginlägg fyra publicerade VFU-läraren en bild och rubrik 

om vad som sker i fritidshemmet, kollega uppdaterar blogginlägget med rimramsa 

Blogginlägg 1 Blogginlägg 2 

Blogginlägg 3 

Blogginlägg 4 

Blogginlägg 5 Blogginlägg 6 
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under bilden. I blogginlägg fem var jag och VFU-läraren med när ett elever på fritids 

fick publicera ett kollage av dagens fritidshemsaktiviteter, där vi tillsammans hjälptes 

åt för att sätta ord på lärandet. Blogginlägg sex illustrerar lappleken som gjordes som 

aktivitet på fritidshemmet med hjälp av fotografi, ram, text och symbol. 

 Genomförandevecka 3  

• Blogginlägg fortsätter att skapas och publiceras under bloggvecka två. 

• Innehåll under fliken ”Idébanken” läggs till och skapas. 

• Fritidshemspersonal uppdaterades på fritidshemsmöte om vad som hänt på 

bloggen och bjöds in till att komma med synpunkter, men det kom inte in några 

utan de tyckte att bloggen såg bra ut hittills. 

• Fortsättning av bloggmanual (Bilaga 3) arbetas på under veckan. 

Illustration över de fyra blogginläggen som publicerades under andra bloggveckan. 

 

Bild 9, illustration av blogginlägg nr. 7–10 i fritidshemsbloggen. 

Den andra bloggveckan handlade om att fortsätta låta VFU-läraren få pröva på de olika 

tillvägagångssätten att blogga på, för att automatisera lärandeprocesserna i att skapa 

blogginläggen. I blogginlägg 7 har VFU-läraren tagit en aktivitetsbild över vad några 

Blogginlägg 7 

Blogginlägg 8 

Blogginlägg 9 

Blogginlägg 10 
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fritidshemselever ägnar sig åt utomhus på skolgården med tillhörande text som 

inspireras från allmänna råd (Skolverket, 2015). Genom blogginlägg 7 skapar VFU-

läraren ett kollage med vad elever i Club 35 skapat med tillhörande text om elevernas 

lärande genom verksamheten. Blogginlägg 9 skapade jag för att illustrera vad eleverna 

fått lära sig att göra med papper, sax, nål och tråd men även för att själv träna på att 

göra kollage med olika tekniker som jag hjälpa VFU-läraren i att hantera själv. Sista 

blogginlägget för veckan avslutades med att VFU-läraren och jag gjorde ett kollage 

över fritidshemsaktiviteter som varit. 

Illustration över ”Idébankens” innehåll, två inlägg under andra bloggveckan. 

 

Bild 10, illustration av idébankinlägg nr. 1–2 i fritidshemsbloggen. 

Idébanken första inlägg konstruerades av mig för att jag själv skulle få pröva mig fram 

att skapa och publicera innehåll till ”idébanksfliken”. En dag senare hade ett elever 

från fritidshemmet gått in på bloggen och klickat in sig på idéfliken och frågade om 

hen också fick göra ett liknande inlägg, vilket var okej. Eleverna hittade på egen 

skapande aktivitet att fotografera och satt själv stegvis ihop kollaget innan publicering. 

  

Idébankinlägg 1 Idébankinlägg 2 



33 

 

 

 Genomförandevecka 4 

• Ett blogginlägg skapas. 

• Fortsättning av bloggmanual (Bilaga 3) arbetas på under veckan. 

Illustration över blogginlägget som publicerades under tredje bloggveckan. 

 

Bild 11, illustration av blogginlägg nr.11 i fritidshemsbloggen. 

Den tredje bloggveckan publicerades det tyvärr bara ett blogginlägg vilket till stor del 

grundade sig i att tiden den veckan gick åt till att förbereda och genomföra den 

praktiska delen av VFU-examination. VFU-läraren med lite stöd av mig fick stötta 

elever att producera fram dagens aktiviteter i ett inlägg till fritidshemsbloggen. 

Blogginlägg 11 
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Genomförandevecka 4 fortsättning 

Influensavecka (på grund av influensan som drabbade mig under VFU:n fick 

fritidspedagogerna fortsätta blogga på egen hand de återstående dagarna under fjärde 

genomförandeveckan). Därför är kommande blogginlägg som nedan presenteras 

enbart fritidspedagogernas egen förtjänst utan stöd och handledning från mig. 

Illustration över de fyra blogginläggen som publicerades under fjärde bloggveckan. 

 

Bild 12, illustration av blogginlägg nr. 12–15 i fritidshemsbloggen. 

Här har VFU-lärare och fritidspedagogkollega lyckats att skapa egna blogginlägg 

genom samarbete med varandra och tillsammans med några elever för att framställa 

dessa publikationer på egen hand utan min hjälp. 

  

Blogginlägg 12 

Blogginlägg 14

 

 Blogginlägg 12 

Blogginlägg 13

 

 Blogginlägg 12 

Blogginlägg 15

 

 Blogginlägg 12 
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 Genomförandevecka 5 

• De sista blogginläggen publiceras för min del, förhoppningsvis inte för 

fritidspedagogerna. 

• Bloggmanualen (Bilaga 2) färdigställs och lamineras för att överlämnas till 

fritidspedagogerna. 

• Föräldrar informeras genom veckobladen att en fritidhemsblogg är igång. 

• Alla elever på fritidshemmet informeras om att fritidshemsbloggen är 

tillgänglig, även om vissa redan varit delaktiga i den under aktionen. 

• Tackar av för att jag fått vara där och genomföra aktionen i deras verksamhet. 

Illustration över de tre blogginläggen som publicerades under femte bloggveckan. 

 

Bild 13, illustration av blogginlägg nr.16–18 i fritidshemsbloggen. 

Den femte och sista bloggveckan genomfördes (även om det endast blev fyra 

bloggveckor för min egen del). I blogginlägg 16 skriver två elever i fritidshemmet en 

sammanfattning av fritidshemmets dag med hjälp av bildkollage och beskrivande text 

om dagen. I blogginlägg 17 tar VFU-läraren bilder på vad som sker ute i 

fritidshemmets regi, som jag sedan sammanställer till ett blogginlägg på grund av 

tidsbrist. Sista blogginlägget 18 ser jag till att publicera genom sammanställning av ett 

kollage, VFU-läraren var ledig den sista dagen och kunde därför inte vara med i 

framställningen av det sista blogginlägget för aktionens genomförandevecka fem. 

Blogginlägg 16

 

 Blogginlägg 12 

Blogginlägg 17

 

 Blogginlägg 12 

Blogginlägg 18

 

 Blogginlägg 12 
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8 Sammanställning av aktionen 

Genomförandet av aktionen har bidragit till: 

• En fritidshemsblogg har skapats och etablerats i den ordinarie verksamheten. 

• Flera dokumentationsformer samlade på ett ställe genom bloggen. 

• Kunskap och erfarenhet för fritidspedagoger och elever av att skapa och 

publicera blogginlägg. 

• Möjlighet till ökad insyn för vårdnadshavare genom fritidshemsbloggen. 

• Engagerat fritidshemselever i att blogga om vad de lär sig i fritidshemmets 

verksamhet. 

• Rutiner för att dokumentera och synliggöra verksamheten. 

• En början av fritidshemmets systematiska kvalitetsarbete. 

• Rutiner för att följa upp aktiviteter genom att reflektera över lärandet i de 

aktiviteter som publicerats genom blogginlägg och därmed mer medveten om 

den egna praktiken. 

• Effektivare kommunikationssätt för fritidshemmet att synliggöra det som sker. 

Reflektioner av aktionen: 

• Att det ibland har varit svårt att få till tid för att blogga då det vissa dagar hänt 

mer i verksamheten än vad som förutsågs, oavsett hur bra planeringen var från 

början. 

• I efterhand hade jag önskat att jag hade gjort en uppföljning av SWOT-

analysen för att se om VFU-lärarens svar efter genomförandet av aktionens slut 

hade förändrats. 

• Positivt överraskad av att många elever var intresserade och ville bli 

involverandet av att publicera blogginlägg.  
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9 Didaktiska implikationer 
 

Syftet med utvecklingsarbetet var att underlätta fritidspedagogernas 

dokumentationsarbete med hjälp av en fritidshemsblogg för att på så sätt synliggöra 

verksamheten i högre omfattning än vad som gjordes tidigare. Med hjälp av bloggen 

kunde fritidspedagogerna på ett enkelt sätt visa upp vad som skedde under 

fritidshemstiden och fylla den med relevant innehåll allt eftersom de själva hade tid. 

Bloggen med nya inlägg som tillexempel fotokollage, kommande händelser, 

kontaktinformation, fotografier, aktivitetsbeskrivningar, ord på lärande, kopplingar till 

nationella styrdokumenten, verksamhetsinformation och instruktioner som tidigare 

funnits utspritt i fritidshemmet. Det svåra i utvecklingsarbetet har främst handlat om 

att få plats för bloggandet i den ordinarie verksamheten utan att påverka den befintliga 

kvaliteten genom tidsbortfall från eleverna, vilket skulle kunna påverka bloggen 

negativt. Wehner-Godée (2010) bekräftar att dokumentation kan ta tid och menar 

därför att det är en god idé att mjukstarta dokumenterandet bitvis, ett annat sätt kan 

enligt Ellmin och Ellmin Cederholm (2012) vara genom att involvera eleverna 

tillsammans med pedagogen eller att låta några elever vara ansvariga på egen hand för 

att underlätta arbetet. Med kunskap att bloggandet skulle kunna kännas betungande 

valde jag därför att involvera eleverna i bloggandet för att spendera tiden tillsammans 

med dem. Eleverna skötte hanteringen av lärplattan bra då de respekterade de regler 

som gällde för att blogga, de agerade ibland instruktörer och ville gärna hjälpa till. 

Ryktet om bloggen spred sig bland eleverna redan innan information gått ut till alla 

vilket bidrog till att vissa av eleverna på fritidshemmet anmälde sig frivilligt att vara 

behjälpliga med bloggen men det kunde även vara en del sura miner eftersom det inte 

alltid fanns tid för att skapa blogginlägg tillsammans. 

Resultatet av förstudien och aktionen visar båda på hur viktigt det är att etablera och 

skapa goda rutiner för dokumentationsarbetet då det enligt Elfström (2013) är viktig 

grund för att bedriva det systematiska kvalitetsarbetet i fritidshemmet. Fritidshem som 

håller en hög kvalitet och samverkar med skola och vårdnadshavare gynnar elevernas 

lärande och utveckling (Skolverket, 2015). Taguchi (2013) framhäver särskilt 

betydelsen i relationsskapandet mellan pedagoger och vårdnadshavare är 

grundläggande för ett fungerande samarbete, att synliggörandet av fritidshemmets 

verksamhet kan framhäva att pedagogerna tar eleverna på allvar och vill deras bästa. 

Den viktigaste lärdomen av aktionen har varit att vara lyhörd och ibland bromsa upp, 

gå tillbaka och repetera flera gånger då vanor och rutiner inte etableras på en gång utan 

tar tid och att det därför är viktigt att låta det få ta tid och inte rusa fram för fort. 

Fortsatt utveckling av verksamheten skulle kunna vara att följa upp fritidshemmets 

kvalitetsfaktorer av bloggen i förhållande till verksamhetsmålen. Inläggens 

utformning skulle också kunna utvecklas genom pedagogiska och multimodala 

verktyg. 

Det roligaste av allt har ändå varit att få vara med och starta upp något helt nytt, där 

jag har fått se hur fritidspedagogerna har gått från hedenhöspedagoger till att påbörja 

en medveten dokumentation vilket är en förbättring av det systematiska 

kvalitetsarbetet. 



38 

 

 

10 REFERENSLISTA 
 

Ahrne, G. & Svensson, P. (red.) (2015). Handbok i kvalitativa metoder. Lund: Liber 

Andersen Østergaard, P., Hjort, K., & Schmidt Skytthe Kaarsberg, L. (2008). 

Dokumentation og evaluering mellem forvaltning og pædagogik. Københavns 

Universitet. Tillgänglig: http://www.bupl.dk/iwfile/AGMD-

7VQJY7/$file/Dokumentation_og_evaluering.pdf 

Andersson, Birgitt. (2013). Nya fritidspedagoger – i spänningsfält mellan tradition 

 och nya styrformer. Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap: Umeå. 

Tillgänglig: http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:603114/FULLTEXT02.pdf 

Bendroth Karlsson, M., & Häikiö, T. (2014). Bild, konst och medier för yngre elever 

– kulturella redskap och pedagogiska perspektiv. Lund: Studentlitteratur. 

Brodin, J., & Renblad, K. (2014). Reflections on the Revised National 

 Curriculum for Preschool in Sweden –interviews with the heads. Early Child 

Development and Care, 184(2), 306-321. doi: 10.1080/03004430.2013.788500 

Carlström, I., & Carlström Hagman, L-P. (2006). Metodik för utvecklingsarbete och 

utvärdering (5.uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

Dahlberg, G., Moss, P., & Pence, A. (2014). Från kvalitet till meningsskapande: 

postmoderna perspektiv – exemplet förskolan (3.uppl.). Stockholm: Liber. 

Diaz, P. (2014). Arbeta formativt med digitala verktyg. Studentlitteratur AB. 

Dokumentera. (.u.å). I Nationalencyklopedin. Hämtad 1november, 2015, från 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/dokumentation 

Elfström, I., Nilsson, B., Sterner, L., & Whener-Godée, C. (2008). Elever och 

naturvetenskap: upptäcka, utforska och lära i förskola och skola (2.uppl.). 

Stockholm: Liber. 

Elfström, I. (2013). Uppföljning och utvärdering för förändring - pedagogisk 

 dokumentation som grund för kontinuerlig verksamhetsutveckling och 

 systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. Stockholm: Universitetsservice AB. 

Ellmin, B., & Ellmin Cederholm, U. (2012). Portfolio i förskolan : elevers delaktighet 

i lärprocessen. Stockholm: Liber. 

Feilitzen, V. C., Findahl, O., & Dunkels, E. (2011). Vad nytt om elever och internet i 

Sverige? Resultat från den svenska delen av den europeiska undersökningen EU 

Kids Online. Nordicom-Information, 33(4), 71-79. Tillgänglig: 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-58691 

Håkansson, J. (2013). Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skola och fritidshem, 

 strategier och metoder. Lund: Studentlitteratur. 

Håkansson, J., & Sundberg, D. (2012). Utmärkt undervisning : Framgångsfaktorer I 

svensk och internationell belysning. Natur och kultur akademisk. 

Insulander, E., & Svärdemo Åberg. (2014). Vilken kunskap erkänns i det systematiska 

kvalitetsarbetet? Om oförenliga tankestilar i dagens förskola. Nordisk 

eleverehagenforskning, 7(12), 1-18. issn: 1890-9167. 

http://www.bupl.dk/iwfile/AGMD-7VQJY7/$file/Dokumentation_og_evaluering.pdf
http://www.bupl.dk/iwfile/AGMD-7VQJY7/$file/Dokumentation_og_evaluering.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:603114/FULLTEXT02.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:603114/FULLTEXT02.pdf
http://www.ne.se/
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-58691


39 

 

 

Langelotz, L. (2014). Vad gör en skicklig lärare? En studie om kollegial 

 handledning som utvecklingspraktik. Göteborg: Acta Universitatis 

 Gothoburgensis. 

Lenz Taguchi, H. (2013). Varför pedagogisk dokumentation? Verktyg  för 

lärande och förändring i förskolan och skolan (2.uppl). Gleerups. 

Lindblom, J., & Stier, J. (2011). Det socialpsykologiska perspektivet. 

Lund: Studentlitteratur 

Lindgren, S. (2007). Sociologi 2.0. 

Malmö: Gleerups  

Lindgren, A-L., & Sparrman, A. (2003). Om att bli dokumenterad – etiska aspekter på 

förskolans arbete med dokumentation. Pedagogisk forskning i Sverige, 8(1-2), 

58-69. issn: 1401-6788 

Lindström, G., & Pennlert, L. Å. (2012). Undervisning i teori och praktik- en 

introduktion i didaktik (5.uppl.). Fundo förlag. 

Löfdahl, A., Saar, T., & Hjalmarsson, T. (2011) Fritidshemmets potentiella didaktik 

och elevers och pedagogers gemensamma kunskapsmöjligheter. I Klerfelt, A., 

& Haglund, B. (red.), Fritidspedagogik- fritidshemmets teorier och praktiker. (s. 

42-79). Stockholm: Liber. 

Löfdahl, A. (2010). Vad har de för sig i skolan efter klockan 3. Kapet, 1(1), 5-14. 

issn:1653-4743 

Patel, R., & Davidsson, B. (2009). Forskningsmetodikens grunder: att planera, 

genomföra, och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur. 

Qvarsell, B. (2003). Elevers perspektiv och mänskliga rättigheter – 

godhetsmaximering ellerkunskapsbildning? Pedagogisk forskning i Sverige, 

8(1-2), 101-113. issn: 1401-6788. 

Renblad, K., & Brodin, J. (2012). Kvalitén i förskolan påverkar elevers 

 välbefinnande. Några förskolechefers syn på den nya läroplanen och 

 kvalitet i förskolan. Socialmedicinsk tidskrift, 89(4-5), 416-424. 

Rohlin, M. (2013). Meningsskapande fritidshem – studio som arena för multimodalt 

lärande. Lund: Studentlitteratur. 

Saar, T., Löfdahl, A., & Hjalmarsson, M. (2012). Kunskapsmöjligheter i  svenska 

 fritidshem. Nordisk eleverehagforskning 2012,5(3),1-13. issn: 1890-9167 

Sheridan, S., Pramling Samuelsson, I., & Johansson, E. (2009). Elevers tidiga lärande 

– en tvärsnittsstudie om förskolan som miljö för elevers lärande (Akademisk 

avhandling, Göteborg Studies in Educational Science, 284). Göreborg: Acta 

Universitatis Gothoburgenesis. Tillgänglig: http://hdl.handle.net/2077/20404 

Skolinspektionen. (2012). Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring. 

 Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och 

 kvalitetsgranskning 2012. Tillgänlig: http://skolinspektionen.se 

SFS 2010:800. Skollag. Stockholm Utbildningsdepartementet. 

Skolverket. (2007). Skolverkets allmänna råd med kommentarer – fritidshem. 

 Stockholm: Fritzes. 

http://hdl.handle.net/2077/20404
http://skolinspektionen.se/


40 

 

 

Skolverket. (2011). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

 fritidshemmet. Stockholm: Fritzes. 

Skolverket. (2014a). Skolverkets allmänna råd med kommentarer – fritidshem. 

 Stockholm: Fritzes.  

Skolverket. (2014b). BRUK – BEDÖMNING REFLEKTION UTVÄRDERING 

KVALITET [Broschyr]. Stockholm: Skolverket. Från: 

http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.227855!/Menu/article/attachment/BRU

K%202014.pdf 

Skolverket. (2014c). BRUK- indikatorförteckning [pdf]. Stockholm: Skolverket. 

Från:http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.226481!/Menu/article/attachment

/BRUK_indikatorf%C3%B6rteckning.pdf 

Skolverket. (2015). Kvalitetsarbete i praktiken. Tillgänglig: http://skolverket.se 

Svenning, B. (2011). Vad berättas om mig? Elevers rättigheter och möjligheter till 

inflytande i förskolans dokumentation (I. Lindelöf, övers). Lund: 

Studentlitteratur. (Originalarbete publicerat 2009). 

Vandell, L. D., Pierce, K. M., & Dadisman, K. (2005). Out-of-school settings as a 

developmental context for children and youth. I Kail, V. R. (Ed.), Advances in 

child development and behavior. Department of Psychological Sciences, 33, 43-

77. issn: 0065-2407 

Wehner-Godée, C. (2010). Att fånga lärandet : pedagogisk dokumentation med hjälp 

av olika medier (2.uppl.). Stockholm: Liber. 

Åsén, G & Vallberg Roth, A-C. (2012). Utvärdering i förskolan:  En 

forskningsöversikt. Tillgänglig: 

http://dspace.mah.se/dspace/bitstream/handle/2043/14938/Utv_i_forskolan.pdf

?sequence=2&isAllowed=y 

Änggård, E. (2005). Bildskapande – en del av förskoleelevers kamratkultur 

(Akademisk avhandling, Linköping Studies in Arts and Science, 315). 

Linköping: UniTryck. Tillgänglig: http://liu.diva-

portal.org/smash/get/diva2:20796/FULLTEXT01 

Ärlestig, H. (2008). Communication between Principals and Teachers in Successful 

Schools (Academic disseration). Faculty of Social Sciences, Umeå University. 

Tillgänglig:  

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:142460/FULLTEXT03.pdf 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.227855%21/Menu/article/attachment/BRUK%202014.pdf
http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.227855%21/Menu/article/attachment/BRUK%202014.pdf
http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.226481%21/Menu/article/attachment/BRUK_indikatorf%C3%B6rteckning.pdf
http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.226481%21/Menu/article/attachment/BRUK_indikatorf%C3%B6rteckning.pdf
http://skolverket.se/
http://dspace.mah.se/dspace/bitstream/handle/2043/14938/Utv_i_forskolan.pdf?sequence=2&isAllowed=y
http://dspace.mah.se/dspace/bitstream/handle/2043/14938/Utv_i_forskolan.pdf?sequence=2&isAllowed=y
http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:20796/FULLTEXT01
http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:20796/FULLTEXT01
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:142460/FULLTEXT03.pdf


41 

 

 

11 Bilagor 

 Bilaga 1. BRUK-frågor 

BRUK-frågor gällande: Det systematiska kvalitetsarbetet i fritidshemmet. 

Svarsalternativ: Inte alls, Till viss del, Till stor del, Helt 

Kriterier för måluppfyllelse 

Fråga Rektor Fritidspedagog 

1. I vårt fritidshem planerar vi, följer upp och utvecklar vi 

utbildningen systematiskt och kontinuerligt. 

Till viss del 

 

Till viss del 

 

2. Vårt kvalitetsarbete är inriktat på att de nationella målen 

för utbildningen uppfylls. 

Till stor del 

 

Till viss del 

 

3. Alla elever, lärare i fritidshem, fritidspedagoger och 

övrig personal medverkar i kvalitetsarbetet och 

vårdnadshavare ges möjlighet att delta. 

Till viss del 

 

Till viss del 

 

 

Svarsalternativ: Inte alls, Till viss del, Till stor del, Helt 

Kriterier för genomförande 

Fråga Rektor Fritidspedagog 

4. Vi följer systematiskt och kontinuerligt upp vår 

måluppfyllelse i förhållande till läroplanens övergripande 

mål och riktlinjer. 

Till stor del 

 

Till viss del 

5. Vi följer systematiskt och kontinuerligt upp hur elevers 

lärande och utveckling samt fritid och rekreation påverkas 

av innehåll, arbetsformer och organisering av 

verksamheten. 

Till viss del Till stor del  

6. Vi har fungerande rutiner och olika typer av uppföljning 

som involverar såväl personal som elever och 

vårdnadshavare, för att få tillräcklig information om 

verksamhetens kvalitet. 

Till viss del Inte alls 

7. Vi använder den information vi samlat in för att 

synliggöra elevernas utveckling och lärande i syfte att 

utvärdera och utveckla vår verksamhet. 

 

Till viss del Till viss del 
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Svarsalternativ: Inte alls, Till viss del, Till stor del, Helt 

Kriterier för genomförande fortsättning. 

Fråga Rektor Fritidspedagog 

8. Vi sammanställer och dokumenterar våra uppföljningar 

systematiskt och gör en nulägesbeskrivning av 

måluppfyllelsen. 

Till viss del  Till viss del 

9. Vi granskar kritiskt och utvecklar våra metoder för 

dokumentation så att vi synliggör våra arbetssätt och 

utvecklingsområden. 

Till viss del Till viss del 

10. Vi analyserar och bedömer hur förutsättningar, 

förhållningssätt, arbetssätt och arbetsformer har påverkat 

måluppfyllelsen. 

Till viss del Till stor del 

11. Utifrån analysen av nulägesbeskrivningen identifierar 

vi gemensamt våra utvecklingsområden. 

Till stor del Till viss del 

12. Vi prioriterar och dokumenterar våra 

utvecklingsområden. 

Till viss del Inte alls 

13. I vår planering utgår vi ifrån de utvecklingsområden 

som vi har prioriterat och eventuella beslut om 

utvecklingsinsatser. 

Till viss del Inte alls 

14. Vi gör analysen och planerar utvecklingsinsatser i 

förhållande till vad vetenskap och beprövad erfarenhet 

lyfter fram som betydelsefullt för måluppfyllelsen. 

Inte alls Inte alls 

15. Vi planerar hur vi ska följa upp och utvärdera 

effekterna av utvecklingsinsatserna. 

Inte alls Inte alls 
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Sammanställning och resultat gällande BRUK-frågorna 

 

Behöver åtgärdas 

omgående 

Behöver åtgärdas Behöver 

utvecklas på lång 

sikt 

Fungerar bra och 

ska säkras 

Kriterier för måluppfyllelse (antal frågor 3 stycken) 

Rektor  

Inte alls Till viss del Till stor del Stämmer 

 2 1  

Fritidspedagog  

 2 1  

 

Kriterier för genomförande (antal frågor 12 stycken) 

Rektor  

Inte alls Till viss del Till stor del Stämmer 

2 8 2  

Fritidspedagog  

5 5 2  
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 Bilaga 2. Användarinstruktioner till Blogger genom lärplattan 

Instruktioner i nio steg, som stöd för fritidspedagogerna efter utvecklingsarbetets slut. 

Steg 1. Den här ikonen trycker du på om du vill blogga på xxx fritidsblogg. 
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Steg 2. Nu är du inne på startsidan (efter att du tryckt på ikonen blogger).  

Skulle det hända att du istället kommer in på bloggens hemsida tryck då på 
”avbryt”, ikonen sitter längst upp till vänster. Bra! Nu är du inne på 
startsidan igen ☺. 

 

 

Steg 3 

Steg 4 

Steg 5 

Steg 6 
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Steg 3. När du tryckt på ikonen ”visa blogg” kommer du hit till bloggens 

hemsida. 
Du kan nu kika runt på den som vanligt om du vill se vad som finns uppe på 
den. 
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Steg 4. När du tryck på ikonen med en penna (redigera tidigare inlägg), 

öppnar programmet automatiskt tidigare blogginlägg (det som du valt att 
markera). Nu kan du ändra det som du inte är nöjd med. Genom att t.ex. 
trycka på rubrik för att ändra eller lägga till en rubriktext. När du är klar glöm 
inte att trycka på ”check”-tecknet. 
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Steg 5. När du trycker på ögat (tjuvkika på inlägg) så kommer det se ut ungefär 

såhär, beroende på vilket inlägg du valt att tjuvkika på. Då får nu en uppfattning om 

hur inlägget kan se ut på bloggen. 
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Steg 6. När du tryckt på ikonen med penna och papper (skriv nytt inlägg) så 

kommer du till den här sidan. Du kan börja med att skriva rubrik, genom att trycka 

på ”inläggets rubrik”. 

När du är klar, kan du trycka på. ”inläggsinnehåll” för att skriva innehållet till 

rubriken. När du känner dig nöjd med textinnehållet trycker du på ikonen ”Klart” 

(högst upp i höger-hörnet). Du är nu inne på denna sida igen. Tryck sedan på nästa 

kategori som du vill lägga till t.ex. ”kamera” eller ”bild” om du önskar att lägga till 

det. 
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Steg 7. Spara inlägg eller publicera direkt + hur lägga till bild. 

Skillnaden mellan att spara och publicera ett inlägg är att om du trycker på 
”spara” så sparas blogginlägget på din startsida på blogger, och syns därför 
inte på bloggen. Vilket kan vara bra om du vill fortsätta med inlägget vid ett 
senare tillfälle. Väljer du att publicera inlägget kommer det direkt ut på fritids 
xxx bloggsida och sparas även automatiskt på bloggers startsida. Se även 
förklaring nedan hur du lägger till en bild. 
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Steg 8. När du valt att spara ett blogginlägg och sedan vill publicera det på 

bloggen. 

Direkt efter att du tryck på ikonen ”spara” så kommer inlägget stå som 
”utkast”, detta innebär att blogginlägget inte syns på fritidshemsbloggens 
blogg, utan endast för dig på din startsida. För att nu publicera inlägget på 
bloggen tryck på ikonen ”ändra” markera sedan inlägget som ska publiceras 
genom att trycka på rubrikinlägget. När inlägget är valt trycker du på 
publicera. Nu finns inlägget synligt på bloggen ☺ ! 
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Steg 9. För att se blogginlägget som du nu publicerat, gå tillbaka och kolla 

på steg 2 och 3. 
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 Bilaga 3. Fritidshemmets blogg vecka för vecka 

I följande bilaga ges en presentation av vad som publicerades på bloggen under de fem 

veckorna som utvecklingsarbetet pågick. 

Första veckan med blogg 

Måndag 13 april, VFU-läraren prövar på att blogga genom att ta bilder med lärplattan 

själv för att sedan lägga in de på fritidshemsbloggen med tillhörande text. 
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Tisdag 14 april, fritidspedagog blir sugen på att pröva bloggen och loggar in och 

skriver ett inlägg om dagen fritidshemsaktivitet. 

Tisdag 14 april, två elever på fritidshemmet uppdaterar om att aktiviteten blev inställd 

men att de är glada ändå. 
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Torsdag 16 april, VFU-lärare lägger upp bild med tillhörande rubrik och publicerar 

den, fritidspedagog lägger till en rimmande text under bilder vid senare tillfälle. 
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Torsdag 16 april, ett elever på fritidshem bloggar med hjälp av piccollage som 

innehåller bilder och ord på vad fritidshemseleverna lärde sig och fick träna på under 

aktiviteten som beskrivs med text under. 
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Fredag 17 april, elever på fritidshemmet bloggar om fritidshemsaktivitet som gjorts 

under dagen. 
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Andra veckan med blogg 

Tisdag 21 april, VFU-lärare lägger upp bild med tillhörande rubrik och textinnehåll 

som handlar om vad elever på fritidshemmet lär sig genom den fria leken. 
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Tisdag 21 april, VFU-lärare lägger upp ett bildkollage om vad eleverna får göra på 

club35 kopplat till allmänna råd. 
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Onsdag 22 april, jag bloggar om fritidshemmets skapandeaktiviteter genom att göra 

ett bildkollage från dagens skapande aktivitet kopplat till lärande innehåll i allmänna 

råd. 
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Torsdag 23 april, jag skapade ett bildkollage med dagens fritidshemsaktiviteter med 

VFU-läraren. 
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Tredje veckan med blogg 

Onsdag 29 april, två elever på fritidshemmet gör ett bildkollage med tillhörande text 

där de beskriver vad de fått göra på fritidshemmet med stöd av VFU-läraren och mig. 
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Fjärde veckan med blogg (fritidspedagogerna bloggar på egen hand då jag var 

sjuk under hela den fjärde veckan på min VFU) 

Måndag 4maj, två elever gör ett bildkollage om ett sällskapsspel som spelades på 

fritidshemmet. 
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Tisdag 5maj, VFU-läraren lägger ut ett bildkollage med information om 

fritidshemmets dag. 
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Tisdag 5maj, VFU-läraren lägger upp en bild på en fritidshemsaktivitet och 

fritidspedagogkollega lägger till bloggtext. 
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Fredag 8maj, VFU-lärare lägger upp ett bildkollage på vad som sker på en 

fritidshemsmorgon med tillhörande text skrivet av elever på fritids. 
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Femte veckan med blogg 

Tisdag 12maj, två elever skriver en utvärdering om fritidshemmet dag. 
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Onsdag 13maj, jag bloggar om dagens fritidshemsaktivitet genom ett bildkollage och 

tillhörande beskrivande text om aktivitet. 
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Fredag 15maj, jag sätter ihop ett bildkollage om vad som pågått under fritidshemmet. 

 

 


