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Abstrakt 
 

Författarens/författarnas namn: Lena Magnusson och Stina Nilsson 

 

Titel: Kvalitetsarbete i fritidshemmen – en framgångsfaktor 

 

Engelsk titel: Quality work in leisure-time centers -  a success factor 

 

Antal sidor: 38 sidor 

 

 

Detta examensarbete har som syfte att visa hur pedagoger på olika fritidshem arbetar 

med systematiskt kvalitetsarbete. Vilka utvärderingsmetoder som används av 

fritidshemmen, samt belysa vilka metoder som personalen anser vara framgångsfaktorer 

i utvecklingsarbetet.  Fritidshemmet har ett viktigt och betydelsefullt uppdrag för 

elevernas kunskapsutveckling. Rapporten är skriven för att ge pedagoger inspiration och 

motivation att fortsätta utveckla, synliggöra och tydliggöra den professionella 

verksamheten i fritidshem. Undersökning är gjord på fritidshem i södra och västra 

Sverige och i tre olika kommuner.  Metoden vi valt är enkät och frågorna i enkäten som 

lämnats ut har haft öppna frågeställningar så att de tillfrågade pedagogerna har kunnat 

besvara enkäten utifrån sina verksamheter. Det resultat som framkom i undersökningen 

som framgångsfaktorer, är att arbeta målinriktat utifrån läroplanen och analyserar 

nuläget.Utifrån resultatet av analysen utvecklas sedan strategier för fortsatt utvecklings 

och förbättringsarbete i verksamheterna. De tillfrågande fritidshemmen gör alla en årlig 

utvärdering, där målen utvärderas. Resulatet av utvärdering används sedan som 

underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet. Flera av fritidshemmen bryter ner 

läroplansmålen och anpassar dessa utifrån verksamhet och elevgrupp.  Hälften av dessa 

fritidshem använder sin veckoplanering till att utvärdera sin verksamhet och för att följa 

verksamhetsmålen. 

 

 

Nyckelord 
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gångsfaktorer. 

 

 

 



  
 

ii 

 

Tack 
 

Det här är ett arbete som är slutet på en fyra års resa som vi tillsammans gjort med allt 

vad det innebär med att förena studier med arbete.  Vi ser framemot att börja en ny resa 

med en utbildning i bagaget. Vi tror att vi under utbildningen och i framtiden kommer 

att bidra med kompetens och nya infallsvinklar för att att skapa en vidareutveckling i 

vår yrkesutövning och de verksamheter vi arbetar i, vilket vi hoppas kommer att ut-

veckla  och glädja våra elever, kollegor och arbetsgivare. Det känns bra att få avsluta 

vår utbildning till lärare med inriktning mot fritidshem med att skriva ett arbete om fri-

tidshemmet eftersom vi båda brinner för detta viktiga arbete.  

 

Vi vill rikta ett stort tack till våra VFU-handledare, arbetskollegor och rektorer som har 

hjälpt,stöttat, uppmuntrat och inspirerat oss under utbildningens gång. Vi vill även tacka 

de fritidshem som deltagit i denna studie för ert engagemang.  

 

Slutligen tack till våra familjer för all support under resans gång! 

Stina & Lena 
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1 Inledning och bakgrund 
 

Fritidshemmet är en viktig och betydelsefull verksamhet som behöver marknadsföras 

och synliggöras eftersom en hel del vårdnadshavare och lärarkollegor tror att fritids-

hemmet bara utför ”barnpassning”,vilket troligen beror på att de saknar kunskap om den 

pedagogiska verksamhet som pedagogerna professionellt bedriver i fritidshemmen. Fri-

tidshemmet har både ett omsorgsuppdrag och ett lärandeuppdrag utifrån gällande styr-

dokument, verksamheten styrs av verksamhetsmål och inte av kunskapsmål. Det bety-

der bland annat att verksamheten ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt 

erbjuda dem en meningsfull fritid. Detta genom en god pedagogisk planering utifrån 

vårt uppdrag och med koppling till gällande styrdokument. För att höja fritidshemmens 

status och tydliggöra pedagogernas arbete utifrån uppsatta mål och styrdokument måste 

pedagogerna i fritidshem tydliggöra sitt arbete för både vårdnadshavare, kollegor och 

hela vårt samhälle. För att kunna lyfta verksamheten och det pedagogiska arbetet som är 

av betydelse för våra elever, är det viktigt att göra ett gott kvalitetsarbete som ligger till 

grund för det arbete som dagligen utförs på fritidshem. Vår erfarenhet säger att om per-

sonalen är motiverad, delaktig och har inflytande över sin verksamhet är det lättare att 

uppnå ett gott resultat. Om kvalitetsarbetet sker i dialog med och är förankrat hos elever 

och vårdnadshavare blir de troligen mera motiverade och engagerade i utvärderingen av 

verksamheten vilket också påverkar resultatet. Skolledningen, rektorer och ansvariga 

skolhuvudmän har ”kännedom och kunskap om vad som är nödvändiga förutsättningar 

för att uppnå en hög kvalitet i fritidshem” (Skolverket 2011:37). Det är också skolled-

ningens ansvar att se till att det i verksamheten finns förutsättningar som  till exempel 

personalens kompetens och utbildning, och att uppdraget med stöd av styrdokumenten 

skall utformas i verksamheten.  

 

Verksamheten i fritidshem präglas av samvaron barn emellan och mellan 

barn och vuxna. Lärande sker i möten, i samtal och genom att barn iakttar hur 

andra gör och efterliknar det. Lärandet är starkt bundet till situation och 

sammanhang, oftast informella sådana eftersom barn har stora möjligheter att 

röra sig fritt och välja när och hur de vill leka inom fritidshemmets ram.                                                                                                           

 

                                                                                          (Skolverket 2011:17)  
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Genom att göra ett bra systematiskt kvalitetsarbete som tydliggör fritidshemmets verk-

samhet anser vi att elever, kollegor, vårdnadshavare och övriga samhällsmedborgare får 

en ökad kunskap om det lärande som sker på olika sätt i verksamheten utifrån gällande 

styrdokument.  

 

Det är med god omsorg tillsammans med medveten pedagogik som vi kan 

nå målet – att vara ett bra komplement till skolan och att erbjuda barnen 

såväl meningsfull fritid och trygghet som lärande och stöd i utvecklingen.  

                                                                                       (Skolverket 2010:46) 

 

Det finns många sätt att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete, vilket vi hoppas att 

denna rapport kommer att visa. Vi vill lyfta de framgångsfaktorer som fritidshemmen 

själva tycker fungerar bra. Skolverket (2010) nämner olika sätt att arbeta framgångsrikt 

med systematiskt kvalitetsarbete. Bland annat med att en kommun fokuserar på att hitta 

den ”röda tråden” från förvaltningsnivån till verksamhetsnivån/alla fritidshem. Det vi-

sade sig efter en kartläggning som gjordes på hur verksamheten på fritidshemmen såg 

ut, att behovet av fortbildning var gemensamt. Denna kommun satsade även på en hög-

skolekurs på 7.5 poäng i aktionsforskning för fritidshemmen. Genom detta arbetssätt 

öppnar man upp för tankar, idéer och reflektioner, och pedagogerna i verksamheten väl-

jer själva vad de vill utveckla och förbättra. I ett av kapitelen från skolverket (2010) 

beskrivs ett fritidshems arbete med att konkretisera läroplanens mål genom teman, med 

hjälp av ett policydokument som ligger till grunden för fritidsverksamheten. Det är en 

del i deras kvalitetsarbete. Detta fritidshem vill också lyfta arbetsglädjen som en driv-

kraft till ett gott kvalitetsarbete, vilket vi också tror på. Vi hoppas på att kunna bidra till 

nya idéer men också nya sätt att tänka kring sin verksamhet, för att kunna påvisa det 

goda arbete som utförs på våra fritidshem. Undersökningen vi genomför kommer i allra 

högsta grad att bygga på informanternas egna uppfattningar om deras kvalitetsarbete 

och framgångsfaktorer som vi med spänning ser fram emot att få ta del utav. Informan-

ternas uppfattningar om kvalitetsarbete och framgångsfaktorer kommer hela tiden att 

utvecklas efterhand som de får mer erfarenhet och kunskap om sitt dagliga arbete och 

vilka förbättringsåtgärder som verksamheten är betjänt utav.   
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2 Syfte och frågeställningar 
 

2.1 Syfte 
 

Vårt syfte med undersökningen är att visa hur pedagoger på olika fritidshem arbetar 

med systematiskt kvalitetsarbete. Vi har valt att med detta arbete försöka tydliggöra 

fritidshemmets kvalitetsarbete samt hur pedagogerna kan genomföra ett förbättrande 

utvecklingsarbete av verksamheten med hjälp av systematiskt kvalitetsarbete. Syftet är 

att visa vilka utvärderingsmetoder som används av fritidshemmen, samt belysa vilka 

metoder som personal anser vara framgångsfaktorer i utvecklingsarbetet. Genom denna 

rapport hoppas vi kunna lyfta fritidshemmets viktiga och betydelsefulla uppdrag. Vi vill 

väcka tankar hos läsarna som ger inspiration och motivation att fortsätta utveckla, syn-

liggöra och tydliggöra den professionella verksamheten i fritidshem. 

 

2.2 Frågeställningar  
 

Hur arbetar pedagoger i fritidshem mot läroplanen, Lgr 11 i det systematiskt kvalitets-

arbetet?  

Vilka utvärderingsmetoder kan ses som framgångsfaktorer i utvecklingsarbetet? 
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3 Tidigare forskning och teorianknytningar 
 

I detta kapitel sammanställs litteraturen och den tidigare forskning som finns inom det 

område som examensarbetet handlar om. Litteraturen belyser hur arbetet med systema-

tiskt kvalitetsarbete kan gå till, olika framgångsfaktorer i det dagliga arbetet och hur 

man ska kunna arbeta vidare med att ta till vara på det systematiska kvalitetsarbete som 

görs. Vi har tidigare i texten nämnt aktionsforskning och vill även i denna text lyfta lite 

om just själva arbetssättet hur det går till då det är relevant i undersökning som vi gjort.  

 

3.1 Uppdrag och kompetens 
 

Kvalitetsarbete är ett sätt för pedagoger att tolka styrdokument, läroplanens mål och 

omsätta det i praktiken och att detta leder till förändring och utveckling menar Sheridan 

och Pramling (2009). Författarna menar också  att för att detta skall ske är det en förut-

sättning att personalen har ”kompetens att observera, reflektera, dokumentera, utvär-

dera, analysera, tolka och skriva fram resultat” (Sheridan & Pramling 2009:9). Sheridan 

och Pramling (2009) menar också att själva navet i kvaliteten är pedagogens kompetens 

och deras förmåga att förhålla sig och möta eleverna utifrån deras villkor och förutsätt-

ningar (Sheridan & Pramling 2009).  

 

Johansson (2011) skriver att pedagogernas utbildning är av vikt då de ska kunna an-

passa en pedagogisk verksamhet och genomföra den i olika konstellationer med både 

enskilda elever och i grupp. För att kunna göra detta på ett professionellt sätt krävs 

goda kunskaper hos pedagogerna om hur eleverna lär och utvecklas. ”En viktig uppgift 

för personalen är också att kunna kritiskt granska och vidarutveckla verksamheten” 

(Johansson 2011:15). 

 

Johansson (2011) menar vidare att det krävs mera forskning i framtiden där pedagoger-

na som är verksamma i fritidshem aktivt deltar i kunskapsutvecklingen. ”Forskning kan 

ses som ett viktigt sätt att utveckla och identifiera ny kunskap om fritidshemmets peda-

gogiska arbete och fritidspedagogyrket” (Johansson 2011:104). Klerfelt och Haglund 

(2011) talar om forskning som belyser det tredubblade korsdraget vilket pedagogerna 

som arbetar på fritidshem befinner sig i. Författarna menar att ”pedagogerna ska för-

hålla sig till samhällets krav på att tillhandahålla barnomsorg, komplettera skolan och 

dessutom verka för en god och trygg miljö för barnen” (Klerfelt & Haglund 2011:44). 
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Enligt Skolverket (2007) ska kommun eller huvudman avsätta tid till kompetensut-

veckling av pedagoger och utvecklingsarbete samt sträva efter att i mesta möjliga mån 

endast anställa utbildade pedagoger med rätt behörighet inriktad på verksamhet och 

elevernas ålder. Skolverket anser att det av kvalitetssynpunkt är viktigt med kompetent 

och högskoleutbildade pedagoger i verksamheten. 

 

3.2 Begrepp för kvalitet  
 

Sheridan och Pramling (2009) beskriver tre olika begrepp av kvalitet, struktur-, pro-

cess- och resultatkvalitet.  

 

                                                                                                              (Pihlgren 2013) 

 

Strukturkvalitet handlar om personaltäthet, elevgruppens storlek, personalens kompe-

tens, sammansättningen av elevgruppen och lokaler och material. Yttre villkor och för-

utsättningar som inte personalen själva styr över eller alltid kan påverka. I den dagliga 

verksamheten är det tre dokument som styr verksamheten, det vill säga skollag, Lgr 11 

och Allmänna råd för fritidshem. Utifrån dessa är det kommunen och skolledning som 

gemensamt med personalen gör upp riktlinjerna som styr verksamheten utifrån rådande 

förutsättningar vilka bland annat kan bero på ekonomi. Verksamhetens mål ska utarbe-

tas och finnas tillgängliga för elever och vårdnadshavare så även de är väl förtrogna 

med det dagliga arbetet (Pihlgren 2010). Enligt Eklund (2011) är det viktigt att det re-

dan från planeringsstadiet finns en tanke med kvalitetsarbetet.  

Kvalitet i fritidshem 

Strukturkvalitet 

Yttre förutsättningar, 
organisation och resurser 

Processkvalitet 

Förhållningssätt, 
arbetsätt, 

relationsskapande 

 och sampel 

Resultatkvalitet 

Utvärdering och 
måluppfyllelse av 

verksamhet 

Elev  

och 
vårdnadshavare 
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Ett sätt är att upprätta en arbetsplan med mål som ska prioriteras och utvärderas. Som 

pedagog bör man göra en bedömning av om de uppsatta och prioriterade målen är ut-

värderingsbara. Gemensamt bestämmer arbetslagen hur pedagogerna och eventuell 

ledning ska följa upp och analysera verksamhetens mål. Gemensamt ska ledning och 

pedagoger sedan vidta de eventuella åtgärder som krävs för att verksamheten ska ut-

vecklas på bästa sätt (Eklund 2011).  

 

Pihlgren (2013) skriver att ”som fritidspedagog är man skyldig att bedriva ett systema-

tiskt kvalitetsarbete som också ska dokumenteras” (Pihlgren 2012:147).  

Ur ett kvalitetsperspektiv är det viktigt att väga in de tre olika formerna av kvalitet det 

vill säga struktur-, process- och resultatkvalitet. Men även att ta med ett ytterligare ett 

perspektiv utifrån ”kunden” som i fritidshemmets verksamhet är elever och vårdnads-

havare (Pihlgren 2013). 

                                                                                                                                                                                                                                                            

Pihlgren (2013) har i en studie kommit fram till att det inte är självklart i fritidsverk-

samheten att pedagogerna bedömer och utvärderar den pedagogiska verksamheten. 

Pedagogerna behöver samtala och reflektera gemensamt i arbetslagen vilket är grunden 

för att de ska kunna planera, utvärdera och analysera verksamheten. Informanterna i 

Pihlgrens studie framhöll att ”det är fritidspedagoger som har kompetens att bedöma 

vad fritidshemmet är och borde vara” (Pihlgren 2013:148).  

 

Andersson (2011) menar att ett bekymmer i fritidsverksamheten är tidsbrist för pedago-

gerna till reflektion av det dagliga arbetet. Detta leder till att det inte åstadkoms resultat 

som är hållbara hos eleverna eftersom verksamhetens arbete inte är tillräckligt uthålligt. 

”En viktig inriktning i utvecklingsarbetet på fritidshemmen blir därför att teoretiskt och 

praktiskt vidarutveckla ett aktivt pedagogiskt förhållningssätt i vardagsarbetet” (An-

dersson 2011:23). Ett exempel på detta kan vara att ”granska tillämpbarhet, hållbarhet 

och nödvändig mångsidighet i pedagogiska mål, eller att innehåll, metoder och pedago-

gernas agerande behöver förtydligas i vardagsverksamheten” (Andersson 2011:24). 

 

Huvudmannen/kommunen ska kontinuerligt följa upp kompetensutvecklingsbehovet 

tillsammans med ledningen och pedagogerna. Kompetensutveckling ska ske enligt ak-

tuell forskning och verksamhetens utvärderingar för att verksamheten ska få en hållbar 

och långsiktig utveckling av kvalitet (Skolverket 2007). 
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                      Processkvalitet handlar om det inre arbete som sker i verksamheten. Här handlar det 

om pedagogernas förhållningssätt, arbetssätt, och relationsskapande och samspel mel-

lan eleverna och även användandet av material (Sheridan& Pramling 2009).  

 

Eklund (2011) menar också att det är viktigt för fritidshemmen att värna om sin fritids-

hemspedagogik även om vissa skolor har ett tätt samarbete med skolan. Arbetssättet 

varierar i de olika verksamheterna även om verksamheterna kan ha samma mål (Eklund 

2011). Burman, Kärnbo och Larsson (2012) är pedagoger som skrivit en bok om hur de 

aktivt arbetar med processer kring att skriva en verksamhetsplan som har en tydlig 

koppling till fritidshemmens gällande styrdokument. Författarna vill lyfta fram det pro-

cessarbete som ständigt pågår i fritidshemmens verksamhet och genom det öka förstå-

elsen för fritidsverksamheten. Dessa pedagoger trycker på vikten av att det finns en 

grundstruktur, denna grundstruktur förändras under arbetets gång då pedagogerna ut-

värderar och analyserar sin verksamhet. Efterhand som pedagogerna utveckar sin verk-

samhet efter utvärderingar och analyser hålls processen levande och är ett ständigt på-

gående arbete (Burman, Kärnbo & Larsson 2012).  

 

Resultatkvalitet handlar om verksamhetens mål som skall eftersträvas. Varje läsår bör 

inledas med att pedagogerna gemensamt skapar en arbetsplan med utgångspunkt i tidi-

gare års utvärderingar. Tillsammans sätter pedagogerna upp både lång- och kortsiktiga 

mål att arbeta med och det är viktigt att försöka skapa mål som är utvärderingsbara. 

Eleverna och vårdnadshavare kan involveras på olika sätt för att bli delaktiga i fritids-

hemmens arbete och även vara en viktig del i utvärderingen av arbetsplanen (Pihlgren 

2010).När utvärderingen är gjord ska resultatet analyseras och därefter ska pedagogerna 

kritiskt granska den egna verksamheten och vilka styrkor och brister som finns. Ana-

lysen ska i sin tur leda fram till åtgärder för det fortsatta arbetet som ska leda till ut-

veckling av verksamheten. Utifrån detta resultat skapas nya mål som leder verksamhet-

ens utveckling framåt (Eklund 2011). Vårdnadshavare och elever har rätt att delta i det 

systematiska kvalitetsarbetet och det gäller som pedagog att skapa förutsättningar för 

deras delaktighet (Skolverket 2007). 

 

Klara, tydliga mål för verksamheten skapar en god grund för kvalitet och ut-

veckling, där utvärdering blir en garanti för att det vi haft som målsättning 

med vårt arbete också uppnåtts.                                           (Pihlgren 2010:63) 



  
 

8 

En förutsättning för att pedagogerna i fritidshem ska kunna bedriva ett utvecklande kva-

litetsarbete är att de själva ser det som ett förbättringsarbete av både den egna yrkesrol-

len och verksamheten. Eklund (2011) skriver att fritidshemmets ledning ska ge pedago-

gerna förutsättningarna för att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete, men som peda-

gog är det viktigt att ta tillvara sin egen och kollegors kompetens och självständigt pla-

nera, utveckla och analysera sin verksamhet (Eklund 2011). Johansson (2011) menar att 

de pedagoger som ges möjlighet att utbyta erfarenheter och resultat med varandra uti-

från både utvecklingsarbete och forskning får ett gott underlag för att kritiskt granska 

den egna verksamheten på ett konstruktivt sätt. Genom detta arbete får pedagogerna 

sedan möjlighet att hitta nya lösningar för att ”utveckla det egna professionella arbetet” 

(Johansson 2011:104). Enligt Skolverket (2007) är det viktigt att ledningen för fritids-

hemmet har god insikt i det dagliga arbetet och kunskap om både fritidhemmens upp-

drag och mål. För att verksamheten ska utvecklas på bästa sätt mot de nationella och 

lokala målen är det viktigt att pedagogerna ges förutsättningarna genom ett nära ledar-

skap med en kunnig och engagerad ledare som deltar aktivt i arbetet (Skolverket 2007).  

 

3.3 Fyra dimensioner av kvalitet 
 

Sheridan och Pramling (2009) beskriver även fyra dimensioner av kvalitet för förskolan 

som vi har valt att omvandla till fritidshemmens verksamheter. Dimensionerna utifrån 

fritidshemsperspektiv är samhällsdimensionen, pedagogdimensionen, elevdimensionen 

och verksamhetsdimensionen. De kan i sin tur delas in i de tre olika begreppen som vi 

nämnt ovan i texten, struktur-, process- och resultatkvalitet. Samhällsdimensionen kan 

ses ur olika perspektiv så som lagar, ekonomiska aspekter, läroplan, allmänna förvänt-

ningar och krav.  Pedagogdimensionen ses ur ett pedagogperspektiv. Vilken kompetens 

och utbildning som finns i pedagoggruppen, men även attityder, värderingar, kunskap 

om och syn på elever. Det kan bedrivas utvecklingsarbete i var och en av de olika di-

mensionerna. Ett sätt för pedagoger kan vara att arbeta med aktionsforskning. ”Aktions-

forskning innebär att man fördjupar sin förståelse för den egna praktiken genom att 

ställa frågor och därefter pröva en handling med syftet att förändra verksamheten i 

önskvärd riktning” (Rönnerman 2012:29). 

 

Kvalitetsarbetet genomförs genom aktioner/handlingar som analyseras efter de resultat 

man fått. Genom det ökar förståelsen för sin egen praktik tillsammans med 

arbetskamraterna. Rönnerman (2012) menar att det arbete/aktionen som görs på 
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arbetsplatsen måste vara förankrat hos hela personalgruppen, då det är ett arbete som 

görs tillsammans för att få bästa resultat. Utveckling och förändring sker tillsammans i 

arbetslaget med hjälp av reflektioner av det insamlade materialet. Det ökar också en 

”förståelse för de sammanhang som praktiken ingår i genom att relatera sitt arbete till 

styrdokument och aktuell forskning” (Rönnerman 2012:96). Arbetet är kopplat till våra 

styrdokument och dess mål. ”Genom reflektioner prövas erfarenheterna mot varandra, 

men också mot litteratur” (Rönnerman 2012:95). Rönnerman (2012) nämner också en 

parallellprocess, med det menar hon att ”när man får insikt i sitt eget lärande kan man 

också förändra lärandesituationen för andra (här barn)” (Rönnerman 2012:91–92). 

Vikten av ett hållbart kvalitetsarbete bör också vara väl förankrat lokalt och att 

ledningen stödjer det arbete som pågår, enligt Rönnerman (2012). Andersson (2011) 

menar att för att fortbilda pedagoger effektiv ska hela gruppen av pedagoger eller stora 

delar av gruppen få delta för att få bästa resultat. Skickas bara några ur arbetslaget kan 

det vara svårt att motivera de  pedagoger som inte fått delta och det blir svårt att få till 

en förändring i det dagliga arbetet. Istället för att detta ger positiva förutsättningar för 

utveckling kan det rent utav bli ett hinder och skapa motstånd i personalgruppen vilket 

inte gynnar verksamheten (Andersson 2011).  

 

Sheridan och Pramling (2010) menar att kvaliteten på innehåll och process i 

pedagogdimensionen handlar om pedagogernas förhållningssätt och förmåga att arbeta 

utifrån elevernas perspektiv när det gäller val av innehåll och aktiviteter.  Det handlar 

också om självkännedom för pedagogen och förmågan att förstå hur yrkes 

professionalitet och kompetens påverkar det dagliga arbetet (Sheridan & Pramling 

2010). Klerfelt och Haglund (2011) talar om pedagogernas ”didaktiska strävan” 

(Klerfelt & Haglund 2011:48). Det vill säga det som skiljer den planerade professionella 

verksamheten från den ”förslappade, förslöande och i ”viss” mån farliga verksamheten, 

den som inte kan benämnas i kvalitet som lärande och utveckling” (Klerfelt & Haglund 

2011:49).Resultatkvalitet enligt pedagogdimensionen handlar om hur pedagogerna kan 

möta elevernas intresse och koppla ihop dem med uppdraget det vill säga gällande 

styrdokument (Sheridan & Pramling 2010). Pihlgren (2013) menar att även 

pedagogerna på fritidshem måste arbeta med bedömningar av olika slag. 
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Bedömningar är en väsentlig del av fritidshemmet didaktik och ett 

betydelsefullt incitament som kan ge fritidspedagogerna värdefull och 

angelägen information för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett 

optimalt och professionellt vis.                                          (Pihlgren 2013:163)  

 

I fritidshemmets verksamhet handlar pedagogens roll om det Dewey beskriver som 

Learning by doing, Johansson (2011) menar att det innebär att ”individen är aktiv 

gentemot sin omgivning, där utvecklingen blir en tydlig arbetsuppgift för honom eller 

henne” (Johansson 2011:43). Med detta i åtanke får pedagogen arbeta utifrån att elevens 

intresse styr valet av aktiviteten och är målet för det pedagogiska arbetet. Enligt Deweys 

tankar är ”pedagogens uppgift är att vägleda, styra och organisera samspelet mellan en 

växande individ och en föränderlig omgivning” (Johansson2011:43). 

 

Elevdimensionen är utifrån elevperspektiv och elevens perspektiv. ”Denna dimension 

beskriver hur pedagoger och elever möts utifrån de förutsättningarna som finns, hur 

möte och attityder eleverna mellan yttrar sig samt vilka möjligheter eleverna har att 

”påverka lärandemiljöns organisation, innehåll och form” (Sheridan & Pramling 

2009:20).  

 

Den fjärde och sista dimensionen är verksamhetsdimensionen. Den utgår från helheten 

av alla dimensioner. ”Att beskriva en verksamhets kvalitet utifrån detta perspektiv inne-

bär en värdering av det som sker i den pedagogiska processen, det vill säga relationen 

mellan det som sker i mötet mellan läraren och den lärande och det innehåll han eller 

hon ska utveckla ett kunnande om” (Sheridan & Pramling 2009:21). Andersson (2011) 

menar att det i det dagliga arbetet på fritidshemmen ofta saknas kunskap utifrån veten-

skap istället arbetar pedagogerna utifrån tyckande och tro. Därför menar Andersson ”att 

teoretiskt och praktisk vidarutveckla ett aktivt vetenskapligt förhållningssätt i vardags-

arbetet, så att det leder fram till pedagogiska resultat, är därför väsentligt när det gäller 

inriktningen av utvecklingen dagens fritidshem” (Andersson 2011:24). 

 

3.4 Systematiskt kvalitetsarbete i olika steg 
 

Systematiskt kvalitetsarbetet innebär att det finns olika moment/steg att följa och detta 

sker i en viss ordning, där menar Sheridan och Pramling (2009) att det börjar med barns 

lärande och utveckling. De steg som omtalas är följande, ”barns kunskap och lärande, 
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planering och genomförande, dokumentation och perspektiv och definition, utvärdering 

av förskolans kvalitet, analys och tolkning, måluppfyllelse, kvalitetsredovisning och 

kvalitetsutveckling” (Sheridan & Pramling 2009:25).  

Eklund (2011) har skapat en modell för planering som följer nedan. En tydlig mall för 

pedagoger på fritidshem att använda sig av för att inte tappa ”den röda tråden” i det dag-

liga kvalitetsarbetet. Eklund (2011) menar att det är ”viktigt att lägga tid på planeringen 

av de olika momenten: mål, uppföljning, resultat, analys och bedömning samt åtgärder 

och nya förutsättningar”(Eklund 2011:23). Nedan följer en förenklad version som pe-

dagoger kan använda sig av i det dagliga kvalitetsarbetet, utan att arbetet blir för tung-

rott. 

 

                                                                                                               (Eklund 2011) 

 

Utvärderingen enligt Sheridan och Pramling (2009) har två övergripande funktioner. 

Det första är kontroll över att verksamheten uppfyller de bestämda krav som finns, det 

andra handlar om utveckling av verksamheten.Dessa två funktioner kan mycket väl 

kombineras menar Sheridan och Pramling (2009), då man kan se om verksamheten upp-

fyller målen och att den kan vidareutvecklas. Det finns olika former och termer för ut-

värdering (Sheridan & Pramling 2009). 

Kvalitetsarbete i 
praktiken 

Var är vi idag? 
Vilka 

förutsättningar 
finns? 

Vilka mål  ska vi 
arbeta med? 

Vilka metoder 
och processer 

ska vi arbeta med 

Hur ska vi följa 
upp vårt arbete? 

Hur 
dokumentaerar 

vi arbetet? 

Hur blev 
resultatet? Vad i 
resultatet ska vi 

analysera? 

Vad blev bra,, 
mindre bra? Hur 
ska vi bedömma 

vårt arbete? 

Hur arbetar vi  
vidare ? Krävs 

några åtgärder? 
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Det finns bland annat produktionsinriktad och processinriktad utvärdering.  Skillnaden 

mellan dessa två är att ”den produktionsinriktade modellen används för att besvara frå-

gor om verksamhetens effektivitet och produktivitet” (Sheridan & Pramling 2009:54) 

medan den processinriktade beskriver innehållet och förloppet. 

Utvärderingen kan vara summativ, där fokus ligger på resultat eller en formativ utvärde-

ring som fokuserar på pedagogiska processer och att det finns ett utvecklingssyfte. Det 

finns många olika metoder för utvärdering, ”med hjälp av de olika metoderna försöker 

man fånga in de aspekter av verksamheten som anses vara betydelsefulla för dess kvali-

tet” (Sheridan & Pramling 2009:56).  

Utifrån planering och genomförande, gäller det  att först välja ut vilka läroplansmål man 

som arbetsplats/verksamhet vill arbeta med. Därefter planera utifrån vad eleverna för-

väntas lära, utveckla och få kunskap om. Enligt Sheridan och Pramling (2009) menar de 

att detta behövs göras utifrån de fyra kvalitetsdimensionerna som vi tidigare nämnt i 

texten, samhälls-, pedagog-, elev-, och verksamhetsdimensionen. Här gäller det att do-

kumentera hela arbetsprocessen, från det man planerat till hur man arbetar med eleverna 

och vilken förståelse eleverna visar. 

För att kunna dokumentera bör man som pedagog kunna observera och skilja på det 

som är av värde i förhållande till vad man söker för kunskap. Sheridan och Pramling 

(2009) menar på att det måste finnas ett syfte med dokumentationen, att det är något 

man vill synliggöra.  

Sheridan och Pramling (2009) menar också att det finns två huvudanledningar till 

dokumentation. Det första är för att kunna påverka och följa elevens lärande och ut-

veckling och för det andra att påverka och följa verksamhetens utveckling. Forsknings-

studier enligt Sheridan och Pramling (2009) om barns kunskap och lärande är att störst 

påverkan på barns lärande finns i verksamheter med hög kvalitet. Det som utmärker 

dessa verksamheter är att det finns ”välutbildade lärare och en pedagogisk ansats med 

utrymme för både barn och lärare att ta initiativ” (Sheridan & Pramling 2009:29). 

Forskning visar också på att om ”barn möter temaorienterad, och inte ämnesspecifik 

verksamhet i tidig ålder blir de bättre förberedda för skolans krav” (Sheridan & Pram-

ling 2009:30). Dokumentationen sker ofta med hjälp av teknisk utrustning så som digi-

talkameror, videokameror, datorer och liknande tekniska hjälpmedel. 
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Några av de metoder som Sheridan och Pramling (2009) beskriver är The Early Child-

hood Environment Rating Scale (ECERS) denna metod används både i Sverige och in-

ternationellt och BRUK, Bedömning, Reflektion, Utveckling, och Kvalitet. Dessa me-

toder är standardiserade och utgår från fastställda kriterier på kvalitet. Pedagoger an-

vänder också sina egna metoder, enligt Sheridan och Pramling (2009) är de metoder 

pedagogerna ”själva varit delaktiga i att utveckla är det lättare att känna igen den egna 

praktiken i metodens beskrivningar och kvalitetsaspekter” (Sheridan & Pramling 

2009:57). Författarna menar vidare att det finns vissa problemområden man bör beakta 

innan en utvärdering görs ”1) Extern utvärdering kontra självvärdering. 2) Fastställda 

kriterier kontra egna kriterier. 3) Vad ska man utvärdera och hur? Vem bör göra det?” 

(Sheridan & Pramling 2009:57). Sammanfattningsvis bör en utvärdering ske ”utifrån 

olika dimensioner, olika perspektiv, med olika metoder och genomförs av olika perso-

ner” (Sheridan & Pramling 2009:65). Detta för att få en ökad förståelse och utveckling 

av verksamheten(Sheridan & Pramling 2009). 

Enligt Pihlgren (2011) är det viktigt att tänka på att formulera mål som är realistiska att 

uppnå och utvärderingsbara, pedagoger kan också göra små delutvärderingar under 

verksamhetsåret för att se hur det pågående arbetet artar sig på vägen mot måluppfyl-

lelse (Pihlgren 2011). Andersson (2011) menar att det är mer effektivt att utvärdera mitt 

i terminen om avsikten är att utveckla den pågående verksamheten. Utvärderas verk-

samheten vid terminslutet blir det ineffektivt eftersom läsåret är slut och inför kom-

mande läsår sker ofta förändringar och förutsättningarna ändras beroende ny elevgrupp, 

förändringar i pedagoggruppen eller omorganisation av något slag. Görs utvärderingen 

mitt i terminen får ”alla i verksamheten direkt erfarenhet av vad de omedelbara, kon-

kreta förändringarna kan åstadkomma” (Andersson 2011:82).  På detta sätt ”blir fritids-

hemmet en kvalificerad organisation som klarar av problemanalys, förändring och ut-

veckling av sin pedagogiska vardagsverksamhet” (Andersson2011:82).  

Kvalitetsarbetet ska ske systematiskt och kontinuerligt samt är en ständigt pågående 

process. Eklund (2011) menar att inledningsvis görs en nulägesanalys, sen sätts det upp 

mål, som följs upp. Dessa utvärderas genom resultat av arbetet och analys ger. Därefter 

görs en bedömning av vad som var bra och mindre bra i resultat, vilket i sin tur leder till 

åtgärder. I nästa steg är vi tillbaka på nuläges bedömning och nya mål. Det systematiska 

kvalitetsarbetet går på så sätt runt i en cirkel. Samtidigt ska det finnas en metod för hur 

de olika stegen i cirkeln utförs och på vilket sätt (Eklund 2011).  
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Det är i analysen och tolkningen av dokumentationen och utvärderingen som mönster 

och resultat kommer fram. ”I planeringsfasen innebär tolkning och analys att man fun-

derar och tar ställning” (Sheridan & Pramling 2009:68). Vad var det som gick bra eller 

mindre bra i en viss situation.  

Analysen ska vara baserad på det som framkommer i observationer, in-

terjuver, och enkäter som använts för att beskriva pedagogiska processer 

i förskolan och hur barn lär i relation till läroplansmålen.  

                                                                  (Sheridan & Pramling 2009:70) 

 

Sheridan och Pramling (2009) menar att det finns ett syfte och ett mål med det systema-

tiska kvalitetsarbetet. Där syftet är att identifiera de förutsättningar som behövs för att 

det ska bli ett underlag för kvalitetsutvecklingen.  Det görs genom att arbeta mot upp-

satta mål, utveckla pedagogiska processer och bedöma måluppfyllelsen och redovisa 

kvalitetsarbetet. Målet är att utveckla verksamhetens kvalitet, pedagogernas kompetens 

i möten med eleverna och i deras lärande och vidareutveckling.”Klara och tydliga mål 

för verksamheten skapar en god grund för kvalitet och utveckling, där utvärdering blir 

en garanti för att det vi haft som målsättning med vårt arbete också har uppfyllts” 

(Pihlgren 2011:63). 

Pihlgren (2013) anser att ”bedömning av fritidsverksamheten ska främst vara en del i 

det kontinuerliga planerings- och utvärderingsarbetet för att stämma av, tydliggöra och 

utveckla kvaliteten i verksamheten” (Pilgren 2013:153). 

Pedagogisk kommunikation menar Andersson (2011) finns i många olika skepnader. En 

del handlar om vilket pedagogiskt förhållningssätt pedagogerna har gentemot den en-

skilde eleven eller i gruppen. En annan variation är ”hur verksamheten och dess resultat 

kommuniceras internt i arbetslaget och till skolan som helhet, samt till ledning, föräld-

rar, allmänhet och politiker”(Andersson 2011:83). 

3.5 Rektors ansvar och delaktighet 
 

Rektorn ska enligt Skolverket (2012) tillsammans med pedagogerna aktivt medverka i 

kvalitetsarbetet. Sheridan och Pramling menar för att få en helhet av kvalitetsarbetet 

som sker i verksamheten är den ”beroende av och nära förbundet med både den ledning 

som utövas och de förutsättningar som kommunen tillhandahåller (Sheridan & Pram-

ling 2009:99). På senare tid, under 1990-talet har stora förändringar kring ledarskapet i 

skolan vad gäller befattning och ansvar skett. Ansvaret för skolans verksamhet flyttades 
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från statlig till kommunal nivå. Detta innebär ett större ansvar för skolledare och lärare 

menar Ludvigsson (2009). Det är deras ansvar att elever uppnår målen och i och med 

detta blir följden också att kvalitetsfrågor, uppföljning och utvärdering av verksamheten 

är en allt viktigare del. ”Det utökade ansvaret för skolans verksamhet har inneburit att 

de administrativa uppgifterna har ökat för skolledaren” (Ludvigsson 2009:11). Ludvigs-

son (2009) menar också att skolledarskapet i dagens skola är komplex, där det handlar 

om relationen med lärare och personal samt från samhället. Ett av uppdragen som skol-

ledare är ”meningsutbyte med lärarna om skolans utveckling samtidigt som skolledaren 

skall utveckla en egen vision för skolan och kommunicera den till lärarna” (Ludvigsson 

2009:11). Falkner och Ludvigsson (2012) menar att det behövs engagerade arbetslag 

som det finns kontinuitet i och inte för stor personalomsättning. Pedagoger från olika 

kulturer ska kunna mötas och utveckla sitt arbete, men även ett gemensamt förhåll-

ningssätt för att få till stånd en samsyn i verksamheten. Författarna menar också att pe-

dagogerna på fritidshem ska ges ”tid, stöd för kompetensutveckling, gemensam reflekt-

ion, planering och utvärdering av det pedagogiska arbetet” (Falkner & Ludvigsson 

2012:9). Ansvaret att ge pedagogerna tid för ovannämnt arbete ligger på skolledningen.  

 

Som rektor ska det sättas upp riktlinjer för hur kvalitetsarbetet ska utföras, följas upp 

och utvärderas. Detta arbete ska ske i dialog med pedagogerna som ska genomföra ar-

betet med stöd från ledningen. Rektorn har ett ansvar i att pedagogerna på ett profess-

ionellt sätt kan utvärdera verksamhetens lärprocesser, samt att pedagogerna ges tid att 

reflektera och analysera både enskilt och i grupp kring vad som är bra och mindre bra i 

det dagliga arbetet. 

 

Pihlgren (2013) menar att en del informanter i hennes studie ansåg att de sällan hade 

möjlighet till djupare reflektioner och insikter om kvalitetsarbetet. Det framkom att 

”styrningen av verksamheten upplevs som oklar och diffus och tolkningen av uppdraget 

kan göras på olika sätt varvid verksamheten också kan uppfattas och bedömmas som 

otydlig” (Pihlgren 2013:153). 

 

Det är också viktigt att pedagogerna har rätt kompetens och verktyg för att utvärdera 

sin verksamhet/undervisning. Pedagogerna har ett stort ansvar i denna process då det är 

viktigt att själv eller tillsammans med kollegor kunna kritiskt granska sitt arbete vilket 
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innebär att man enskilt eller tillsammans hittar nya strategier för att eleverna ska nå en 

ökad måluppfyllelse (Skolverket 2012). 

 

Enligt Ludvigsson (2009) rapporten menar en av skolledarna som blivit intervjuad att 

”förvaltningen lägger tyngdpunkten på det ekonomiska ansvaret medan skolledaren ser 

det sociala i ledarskapet och kontakten med lärarna, eleverna och föräldrarna som sin 

främsta uppgift” (Ludvigsson 2009:164). Eleverna ska vara delaktiga och ges möjlighet 

till inflytande och det är rektors ansvar att se till att pedagogerna tillvaratar elevernas 

tankar och idéer i den dagliga verksamheten.  

 

Elevernas delaktighet och inflytande ska också tillvaratas i analys och utvärderingsar-

betet för att mynna ut i utvecklingsbehov och hur måluppfyllelsen kan öka. Genom 

elevernas delaktighet ökar pedagogerna förutsättningar för ett bra underlag för analys 

och utvärdering (Skolverket 2012). 

 

Vårdnadshavare ska också ges möjlighet att på olika sätt delta i det systematiska kvali-

tetsarbetet. Rektorn ansvarar för både hur och i vilken form vårdnadshavare ska delta. 

Även vårdnadshavares deltagande ska dokumenteras och följas upp på olika sätt utifrån 

vilken form av deltagande det handlar om. Vårdnadshavare kan göras delaktiga på 

många olika sätt genom exempelvis enkäter, spontana samtal vid lämning/hämtning på 

fritidshemmet, eller föräldramöte (Skolverket 2012). 
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4 Metod 
 

4.1 Val av metod 
 

Vårt syfte med undersökningen är att försöka tydliggöra hur olika fritidshem arbetar 

med systematiskt kvalitetsarbete. Eftersom vi valt ett ämne som hela tiden förändras och 

utvecklas anser vi att vår undersökning bör göras med fenomenografisk ansats. Feno-

menografin har ingen förankring i lagar och bestämmelser eftersom den bygger på män-

niskors egna uppfattningar vilka är förändringsbara eftersom människor kan få ökad 

kunskap och utvecklas (Patel & Davidsson.2003). 

 

Vilka utvärderingsmetoder som används av fritidshemmen och belysa vilka metoder 

som personalen ser som framgångsfaktorer i utvecklingsarbetet. Vi har valt att göra vår 

undersökning på åtta olika fritidshem. För att arbetet inte skulle bli för omfattande valde 

vi att göra en enkät till dessa fritidshem. Enkäten skickades ut via mejl till de åtta fri-

tidshemmen vi valt ut till vår undersökning. Vi valde att göra en enkät för att pedago-

gerna skulle kunna reflektera och besvara denna tillsammans i arbetslagen.  Detta arbete 

underlättade vardagen både för våra informanter, skolledare och för oss skribenter som 

annars skulle utfört intervjuer i verksamheterna. 

 

Metoden vi använt oss av är enkät och frågorna i enkäten som lämnats ut har haft öppna 

frågeställningar för att de tillfrågade ska besvara enkäten utifrån deras verksamheter. 

Detta innebär enligt Patel och Davidsson (2003) att frågorna har haft en låg strukture-

ring eftersom de som besvarat enkäten fått stort svarsutrymme då enkäten haft öppna 

frågor. Eftersom vi valt att göra en kvalitativ enkät anses den innehålla en låg grad av 

standardisering eftersom respondenterna som besvarar enkäten själva kunnat välja i vil-

ken ordning de besvarat enkätens frågor ( Patel & (Davidsson 2003). 

 

Förutsättningarna för det systematiska kvalitetsarbetet ser olika ut på de olika fritids-

hemmen och syftet är att enkäterna besvaras utifrån det enskilda arbetsställets utveckl-

ingsarbete. På enkäten fanns också möjlighet för de tillfrågade att ge tillåtelse för de 

skrivande att återkomma med ytterligare frågor eller fördjupade svar. I och med detta 

blev enkäten konfidentiell det vill säga vi vet vilka vi har fått informationen från, men-

det är bara vi som samlat in materialet som får tillgång till dessa uppgifter (Patel & Da-

vidsson 2003). 
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Bryman (2011) menar att en fördel med att använda öppna frågor är att informanterna 

själva kan formulera sina svar. En annan fördel är också att det kan dyka upp svaralter-

nativ som de som konstruerat enkäten inte kunnat föreställa sig eller tänkt på. Samtidigt 

blir inte informanterna påverkade, utan får tolka frågans innehåll fritt. Författaren anser 

däremot att det kan vara en nackdel med öppna frågor i en enkät eftersom det kräver 

mer tid för att besvaras tillskillnad från en enkät med slutna frågor och fasta svarsallter-

nativ (Bryman 2011). 

 

4.2 Urval och bortfall 
 

Vi valde att fråga pedagoger på fritidshem med olika bakgrund och storlek. Detta för att 

se om det skiljer sig eller om vi kunde se någon likhet i deras sätt att arbeta med sitt 

kvalitetsarbete och i så fall också kunna få fram vad deras framgångsfaktorer var. Vi 

valde att skicka ut vår enkät med frågeställningarna via mejl till rektorer/arbetsledning 

på de fritidshem vi valt.  När vi gjorde urvalet av fritidshem försökte vi finna fritidshem 

med geografisk spridning, belägna både i stad och på landsbyggden och med både 

kommunal och enskild huvudman. Vi som gjort undersökningarna har valt fritidshem 

som vi inte själva arbetar på och som har minst två avdelningar för att arbetslagen ska 

bestå av en grupp pedagoger. Fritidshemmen har ungefär lika många elever inskrivna 

och vissa av dem har större inslag av mångkultur. Kontakten med rektorer/arbetsledning 

togs via telefon innan vi skickade vår enkät. Fritidshemmen ligger i södra och västra 

delarna i Sverige och i tre olika kommuner.  

 

Kommun ett består av tre skolor med fem fritidshem, fyra av dem ligger inne i tätorten 

och det femte ligger utanför i en mindre ort. Ett av de fritidshem som finns inne i tätor-

ten har ett mångkulturellt fritidshem med två avdelningar, arbetslagen där har valt att 

svara på enkäten tillsammans. Det andra fritidshemmet finns på en stor skola som har 

tre fritidshem med två avdelningar på varje ställe. Två av dessa fritidshem har varit med 

på vår undersökning och valt att svara var för sig i dessa två arbetslag. Fritidshemmet 

utanför tätorten har två avdelningar och har svarat på enkäten tillsammans.  

 

Kommun två är en medelstor kommun med ett flertal grundskolor F-6, där vi valt att 

använda oss av tre utav dem. Två av dem är belägna inne i staden och den tredje i ett 

samhälle utanför staden. På skolorna i staden finns ett fritidshem med två avdelningar 
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och på den andra skolan finns ett gemensamt fritidshem. På skolan utanför tätorten finns 

ett stort fritidshem med två avdelningar. 

 

Kommun tre är en mindre kommun med flera grundskolor F-6 och med flera fristående 

skolor som riktas till denna åldersgrupp. Vi har i denna kommun valt en skola med ett 

fritidshem med två avdelningar där pedagogerna arbetar i ett gemensamt arbetslag. 

Detta fritidshem besvarade vår enkät tillsammans i arbetslaget. Sammanfattningsvis har 

sex av de totalt åtta tillfrågade fritidshemsavdelningar valt att besvara enkäten. 

 

4.3 Genomförande  
 

I samråd med rektorer/arbetsledning beslöt vi att arbetslagen på respektive arbetsplats 

skulle svara på enkäten tillsammans. Detta för att arbetslagen skulle få en bra diskussion 

men också för vår del för att kunna sammanställa vårt arbete på ett bra och tydligt sätt. 

Vi ställde öppna frågor som arbetslagen kunde diskutera och efter det skriva ner sina 

svar. Fritidshemmen fick tre veckor på sig att diskutera och skriva ner sina svar för att 

sedan skicka tillbaka det till oss.  

 

Alla fritidshem i kommun ett skickade sina svar i tid utan påminnelse. Ett av fritids-

hemmen skickade sina svar via mail, ett skickade via internposten och det sista fritids-

hemmet kom personligen med svaren till oss. De enkätsvar som lämnades personligen, 

fick vi också en positiv feedback från. Något som var positivt för vårt fortsatta arbete. 

Flera av fritidshemmen som besvarat vår enkät bad om återkoppling när vår studie är 

klar, kanske kan denna bidra till fortsatt utveckling av pedagogernas arbete. 

 

I kommun två har alla skolorna fått våra enkäter utskickade och endast det på lands-

byggden har besvarat vår enkät inom den utsatta tiden, de andra skolorna har en av oss 

påmint via rektor två gånger efter det utsatta datumet. Fritidshemmet ute på landsbygg-

denarbetar med två avdelningar men personalen tillhör samma arbetslag och har valt att 

arbeta tillsammans med vår enkät.  

 

I kommun tre besvarade arbetslaget enkäten inom utsatt tid och vi fick den lämnad till 

oss direkt i hand. 
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4.4 Metodkritik 
 

Den metod vi valt för vårt arbete, var att göra en enkät för att få vetskap om hur olika 

fritidshem arbetar med sitt utvecklingsarbete och vilka framgångsfaktorer som kan upp-

stäckas. Enkäterna var ett enkelt och tydlig sätt för oss att undersöka de olika fritids-

hemmens arbete. Vi har fått positiv feedback från flera av fritidshemmen på vår enkät, 

den har används bland annat som diskussionsunderlag på arbetslagsmöte och lyft upp 

frågor som arbetslagen anser sig haft nytta av att diskutera och kanske inte berört i det 

dagliga arbetet. 

 

En negativ aspekt på vårt metodval har varit att vi inte fått in svar från alla enheter trots 

flera påminnelser. Detta problem hade troligen inte uppstått om undersökningen skett 

via personliga intervjuer. Skulle vi utföra alla intervjuerna personligen med alla peda-

goger på de undersökta fritidshemmen hade metoden varit väldigt tidskrävande. 

  

Resultatet från vår undersökning anser inte vi är generaliseringsbart utan i hög grad spe-

cifikt utifrån varje fritidshem. Vår undersökning kan ses som en pilotstudie för fortsatt 

forskning. Det finns olika metoder för hur arbetslagen utför sitt kvalitetsarbete och ut-

vecklingsarbete. Det finns inga färdiga mallar att följa utan varje ställe skapar sin struk-

tur utifrån arbetsplatsens lokala förutsättningar.  

 

Enligt Patel och Davidsson (2003) ska forskarna arbeta med öppna frågor i sina inter-

vjuer vilket vi gjort i våra enkäter så att de tillfrågade ska få beskriva sina svar med 

egna ord. När vi som forskare går igenom det insamlade materialet bör det sorteras i 

olika kategorier som ska läsas och jämföras och kunna sorteras för att slutligen leda 

fram till en relationell organisation av materialet (Patel & Davidsson 2003). 

 

Patel och Davidsson (2003) anser att ”systemet av kategorier kallas för undersökningens 

utfallsrum och beskriver sålunda uppfattningar om ett fenomen och utgör resultatet av 

analysen” (Patel & Davidsson 2003:33).  

 

Det vi frågar oss nu när arbetet och empirin är insamlad är om vi vid interjuver fått ett 

annat resultat än vid vårt metodval, enkät. Det tror vi att vi fått, då vi missat diskussion-

en i arbetslagen och de följdfrågor som ofta blir vid diskussioner.  Däremot är vi också 

medvetna om att interjuver är tidskrävande och att vi då bara hade kunnat hinna med 
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några få arbetsplatser. Detta med tanke på hur vi sedan skulle kunna redovisa allt som 

sagts. Interjuver har också en annan aspekt då vi som intervjuare kan styra samtalen 

både medvetet och omedvetet, vilket kan vara både till för-och nackdel.  Vi funderar 

också på om resultatet hade varit annorlunda om vi gjort enkätundersökningen på fler 

skolor/fritidshem. Vi tror att vi säkert fått en större spridning i våra svar, vilket hade 

varit intressant.   

 

4.5 Forskningsetiska förhållningssätt 

 

I vår rapport har vi utgått från Vetenskapsrådet (2002) och dess fyra huvudkrav. Det 

första är informationskravet, vilket innebär att vi som forskare, ”skall informera upp-

giftslämnare och undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och vilka villkor 

som gäller för deras deltagande” (Vetenskapsrådet 2002:7). Vilket vi har gjort i det brev 

våra informanter i de berörda fritidshemmen fått. Se bilaga A. Det andra kravet är sam-

tyckekravet, där det skall framgå att uppgiftslämnaren och undersökningsdeltagaren 

skall ha samtyckt till att vara med i undersökningen. Då våra informanter svarade på vår 

enkät vilar vårt samtycke på följande; 

 

Då uppgifter om stora grupper insamlas genom postenkät krävs ej sam-

tycke i förhand. Förutsatt att utförlig information medföljer enkätformu-

läret enligt vad som anges i kommentarerna till regel 1, kan det individu-

ella samtycket anses ha lämnats när enkäten returneras ifylld.                              

 

                                                                            (Vetenskapsrådet 2002:9)  

 

Det tredje kravet är konfidentialitetskravet, som innebär att ”alla uppgifter om identifi-

erbara personer skall antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda 

människor ej kan identifieras av utomstående (Vetenskapsrådet 2002:12). Vilket vi gjort 

då vi avrapporterat all information och sett till att individernas/arbetslagen identiteter ej 

kan identifieras. Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet, vilket betyder att de upp-

gifter vi fått in i våra enkäter enbart är i forskningssyfte (Vetenskapsrådet 2002). 
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5 Resultat 
 

Syftet med vår rapport är att lyfta framgångsfaktorerna i kvalitetsarbeten som görs på 

fritidshemmen. Vi har valt att utgå från de frågeställningar vi lämnat i vår enkät. Här 

nedan följer en redovisning av vårt resultat av de frågor vi valt att lyfta. De svarar också 

mot vårt syfte och de frågeställningar vi ställt i vår rapport. 

  

5.1 Koppling till läroplansmål och verksamhetsmål. 
 
5.1.1 Grovplanering 

 

Två av fritidshemmen menar på att de gör en grovplanering inför varje läsår och där 

kopplar de sitt arbete mot de målen ur läroplanen de själva valt ut att arbeta efter. Ett av 

fritidshemmen svarar att ”när grovplaneringen (fritidsbilden) av året sker så är läro-

plansmålen ett stöd för det fortsatta arbetet inom fritidsverksamheten”. Alla deras ut-

vecklingsområden är kopplade mot något mål i läroplanen. När de dokumenterar görs 

det bland annat med hjälp av film, bildspel, pappersdokumentation, och utställningar. 

Pedagogerna gör kopplingar till läroplanenoch känner att de kan bli ännu bättre på detta. 

De poängterar också vikten av att synliggöra läroplanen för föräldrarna. Ett av fritids-

hemmen arbetar med aktionsforskning där de kopplar valda delar till styrdokumenten. 

Fyra av fritidshemmen menar att de bryter ner läroplansmålen, så att de skall passa 

verksamheten och elevgruppen. De tar också hjälp av Allmänna råd och kommentarer 

Kvalitet i fritidshem (2007).  

 

5.1.2 Pedagogernas roll 

 

”Verksamhetsplanering och dokumentation är synlig för föräldrar, barn och övrig 

personal i anslutning till fritidshemmet och på vår hemsida på nätet”, svarar ett av 

fritidshemmen. Ett annat fritidshem svarar att de diskuterar och ser hur de kan planera 

verksamheten så att de uppnår de verksamhetsmål och utvecklingsområde som de har. 

De kopplar det också till läroplansmålen. Det kan till exempel vara ett av målområdena, 

”skolans mål är att varje elev har inblick i närsamhället och dess arbets- förenings- och 

kulturliv” (Skolverket 2011:17). När de konkretiserar målet blir det så här ”målet är att 

vidga barnets vyer för vårt närsamhälle och vad man kan göra på sitt fritids samt få 

insyn i olika yrkesgrupper. I vår planering: ”-Vi genomför utflykter i närområdet, får 

besök av föreningar, barnen berättar själva om sina fritidsaktiviteter, visar yrkesfilmer 
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som vi sedan knyter an till verksamheten”. Ett annat av de tillfrågade fritidshemmen 

svarade att de först sätter upp ett verksamhetsmål och sedan några målkriterier, för att 

det skall bli konkret och utvärderingsbart. Ytterligare ett annat fritidshem påtalar vikten 

i att se till hela elevgruppen och därefter anpassa verksamheten, detta görs i början av 

terminen. Informanterna skriver i sitt svar bland annat att ”allt för att vi vill ge 

åldersanpassade och meningsfulla aktiviteter samt skapa trygghet, glädje och trivsel på 

vårt fritidshem”.  

 

5.1.3 Elevers och vårdnadshavares roll 

 

Två av fritidshemmen har skrivit i sina svar om elevernas påverkan till att konkretisera 

målen och kunna vara med och påverka. Såhär svarade ett av dessa två, ”vi har regel-

bundna fritidsråd där eleverna får tycka till och komma med förslag på vår verksam-

het. ”Där tar vi tillvara på elevernas önskemål och ser till att det blir genomfört samt gör 

en återkoppling.” Det andra fritidshemmet svarade såhär, ”barnen får efter ålder och 

mognad vara med och påverka verksamheten.”Ett av fritidshemmet menar att genom 

hembrev kan man påvisa för vårdnadshavarna verksamheten och återkoppla till målen i 

läroplanen till exempel att elever gör sitt eget mellanmål/kopplat till elevers ansvar och 

inflytande i läroplanen. 

5.2 Tydliggörande av verksamhetsmål 

 

Hur fritidshemmen arbetar med att tydliggöra verksamhetens mål för elever och 

vårdnadshavare ser lite olika ut. Ett fritidshem svarade att det är genom deras 

aktionsforskning och genom planen mot diskriminering och kränkande behandling.  De 

skriver också ”i kommun arbetar vi just nu med något som kallas ”fritidsbilden” där vi 

visar upp en vald del som man tycker fungerar bra. Vi har för andra året i rad valt vår 

aktionsforskning.”De skriver också att de tidigare år har arbetat med ett dokument som 

kallades kvalitetsredovisning/arbetsplan. Av de sex fritidshem som svarat på vår enkät 

har tre av dessa nämnt att de använder sig av hemsida och uppdaterar den regelbundet. 

Ett av fritidshemmen anser att de bör bli bättre på att uppdatera sig, och upplever också 

att de inte är bra på detta. Alla fritidshemmen i undersökningen använder sig av 

anslagstavlor/informationstavlor. Vad som framgick ur vår enkätundersökning var att 

två av fritidshemmen beskriver verksamheten och syftet med den genom att 

dokumentera aktiviteterna, beskriva aktiviteten och varför de gjort den, och kopplar det 

till målet med verksamheten, både på anslagstavlan och via hembrev.  
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På ett av fritidshemmen är fritidspersonalen närvarande på förskoleklassens första 

föräldramöte för att informera om sin verksamhet. På ett annat fritidshem informerar 

man vårdnadshavarna på föräldramöte och eleverna informeras via fritidsråd. Två av 

fritidshemmen nämner också att information sker via muntlig kontakt med 

vårdnadshavarna vid hämtning och lämning av eleverna på fritidshemmen. Det nämns 

också användande av fotoramar och att eleverna får information via samlingar, enskilt 

och fritidsråd.  

 

5.3 Digitalfotoram vanligt för dokumentation 
 

Ett av fritidshemmen beskriver sin dokumentation med att börja skriva att de under året 

arbetat med ett kvalitetshöjande arbete (Q-arbete). Där de fokuserat på att synliggöra 

verksamheten med hjälp av dokumentation. De menar på att oftast dokumenteras verk-

samheten genom att eleverna själva berättar och visar sina vårdnadshavare och kamrater 

på skolan vad de gjort eller gör på fritidshemmet under året. De skriver vidare att de 

tycker att elevers delaktighet i dokumentationen är viktig.  De låter eleverna till exempel 

göra egna små filmer med i-pad och filmkamera där de får agera som manusförfattare 

och skådespelare. Det kan vara allt från små dokumentärer till spännande berättelser i 

filmform. Eleverna får även låna en kamera där de kan under ett par dagar fotografera, 

och sedan dokumentera sin egen dag på fritidshemmet genom att lägga till berättar rös-

ter till sina egna bildspel. 

 

Fem av fritidshemmen använder sig av en digitalfotoram där bilder rullar från den dag-

liga verksamheten. Det används även bilder och collage som dokumentation har tre av 

fritidshemmen skrivit. Ett fritidshem använder sig bland annat av en väggalmanacka för 

sin dokumentation. De svar vi fått är också den dagliga kontakten med vårdnadshavare, 

hembrev, hemsida, interjuver och enkäter till vårdnadshavare och elever. Ett av fritids-

hemmen skriver, 

 

Det beror på vad vi dokumenterar. Vi dokumenterar med bilder och text 

via bloggen. Vi dokumenterar även hur eleverna väljer att delta i aktivite-

terna, vilka som varit med och planerat mellanmål, antal lappar i för-

slagslådan. Vid varje planering så går vi även igenom förra veckan och 

dokumenterar hur arbetet gick. 

                                                                                                       (Skola 4) 
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Två av fritidshemmen skriver också om elevernas egna alster som visas i verksamheten. 

Ett av fritidshemmen tar också upp den årliga kvalitetsutvärderingen. Ett annat fritids-

hem skriver att det görs allmänna observationer, och deras arbete med aktionsforskning-

en/fritidsbilden.  

 

5.4 Utvärderingen av verksamheten 
 
5.4.1 Analys av resultatet 

 

Ett fritidshem skriver att de diskuterar runt resultatet fortlöpande under deras 

måndagsmöten och på studiedagar. Utifrån dessa diskussioner beslutar de sedan om 

olika åtgärder. ”Vi arbetar efter aktionsforskningsmodellen vi observerar, analyserar 

och hittar åtgärd för att förbättra”.  Två av fritidshemmen skriver att de diskuterar sina 

resultat och kopplar ihop dem i analysen. Därefter bestämmer de sig för om det är något 

som skall förbättras eller åtgärdas, beroende på vad som kom fram i analysen. Ett av 

fritidshemmen skriver, ”vi tittar på vad som var bra/dåligt, vad kan vi förbättra. Vi 

använder oss av en enkät och observationer.” Ett annat av fritidshemmen använder sig 

av enkätundersökning och utifrån den baseras resultatet och det medlas till elever och 

föräldrar genom hembrev.  

5.4.2 Elever och vårdnadshavare 

 

Fem av våra fritidshem använder sig av att skicka ut en enkät till både vårdnadshavare 

och elever en gång per halvår eller en gång om året, vilket varierade lite. Ett av fritids-

hemmen använder sig under höstterminen av en blankett delad på mitten med + och -, 

och på baksidan av blanketten finns plats för föräldrakommentarer eller gör de barnin-

tervjuer. På vårterminen använder de blanketten med glada och sura munnar samt de i 

personalen använder en blankett de fått av rektorn. Två av fritidshemmen lyfte den dag-

liga kontakten med vårdnadshavare. Ett av fritidshemmen skrev också att det sker en 

utvärdering på de dagliga samlingarna med eleverna.  

  

5.4.3 Verksamheten och pedagogerna 

 

Verksamhetens utvärdering sker ”fortlöpande under våra ”måndagsmöten”, där även 

rektorerna, specialpedagog och kurator medverkar.” Tre av fritidshemmen utvärderar 

varje vecka på planeringstiden, ett av fritidshemmen använder sig av studiedagar.  
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Som exempel skriver ett fritidshem att det ”ofta vid veckoplaneringar går vi igenom 

våra verksamhetsmål och ser till att vi följer dem samt utvärderar dessa.” Utvärdering 

sker också i samband med ett avslutat tema/projekt löpande i verksamheten. Hur gick 

det, vad kunde gått bättre? Alla fritidshem som vi frågade gör en årlig utvärdering, där 

målen gås igenom och utvärderas.  För- och nackdelar, vad de kan förbättra, hur gör vi 

nästa år, till hjälp finns ”enkäter till vårdnadshavare och elever, våra observationer och 

med hjälp av våra dokumentationer.”  

5.5 Framgångsfaktorer i utvecklingsarbetet  

5.5.1 Arbetslagens framgångsfaktorer 

Våra enkätsvar gav några olika svar på vilka framgångsfaktorer som gör  

utvecklingsarbetet framgångsrikt. Bland annat att analysera nuläget och se vilka 

lösningar/förändringar som behövs göras för att lärandet och tryggheten ska bli optimal. 

Ett fritidshem lyfte att dokumentationen som de arbetat med som förbättringsområde 

har varit framgångsrikt.  

Ett annat fritidshem ansåg att de arbetar målinriktat utifrån läroplanen vilket de menar 

gör arbetet framgångsrikt.  Positiv respons från eleverna, var ytterligare ett svar som vi 

fick.   

Genom detta arbete blir styrdokumenten synliga och levande i verksam-

heten. Det känns också framgångsrikt när vi utvärderar och analyserar 

hur arbetet gått. Det är då vi ser vad som har varit bra och vad vi behöver 

jobba vidare med och utveckla. Vi strävar hela tiden efter att utveckla vår 

verksamhet och göra den bättre. 

                                                                                                      (Skola 4)  

Ett fritidshem, menade att ett framgångsrikt utvecklingsarbete är att ha givande bra pe-

dagogiska samtal och att alla situationer bör genomsyras av ett pedagogiskt förhåll-

ningssätt. De lyfte också att eleverna lär under hela dagen, även på fritidshemmet. Då 

skapande och lek är viktiga delar i det aktiva lärandet. De skrev också att i utvecklings-

arbetet lär eleverna av ”varandra, blir delaktiga i en kamratgemenskap, får utveckla sin 

sociala kompetens och får utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ansvar.” 
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5.5.2 Dialog med elever och vårdnadshavare 

Dialogen kring framgångsfaktorerna sker i den dagliga kontakten med föräldrar och 

elever svarar fem av våra sex fritidshem. Det fritidshem som inte nämnde detta tycker 

själva att de bör bli bättre på att förmedla det, något de vill utveckla. Detta fritidshem 

skriver också i sitt svar att de använder, blogg, kvalitetsredovisning och en stämma.   

5.5 Ledningens delaktighet i utvecklingsarbetet 
 

De svar vi fått in från vår enkät hur delaktiga rektorer/ledning är i utvecklingsarbetet ser 

lite olika ut. Ett av fritidshemmen skriver att rektorn finns med en stund varje mån-

dagsmöte. Tre av fritidshemmen svarar att fritidshemmet deltar i arbetslagsträf-

far/fritidsmöte antingen en gång i veckan eller en gång i månaden vilket kunde variera 

beroende på vilken skola/fritidshem som svarat. Ett annat fritidshem skriver att ”de ger 

oss tidsramar, ges tid, respons, stöttning i arbetet. De intresserar sig för det vi skriver i 

hembrevet”. Ett av fritidshemmen skriver också att när de träffar sin rektor är det de 

tillfällen också då de får uppgifter att arbeta med som är kopplat till läroplansmålen. Här 

svarar ytterligare ett fritidshem med att, 

 

Ledningen tar del av vår arbetsplan över hur vi har planerat att arbeta. 

Ledningen tar sedan del av utvärdering och analys samt våra enkäter till 

elever och vårdnadshavare. Fritids arbetslagsledare sitter även med i sko-

lans styrgrupp. I styrgruppen arbetar vi mycket med kvalitetsarbetet. Här 

skapas en bra samverkan mellan skola, fritids och ledning.   

                                                                                                       (Skola 4) 

Fem av sex fritidshem som svarat på enkäten skriver att de har en ledning som är del-

aktig i fritidshemmets verksamhet. Även om ett av dessa också skriver att det vore 

önskvärt med mer tid för att delta i pedagogiska diskussioner. Det sjätte fritidshemmet 

svarade att ”inte speciellt delaktig men intresserad, har svårt att hinna med oss när rek-

torn nu går rektorsutbildning. Vi som personal måste själva ta initiativ till detta samt 

be/fixa tid för detta” Två av fritidshemmen har också skrivit i svaren att de har kortare 

och spontana träffar med ledningen nästan varje dag. Vid dessa tillfällen kan det handla 

om till exempel inskrivningar, avslut eller sådant som ska eller händer i fritidsverksam-

heten. 
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5.6 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att fritidshemmen som svarat på vår enkät som 

ligger till grund för rapporten arbetar systematiskt med sitt kvalitetsarbete.  Flera av 

fritidshemmen bryter ner läroplansmålen, för att de skall passa verksamheten och 

elevgruppen när de inför terminstart gör en grovplanering av verksamheten. 

Pedagogerna har Allmänna råd för fritidshem och läroplanen, Lgr 11 som stöd vid sin 

planering. Någon pedagog uttrycker att elevgruppen påverkar utformningen av 

verksamheten eftersom ”allt för att vi vill ge åldersanpassade och meningsfulla 

aktiviteter samt skapa trygghet, glädje och trivsel på vårt fritidshem”. Alla fritidshem 

som vi frågat gör en årlig utvärdering, där målen gås igenom och utvärderas.  

Utvärdering av verksamheten ser olika hos våra informanter, en del anser att de 

diskuterar sig fram utifrån resultat och utifrån detta analyserar och funderar på 

förbättringar eller åtgärder som behöver göras. Elever och vårdnadshavare får på de 

flesta av fritidshemmen komma till tals via enkätundersökningar. En annan viktig 

aspekt är de dagliga samtalen mellan pedagoger, elever och vårdnadshavare. Det är 

olika på fritidshemmen hur ofta man utvärderar, vissa gör det terminsvis, andra på 

studiedagar och en del gör det veckovis. Vilka som deltar i dessa utvärderingar varierar 

också. På vissa ställe är det arbetslag, på andra ingår specialpedagoger, kuratorer eller 

rektorer. 

Fem av de sex fritdshemmen som deltagit i undersökningen använder sig av en 

digitalfotoram som dokumentation där bilder från den dagliga verksamheten rullar om 

och om igen. Dessa bildspel ger vårdnadshavarna en inblick i elevernas vistelse på 

fritidshemmen under dagen eller veckan. 

Framgångsfaktorerna ser olika ut på fritidshemmen som besvarat enkäten. Dialogen 

kring framgångsfaktorerna är den dagliga kontakten med föräldrar och elever anser 

fritidshemmen, men även genom hembrev och hemsida. Det personalen uttryckte i sina 

svar som framgångsfaktorer, är att arbeta målinriktat utifrån läroplanen och analyserar 

nuläget och ser vilka lösningar/förändringar som behövs.  

Fem av de sex fritidshemmen har en ledning som är delaktig i verksamheten, även om 

det finns önskemål från pedagogerna om mer tid från ledningen. Ledningen stöttar och 

ger riktlinjer till fritidshemmen. 
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6 Analys 

Syftet med examensarbetet har varit att undersöka hur olika fritidshem arbetar med sys-

tematiskt kvalitetsarbete och belysa vilka framgångsfaktorer som kan ses som utveck-

lande i arbetet. Vi ska i detta kapitel lyfta några av de saker som vi tycker är intressanta 

utifrån vårt resultat och koppla det till den teori vi läst.  

 

6.1 Systematiskt kvalitetsarbete 

 

Fritidshemmen som svarat på vår enkät, kopplar sitt arbete mot målen ur läroplanen de 

själva valt ut att arbeta efter. Målen utifrån gällande styrdokument kan kopplas till 

samhällsdimensionen ”ger kunskap om hur mål tolkas och implementeras som innehåll 

och form i de konkreta verksamheterna” (Sheridan & Pramling 2010:20). Av resultatet 

fick vi också fram att många av fritidshemmen bryter ner läroplansmålen, för att det 

skall passa verksamheten och elevgruppen. Nya läsår inleds med en grovplanering av 

verksamheten som ligger till grund för fritidshemmens kommande arbete mot målen. I 

samhällsdimensionen ges möjlighet att ställa pedagogernas tolkning av styrdokumenten 

i relation verksamhetsmålen och se hur resultatet utvecklats. Elevdimensionen som 

Sheridan och Pramling (2009) nämner är utifrån elevperspektiv och elevens perspektiv. 

”Denna dimension beskriver hur pedagoger och elever möts utifrån de förutsättningarna 

som finns, hur möte och attityder eleverna mellan yttrar sig samt vilka möjligheter 

eleverna har att ”påverka lärandemiljöns organisation, innehåll och form” (Sheridan & 

Pramling 2009:20). 

Det som framkom av vårt resultat är att fritidshemmen tar tillvara på elevernas önske-

mål och efter ålder samt mognad kan eleverna vara med och påverka verksamheten. 

Bland annat på fritidsråd, där personalen senare återkopplar det konkretiserade målen 

för verksamheten. 

Här kan vi koppla det till resultatkvalitet som enligt pedagogdimensionen handlar om 

hur pedagogerna kan möta elevernas intresse och koppla ihop dem med uppdraget det 

vill säga gällande styrdokument.(Sheridan & Pramling 2010) Pedagogens roll i fritids-

hemmets verksamhet handlar även om det Dewey beskriver som Learning by doing, 

vilket innebär att ”individen är aktiv gentemot sin omgivning, där utvecklingen blir en 

tydlig arbetsuppgift för honom eller henne” (Johansson 2011:43).   
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Pedagogerna arbetar utifrån elevernas intresse och styr sedan valen av aktiviteter som 

blir målet för det pedagogiska arbetet. 

Fritidsverksamheten styrs av tre dokument; skollag, läroplan( Lgr 11) och Allmänna råd 

för fritidshem. Utifrån dessa är det kommunen och skolledning som gemensamt med 

personalen gör upp riktlinjerna som styr verksamheten. Verksamhetens mål ska utarbe-

tas och finnas tillgängliga för elever och vårdnadshavare så även de är väl förtrogna 

med det dagliga arbetet (Pihlgren 2010). Det framkom i resultatet att fritidshemmen 

tydliggör kopplingen mellan fritidshemmens verksamhet och målen i läroplanen för 

vårdnadshavarna. Detta sker bland annat via hemsida, hembrev, och kvalitetsredovis-

ning/arbetsplan. Alla fritidshemmen använder sig av anslagstavlor/informationstavlor. 

Det sker även dagligen genom muntlig kontakt vid hämtning och lämning av eleverna 

på fritidshemmen och på föräldramöten som två av fritidshemmen nämnde. 

6.2 Framgångsrika utvärderingsmetoder och utvecklingsarbete 
 

Eklund (2011) menar att när utvärderingen är gjord ska resultatet analyseras och däref-

ter ska pedagogerna kritiskt granska den egna verksamheten och vilka styrkor och bris-

ter som finns. Analysen ska i sin tur leda fram till åtgärder för det fortsatta arbetet som 

ska leda till utveckling av verksamheten. Utifrån detta resultat skapas nya mål som leder 

verksamhetens utveckling framåt (Eklund 2011). Vårt resultat visar på att utvärdering 

sker utifrån diskussioner i arbetslag och varierar i omfattning, vissa fritidshem gör detta 

en gång i veckan, andra använder studiedagar och vissa gör det vid terminsslut. Johans-

son (2011) menar att genom att utbyta erfarenheter och resultat och kritiskt granska 

verksamheten får pedagogerna möjlighet att hitta nya lösningar för att ”utveckla det 

egna professionella arbetet” (Johansson 2011:104). Fritidshemmen tittar på eventuella 

förbättringsåtgärder som utvecklar verksamheten ytterligare mot målen. De flesta av 

fritidshemmen använder sig även av observationer och enkäter som underlag för att 

vårdnadshavare och elever ska ges möjlighet att komma med synpunkter och påverka 

verksamhetens innehåll. Fritidshemmet återkopplar även resultatet av utvärderingen till 

vårdnadshavare och elever via brev som skickas hem. Pihlgren (2010) anser att eleverna 

och vårdnadshavare kan involveras på olika sätt för att bli delaktiga i fritidshemmens 

arbete och även vara en viktig del i utvärderingen av arbetsplanen (Pihlgren 2010). Vi 

kan genomgående i vår undersökning se att fritidshemmen i första hand använder sig av 

enkäter och observationer som utvärderingsmetoder. 
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Eklund (2011) menar att en förutsättning för att pedagogerna i fritidshem ska kunna 

bedriva ett utvecklande kvalitetsarbete är att de själva ser det som ett förbättringsarbete 

av både den egna yrkesrollen och verksamheten (Eklund 2011). Pihlgren (2013) anser 

att ”bedömning av fritidsverksamheten ska främst vara en del i det kontinuerliga plane-

rings- och utvärderingsarbetet för att stämma av, tydliggöra och utveckla kvaliteten i 

verksamheten” (Pilgren 2013:153). 

Resultatet av vår enkät visar att nulägesanalys var en framgångsfaktor som leder fram 

till ett förbättringsarbete i verksamheten och skapar ökade förutsättningar för trygghet 

och lärande. Pedagogerna vid ett fritidshem ansåg att deras målinriktade arbete utifrån 

styrdokumenten var en framgångsfaktor. Ett annat fritidshem ansåg att deras doku-

mentation varit en framgångsfaktor. Eklund (2011) skriver vidare att fritidshemmets 

ledning ska ge pedagogerna förutsättningarna för att bedriva ett systematiskt kvalitets-

arbete, men som pedagog är det viktigt att ta tillvara sin egen och sina  kollegors kom-

petens och självständigt planera, utveckla och analysera sin verksamhet (Eklund 2011). 

Fem av sex fritidshem som svarat på enkäten har en ledning som är delaktig i fritids-

hemmets verksamhet. Ett av dessa skriver att det vore önskvärt med mer tid för att delta 

i pedagogiska diskussioner. Falkner och Ludvigsson (2012)  menar också att pedago-

gerna på fritidshem ska ges ”tid, stöd för kompetensutveckling, gemensam reflektion, 

planering och utvärdering av det pedagogiska arbetet” (Falkner & Ludvigsson 2012).  
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7 Diskussion 

7.1 Resultatdiskussion 
 
7.1.1 Samhällsdimensionen 

 

Ur samhällsdimensionens perspektiv finns olika aspekter att utgå ifrån. Skolledaren 

utgår från lagar, styrdokument, ekonomi och allmänna krav och förväntningar från sam-

hället. 

Ludvigsson (2009) menar att skolledarskapet i dagens skola är komplext, där det hand-

lar om relationen med lärare och personal samt från samhället (Ludvigsson 2009). I 

undersökningen framkommer ledningens bristande tid att delta i kvalitetsarbetet vid 

fritidshemmen, vilket vi anser är en priorteringsfråga eftersom ledningen har ett helhets-

ansvar för verksamheten. Ludvigsson (2009) menar att det är skolledare och pedagoger 

som ansvarar för att elever uppnår målen och i och med detta blir följden också att kva-

litetsfrågor, uppföljning och utvärdering av verksamheten är en allt viktigare del (Lud-

vigsson 2009). I den studie Pihlgren (2013) gjort ansåg en del informanter i hennes stu-

die att de sällan hade möjlighet till djupare reflektioner och insikter om kvalitetsarbetet. 

Det framkom att ”styrningen av verksamheten upplevs som oklar och diffus och tolk-

ningen av uppdraget kan göras på olika sätt varvid verksamheten också kan uppfattas 

och bedömmas som otydlig” (Pihlgren 2013:153). Detta är det något att tänka på för 

både förvaltning, ledning och pedagogerna som arbetar inom fritidsverksamheten, pre-

cis som Falkner och Ludvigsson (2012)  menar att pedagogerna på fritidshem ska ges 

”tid, stöd för kompetensutveckling, gemensam reflektion, planering och utvärdering av 

det pedagogiska arbetet” (Falkner & Ludvigsson 2012). Vi tycker att detta är viktigt att 

framhålla.  

På ett av fritidshemmen som deltagit i undersökningen finns en ledare som varit tydlig 

med deltagare från alla verksamheter i sin ledningsgrupp vilket leder till ett helhetstänk 

mellan skolans olika verksamheter i kvalitetsarbetet. Genom denna helhetssyn kan pe-

dagogerna tillsammans med skolledare öka verksamhetens kvalitet. Utifrån detta samar-

bete ges även förutsättningar för att gemensamt påverka fördelningen av de ekonomiska 

resurserna och delta i verksamhetens utvecklingsarbete.  
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Ett av uppdragen som skolledare är ”meningsutbyte med lärarna om skolans utveckling 

samtidigt som skolledaren skall utveckla en egen vision för skolan och kommunicera 

den till lärarna” (Ludvigsson 2009:11). 

7.1.2 Pedagogdimensionen (lärardimensionen) 

 

En förutsättning för att pedagogerna ska kunna driva ett bra kvalitetsarbete är att de en-

gagerade och motiverade i sitt arbete. Att arbeta som pedagog kräver stort engagemang 

oavsett i vilken verksamhet man arbetar. Vi delar Eklunds (2011) tanke att en förutsätt-

ning för att pedagogerna i fritidshem ska kunna bedriva ett utvecklande kvalitetsarbete 

är att de själva ser det som ett förbättringsarbete av både den egna yrkesrollen och verk-

samheten (Eklund 2011).  

 

Som pedagog i fritidshem anser vi att det är viktigt att vara stolt över sitt yrke och sin 

verksamhet och inte se sig själv som ”hjälplärare” i skolans verksamhet. Andersson 

(2011) menar att verksamma pedagoger på fritidshem saknar tid till reflektion i sitt dag-

liga arbete. Detta leder till att det inte åstadkoms resultat som är hållbara hos eleverna 

eftersom verksamhetens arbete inte är tillräckligt uthålligt. ”En viktig inriktning i ut-

vecklingsarbetet på fritidshemmen blir därför att teoretiskt och praktiskt vidarutveckla 

ett aktivt pedagogiskt förhållningssätt i vardagsarbetet” (Andersson 2011:23). 

 

Ska samhället få en annan syn på fritidshem och dess verksamhet måste detta arbete 

starta från grunden med stolta och engagerade pedagoger som med stöd av ledning och 

ett medvetet kvalitetsarbete ökar samhällets kunskap om verksamheten och dess bety-

delse för elevernas utveckling. 

 

Eklund (2011) menar att när utvärderingen är gjord ska resultatet analyseras och däref-

ter ska pedagogerna kritiskt granska den egna verksamheten och vilka styrkor och bris-

ter som finns. Analysen ska i sin tur leda fram till åtgärder för det fortsatta arbetet som 

ska leda till utveckling av verksamheten. Utifrån detta resultat skapas nya mål som leder 

verksamhetens utveckling framåt (Eklund 2011). Detta arbete kräver att fritidshemmet 

har ett arbetslag med pedagoger som har högt till tak och kan ge och ta emot kritik på ett 

konstruktivt sätt. För att utvecklingsarbetet ska gå framåt krävs att pedagogen har själv-

kännedom och har en vilja till utvecklings- och förbättringsarbete.  
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I denna process är det även viktigt med en engagerad ledning som prioriterar fritids-

hemmens verksamhet, likväl som skolans verksamhet. Finns det redan i den egna orga-

nisationen tveksamheter kring professionen och arbetet i fritidshem hur ska då utomstå-

ende kunna se annorlunda på verksamheten? 

 

7.1.3 Elevdimensionen (barndimensionen)  

 

I vår undersökning har det framkommit att eleverna är delaktiga och kan vara med och 

påverka verksamheten på olika sätt och att hänsyn tas till elevernas ålder och mognad. 

Eleverna ges möjlighet att påverka genom fritidsråd, där pedagogerna ger en 

återkoppling av de konkretiserade målen för verksamheten. Det går att göra en direkt 

koppling till det Johansson (2011) och fritidshemmets verksamhet kan. Då en ledstjärna 

kan vara det arbetssätt som fått namnet Learning by doing, då eleven får möjlighet att 

prova och experimentera sig fram till ny kunskap. Utifrån detta får pedagogen arbeta 

och elevens intresse styr valet av aktiviteten och blir målet för det pedagogiska arbetet. 

Enligt Johansson (2011) är det mycket av detta det dagliga arbetet på fritidshem handlar 

om (Johanssson 2011). 

 

Enligt Sheridan och Pramling (2009) handlar denna dimension utifrån två olika perspek-

tiv, elevperspektiv och elevens perspektiv. Det handlar om möten mellan elever och 

pedagoger på olika sätt utifrån de förutsättningar som finns (Sheridan & Pramling 

2009). Eleverna kan vara med och påverka en del men det finns säkert ytterligare sätt att 

bjuda in dem för att förbättra verksamheten. Att öka elevernas inflytande känns alltid 

som en aktuell fråga och det gäller att tänka om och tänka nytt för att ibland komma ur 

invanda mönster. Att systematiskt dokumentera verksamheten gör att detta hålls aktuellt 

när pedagogerna gör nulägesanalyser. I vår undersökning anser vi att informanterna 

arbetar utifrån styrdokumenten och erbjuder både elever och vårdnadhavare att delta på 

olika sätt i kvalitetsarbetet. 

 

7.1.4 Verksamhetsdimensionen 

 

I denna dimension ska alla de fyra dimensionerna knytas samman vilket inte är lätt men 

nödvändigt för att få en helhetssyn på verksamheten. Här handlar det om vilka förut-

sättningar ledningen ger pedagogerna i fritidshem att strukturera sin verksamhet i fri-

tidshem.  
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Skoledaren har ett övergripande ansvar för verksamheten och ger pedagogerna olika 

möjligheter till planering och utvärdering utifrån verksamhetens ekonomiska förutsätt-

ningar. En mycket intressant tanke för att öka skolans samarbete inom de olika verk-

samheterna och få till stånd en helhetssyn är den arbetsform som en av informanterna 

presenterar. Genom att ledningen tillsatt en styrgrupp där ledning, skola och fritidshem 

finns representerade och tillsammans arbetar med kvalitetsarbete skapas bra förutsätt-

ningar för en helhetssyn på verksamheten. 

 

Johansson (2011) menar att de pedagoger som ges möjlighet att utbyta erfarenheter och 

resultat med varandra utifrån både utvecklingsarbete och forskning får ett gott underlag 

för att kritiskt granska den egna verksamheten på ett konstruktivt sätt. Genom detta ar-

bete får pedagogerna sedan möjlighet att hitta nya lösningar för att ”utveckla det egna 

professionella arbetet” (Johansson 2011:104). 

7.2 Avslutande reflektion och förslag på vidare forskning 
 

Att fortsätta forska inom detta område hade varit spännande. Några reflekterande frågor 

dyker upp hos oss. Hur ser det ut med planeringstid och kvalitetsarbete för pedagoger i 

fritidsverksamhet på olika arbetsplatser/kommuner? Eller kanske hur mycket tid arbetar 

skolans pedagoger och fritidshemmens pedagoger i varandras olika verksamheter? Vil-

ken utbildning har pedagogerna i fritidshem? Finns det fritidshem med endast högsko-

leutbildad personal och hur påverkar detta kvaliteten gentemot andra fritidshem? Det är 

frågor att fundera vidare på. Förhoppningsvis kan det leda till att andra som läser rap-

porten hittar en intressant ingång till vidare forskning. Det kommer att leda till fler möj-

ligheter till att höja statusen och intresset för fritidshem.  

 

7.3 Slutord 
 

Utifrån de framgångsfaktorer vi fått fram hoppas vi med denna rapport försöka sprida 

kunskap om hur fritidshem kan arbeta för att utveckla sina verksamheter. Håkansson 

(2013) menar att det är viktigt att ”upprätthålla en strävan efter enkelhet  och klarhet i 

riktning mot målen”(Håkansson 2013:31). Se kvalitetsarbetet som ett förbättringsarbete 

som både kan engagera och motivera elever, vårdnadshavare och pedagoger. Vi tror att 

det dagliga arbetet bör tydliggöras av pedagogerna för att öka yrkesstolthet och för att  

pedagogerna tillsammans tillvaratar arbetslagets kompetenser.  
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Vi är övertygade om att  tid till reflektion är framgångsfaktor till utveckling av verk-

samheten som ökar både vår yrkesskicklighet och kompetens kring arbete på fritids-

hemmen. Detta gör att både pedagoger, elever och vårdnadshavare trivs och utvecklas 

på fritidshemmen.  
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I 
 

Bilagor 
 

Bilaga A  
 

Brev till fritidshemmen 
 

Hej! 

Vi är två studenter på lärarutbildningen med inriktning fritidshem vid Linnéuniversitetet 

som nu ska skriva vårt examensarbete om kvalitetsarbete på fritidshem. Därför är vi 

tacksamma om ni skulle vilja hjälpa oss att besvara denna enkät på ett arbetslagsmöte 

för at vi ska få så omfattande arbetsmaterial som möjligt. I vårt arbete kommer vi att 

vända oss till 6 skolor, alla kommer att avidentifieras och vi kommer att följa Veten-

skapsrådets etiska regler för hantering av enkätsvaren. 

Vårt Syfte med examensarbetet 

Vårt syfte med undersökningen är att tydliggöra hur olika fritidshem arbetar med sys-

tematiskt kvalitetsarbete. Syftet är också att klargöra vilka utvärderingsmetoder som 

används av fritidshemmen, samt belysa vilka metoder som kan ses som framgångsfak-

torer i utvecklingsarbetet. 

Våra frågeställningar är följande;  

 Hur arbetar pedagogerna på fritidshemmen i verksamheten med det systematiska 

kvalitetsarbetet?  

 Vilka utvärderingsmetoder används? 

 Vilka metoder synliggörs som framgångsfaktorer i utvecklingsarbetet? 

 

Vi är tacksamma om ni vill ta er tid att hjälpa oss med att besvara denna enkät som 

kommer att ligga till grund för vårt examensarbete. Vi uppskattar om vi får möjlighet att 

återkomma till er med följdfrågor till enkäten om svaren är av karaktär så detta skulle ge 

oss en möjlighet till fördjupning. Vi önskar svar senast den 20/5! Tack på förhand! 

 

Vänliga hälsningar Lena Magnusson & Stina Nilsson 

 

 



  
 

II 

Bilaga B 

Enkät/frågeställningar 

Hur kopplar fritidshemmen sitt arbete mot läroplansmålen? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Hur går ni tillväga då ni konkretiserar verksamhetsmålen? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________



  
 

III 

______________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Hur tydliggörs verksamhetens mål för elever och vårdnadshavare? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Hur dokumenterar ni i verksamheten? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________



  
 

IV 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Hur sker utvärdering? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Hur analyseras resultatet? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________



  
 

V 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Vad i utvecklingsarbetet anser ni är mest framgångsrikt?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Hur sker dialogen kring framgångsfaktorerna med elever och vårdnadshavare? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________



  
 

VI 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Hur delaktig är ledningen i utvecklingsarbetet? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Finns det något annat som ni vill tilläga som är relevant för denna studie? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________



  
 

VII 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________ 

Det går bra att återkomma för fördjupning av enkätsvaren. Ja ( ) Nej ( ) 

 

 


