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Abstrakt 
 
Syftet med undersökningen är att beskriva och förstå hur fritidspedagoger arbetar med 
systematiskt kvalitetsarbete på fritidshemmet. Det finns inte mycket forskning inom det 
här området och det behövs åtgärdas. Det står tydligt, både i Skollagen (2010) och i vår 
läroplan, Lgr 11, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 
(Skolverket 2011b), att det är något som alla ska göra som är verksamma inom 
skolan/fritidshemmets värld. Därför är det intressant att se hur det ser ut i verkligheten. 
Har det blivit lättare efter förtydligandet i Skollagen (2010) när det gäller det 
systematiska kvalitetsarbetet på fritidshemmen? 
 
Undersökningsmetoden är kvalitativ och har en hermeneutisk ansats. Det har passat 
undersökning bäst att ha en blandning av struktrerade/semisttrukturerade intervjuer. 
Intervjuerna har skett med nio fritidspedagoger som arbetar på fritidshem i södra 
Sverige. Efter intervjuerna har den insamlade datan analyserats med hjälp av två teorier; 
ramfaktorteorin samt struktureringsteorin. Tidigare forskning och rådande styrdokument 
har även använts i analysen. 
 
Undersökningen har visat att det inte är många fritidspedagoger som arbetar med 
systematiskt kvalitetsarbete och att det till stor grad beror på okunskap, tidsbrist och 
bristande stöd från rektorerna. 
 
Sammanfattningsvis kan vi se att det behövs mer kunskap, stöd från rektorn, tid och 
delaktighet av alla i arbetslaget för att det systematiska kvalitetsarbetet ska fungera fullt 
ut på fritidshemmen. 
 
Titel 
“Systematiskt kvalitetsarbete” En kvalitativ undersökning av fritidspedagogers arbete 
med systematiskt kvalitetsarbete. 
 
Engelsk titel 
“Systematic quality assurance” A qualitative study of teachers work with systematic 
quality in Exteanded School Education. 
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Tack! 
Tack alla som har hjälpt oss att genomföra vår undersökning. Det har varit en 
spännande resa, från det att vi började prata om vad vi ville skriva om till slutet, när 
undersökningen är färdig! 
 
Först och främst vill vi tacka vår handledare, Helen Hult Sannéus, för all hjälp som vi 
fått. Du har tagit dig tid att träffa oss flera gånger och gett oss vägledning i vårt arbete. 
De vi också vill tacka är våra informanter som har tagit sig tid att bli intervjuade av oss. 
Utan er så hade det inte blivit möjligt att genomföra vår undersökning. 
 
Framförallt vill vi tacka våra familjer som har stöttat oss och stått ut med oss under 
denna tid! 
 

Linda & Linda 
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1 Inledning 
Vi som skriver detta självständiga arbete har arbetat många år på fritidshem. När vi 
påbörjade vår utbildning på Linnéuniversitetet 2010, Lärarexamen med inriktning mot 
fritidshem/fritidshemsverksamhet, fick Sverige en ny Skollag (2010) och läroplan, Lgr 
11, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket 
2011b). I och med de nya styrdokumenten är det vår uppfattning att det tydligare 
framgår att fritidshemmet ska bedriva utbildning samt fortsätta att ha en betydelsefull 
roll för elevernas trygghet, lärande och utveckling  (Skolverket 2011a, s.9). Vidare 
poängterar Skolverket att  80% av alla barn i åldern sex till nio år är inskrivna på 
fritidshem och 14% av alla barn mellan tio och tolv år (ibid.). Vi anser att fritidshemmet 
har en viktig roll i elevernas lärande under hela dagen. “Utbildningen ska utgå från en 
helhetssyn på eleven och elevens behov” (Skollagen kap.14 § 2 2010). Numer ska 
fritidspedagogerna utöva utbildning på fritidshemmet och barnen kallas för elever 
(ibid.). Statusen för fritidspedagogens arbete höjs genom den nya Skollagen (2010) och 
alla som utbildar sig  till fritidspedagoger heter lärare med inriktning fritidshem, men 
kan även kallas för fritidslärare. 
 
Eftersom vi arbetat på fritidshem även innan de nya styrdokumenten kom har vi 
erfarenhet av hur arbetet har förändrats. Innan 2011 planerade vi aktiviteterna på 
fritidshemmet utan något krav på att koppla dem till läroplanen. Vi borde givetvis ha 
använt oss av läroplanen men eftersom vi inte behövde det arbetade vi på som vi 
brukade. Vi utvärderade genom kvalitetsredovisning som skulle skickas in till 
förvaltningen i kommunen när vårterminen började lida mot sitt slut. Vår erfarenhet är 
att det arbetet krävde mycket tid eftersom vi inte var bra på att utvärdera under året. Allt 
sparades tills det var dags att lämna in kvalitetsredovisningen. Ingen av oss i 
personalgruppen på fritidshemmet kände att det var ett arbete som prioriterades. När 
Lgr 11 (Skolverket 2011b) började gälla och rektorerna sa till oss att använda 
läroplanen och ett systematiskt kvalitetsarbete (SKA) i vår planering av verksamheten, 
var det många som blev oroliga för hur arbetet skulle gå till. Vad innebar ett arbete med 
SKA? På lärarutbildningen har vi fått lära oss vad det innebär och hur det kan gå till. 
Som nyexaminerad lärare med inriktning fritidshem bör man ha goda kunskaper i hur 
arbetet ska bedrivas. Men hur fungerar det för fritidspedagogerna som redan är 
utbildade och har arbetat länge, eller för dem som tagit sin examen under de senaste 
åren och är lärare med inriktning fritidshem? Vi kommer att skriva fritidspedagoger när 
vi menar våra informanter och lärare i fritidshem när vi avser fritidshemsläraren i 
allmänhet. 
 

  Vi vill med vår uppsats undersöka hur fritidspedagogerna arbetar med SKA 
på  fritidshemmen. Anser personalen att det har blivit lättare efter förtydligandet i 
Skollagen (2010) och är alla i personalgruppen delaktiga, eller är det någon enstaka 
fritidspedagog på fritidshemmen som sköter arbetet med SKA? Har personalen fått 
utbildning för arbetet och vilket stöd får de från ledningen på skolan? Skolverket anser 
att arbetet med SKA borde underlätta för verksamheten men håller pedagogerna i 
verksamheten med om detta? Vad har det systematiska kvalitetsarbetet för betydelse för 
fritidspedagogerna? Vi vill försöka beskriva och förstå hur fritidspedagogerna arbetar 
med systematiskt kvalitetsarbete på fritidshemmet. 
 
För att förstå hur fritidspedagoger arbetar med SKA tittar vi tillbaka på hur det såg ut 
förr, utvecklingen framåt och vilken tidigare forskning det finns inom området.  
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Det vi har sett är att det inte finns så mycket forskning inom SKA på fritidshem och har 
därför valt att använda forskning som bedrivits på förskolenivå då det känns relevant. 
Vi har även valt att titta på  Lpfö 98, Läroplan för förskolan (Skolverket 2010) då den 
läroplanen tydligt tar upp vad systematiskt kvalitetsarbete står för. Det står inte lika 
tydligt i Lgr 11 (Skolverket 2011b). Varför är det så? Det är liknande verksamhet som 
bedrivs både på förskola och fritidshem. 

1.1 Fritidshemmets historia 
De första fritidshemmen startade redan i slutet av 1800-talet och då kallades 
fritidshemmen för arbetsstugor. Tanken med arbetsstugorna var då att barnen skulle 
“fostras genom arbete” (Skolverket 2011a, s. 8). Vidare skriver Skolverket (ibid.) 
att  det fanns ett pedagogisk mål och det var att barnen skulle förberedas för att klara 
skolan. Arbetsstugornas verksamhet utvecklades och under 40- och 50- talet 
fokuserades mer på att barnen skulle få rekreation men även få hjälp med sina läxor för 
att klara skolarbetet bättre. Arbetsstugorna bytte namn till eftermiddagshem. 
Verksamheten bedrevs endast under eftermiddagen. Under  60-talet började kvinnorna 
arbeta mer och föräldrarna hade ett behov av att lämna sina barn både på morgonen och 
efter skolan. Numera heter det inte eftermiddagshem utan fritidshem. Fritidshemmen 
följde under många år förskolans pedagogik.  
 

I fritidshemmet skulle god omsorg förenas med pedagogisk grupporienterad verksamhet 
som utgick från barns behov, utveckling och intressen (ibid, s. 8).  

 
Under 70-talet väcktes tankar om ifall fritidshemmet skulle arbeta mer åt skolans håll än 
åt förskolan, enligt Skolverket (2011a). Det tog många år innan samarbetet kom i kraft. 
Det var inte förrän i början av 90-talet som fritidshemmen började samarbeta med 
skolan. Fritids flyttade in i skolan och socialtjänstlagen ändrades 1995 till att 
fritidshemmet ska “[...] erbjuda barn meningsfull fritid och stöd i utveckling samt vara 
ett komplement till skolan” (ibid, s. 8). Fritidshemmet gick under socialtjänstlagen fram 
till 1998 och då flyttades fritidshemmets verksamhet över till utbildningssektorn och 
läroplanen reviderades för att kunna gälla för både skolan, fritidshemmet och 
förskoleklassen, enligt Skolverket (2011a). Anledningen till att fritidshemmets 
verksamhet flyttades från socialtjänsten till utbildningssektorn var att man hoppades på 
att kunna få pedagogiska vinster. Arbetslagen skulle samverka om barnen. Detta arbete 
har inte varit lätt för varken skolan eller fritidshemmen och tyvärr har dominansen ofta 
legat på skolan och fritidshemmen får stå tillbaka (ibid.). Nu för tiden är nästan alla 
fritidshem integrerade i skolan och ska samverka med skolan både när det gäller lokaler 
och verksamheten. 
 
Fritidshemmet ska, enligt Skollagen (2010), komplettera skolan. “I och med den nya 
skollagen och läroplanen har fritidshemmet även i fortsättningen en betydelsefull roll 
för barns trygghet , lärande och utveckling” (Skolverket 2011a, s. 9). Fritidshemmet ska 
komplettera skolan både under skoldagen samt efter skolans slut. Eleverna kommer 
även till fritidshemmet innan skolan börjar. I och med den nya Skollagen, som kom 
2010, ska fritidshemmet bedriva utbildning och det är numera elever och inte barn som 
är inskrivna på fritidshemmet. Fortfarande är det en frivillig verksamhet som 
vårdnadshavarna betalar för. 
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För att verksamheten ska kunna fungera måste lärarna i fritidshem  ha planeringstid. Vi 
kommer att nämna pedagogisk planering eller planeringstid flera gånger i detta 
självständiga arbete och vill därför förtydliga vad vi menar med det. Med pedagogisk 
planering menar vi en pedagogisk planering för verksamheten och eleverna, det vill 
säga en planering för aktiviteterna på fritidshemmet som ska vara kopplade till Lgr 11 
eftersom det ingår i uppdraget (Skollagen 2010).  Planeringstid är den tid som 
fritidspedagogerna har för att planera den pedagogiska verksamheten för eleverna på 
fritidshemmet. Planeringstiden ska vara utan barn och kallas oftast barnfri tid. Under 
intervjuerna har det framkommit att planeringstiden ser väldigt olika ut. Under 
planeringstiden ska verksamheten analyseras, planeras och utvärderas. Tiden kan vara 
olika fördelat under arbetsveckan. Vanligt är att hela arbetslaget har någon tid 
tillsammans som verksamheten kan planeras i stort och utvecklas. Många gånger 
behöver arbetslaget samtala om eleverna och verksamheten. En viss tid brukar 
fritidspedagogerna ha som enskild planering för att finplanera verksamheten och 
utvärdera de aktiviteter som genomförts. Samtidigt ska elevernas scheman skrivas och 
lovlappar ska förberedas för utskick till föräldrarna.  Det är viktigt med planeringstid 
och att fritidspedagogerna är effektiva under tiden för att hinna med allt. Kan ett väl 
fungerande arbete med SKA underlätta för fritidspedagogerna under sin planeringstid? 

1.2 Vad säger styrdokumenten? 
Enligt Skollagen (2010) är det fritidshemmets uppdrag att bedriva systematiskt 
kvalitetsarbete. I Skollagen (ibid.) står det tydligt: 
 

Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och 
kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. [...] 4 § Sådan planering, 
uppföljning och utveckling av utbildningen som anges i 3 § ska genomföras även på 
förskole- och skolenhetsnivå. Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under 
medverkan av lärare, förskollärare, övrig personal och elever. (Skollagen, 4 kapitlet 3-8 
§§. 2010) 

 
Skolverket (2012, s. 11) menar att det systematiska arbetet ska ha fokus på långsiktig 
utveckling och det ska ske kontinuerligt och strukturerat. “Utgångspunkten är alltid 
densamma, att identifiera utvecklingsområden för ökad måluppfyllelse i förhållande till 
de nationella målen”. Det är rektorn eller förskolechefens uppgift att se till att arbetet 
bedrivs. Vidare anser Skolverket att systematiskt kvalitetsarbete innebär att det ska bli 
tydligt för all personal vad som gäller samt att det bygger på att alla ska vara delaktiga 
(ibid.). Skolverket (2011b) skriver även att "Skolan ska klargöra för elever och föräldrar 
vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och 
skyldigheter elever och deras vårdnadshavare har (ibid, s. 8). 
 
I Lpfö 98 (Skolverket 2010) står det att “förskolans kvalitet ska kontinuerligt och 
systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas” (ibid, s. 14) . I Lgr 11 
(Skolverket 2011b) finns det ingen text om att arbetet ska bedrivas kontinuerligt och 
systematiskt. Det står att “detta kräver att  verksamheten ständigt prövas, resultaten följs 
upp och utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas” (ibid, s. 11). 
 
Enligt Allmänna råd för fritidshemmet (Skolverket 2014) är det viktigt att 
fritidspedagogerna och rektorn är medvetna om fritidshemmets uppdrag för att “[...] 
kunna arbeta målstyrt” (ibid, s. 12). Fritidspedagogernas uppdrag är att  planera 
verksamheten utifrån styrdokumenten.  
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För att det ska fungera behöver fritidspedagogerna göra en nulägesanalys av 
barngruppens behov och intresse innan planeringen görs (Skolverket 2014). 
 

Genom att arbeta på ett sådant sätt finns förutsättningar att bedriva en verksamhet som 
bygger på ett systematiskt kvalitetsarbete. Detta arbete innebär, i korthet, att systematiskt 
och kontinuerligt följa upp verksamheten, analysera resultaten, och utifrån det planera 
och utveckla utbildningen. Det blir samtidigt ett sätt att synliggöra hur verksamhetens 
resultat förhåller sig till de övergripande målen i läroplanens andra del. (ibid,  s. 12) 

 

Skolverket (2012) skriver att skolan ska  bedriva utbildning som baseras på 
vetenskaplig grund. “I det vetenskapliga arbetet ska man systematiskt och kritiskt 
granska, pröva och sätta enskilda faktakunskaper i ett sammanhang” (ibid, s. 48). 

I Lpfö 98 (Skolverket 2010) beskrivs arbetet med SKA på ett tydligt sätt. “Det handlar 
ytterst om att utveckla bättre arbetsprocesser, kunna bedöma om arbetet sker i enlighet 
med målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra 
förutsättningarna för barn att lära, utvecklas, känna sig trygga och ha roligt i förskolan” 
(ibid, s. 14). Det är resultatet från utvärderingen som ska analyseras för att se möjlighet 
till ett utvecklingsområde (ibid.). 

1.3 Innebörden av SKA 
Att granska och förbättra kvalitet (2003) är en publikation som myndigheten för 
skolutveckling gav ut. Den ger en inblick i kvalitetsutveckling.  
 

Arbetet med kvalitetsredovisningar ska vara en meningsfull, berikande och användbar del 
i den egna verksamheten och inte en skyldighet att framföra allt tillgodose krav från 
andra (ibid, s. 16).  

 
Författarna (2003) ovan menar att det är först då som lärarna kan förstå hur 
kvalitetsarbetet kan bidra till fritidshemmets utveckling. Publikationen är utgiven 2003 
och bygger på forskning. Det innebär att det fokuseras på kvalitetsredovisningarna som 
genomfördes varje år innan Skolverket kom ut med den nya Skollagen (2010), då 
skolorna och fritidshemmen skulle bedriva systematiskt kvalitetsarbete i stället.   
 
Eidevald (2013) skriver om SKA i förskolan, men hans tankar är jämförbara med 
fritidshemsverksamheten. Han beskriver att SKA, genom uppföljning och utvärdering, 
ska bidra till utveckling genom att personalen ämnar “[...] visa på vilket sätt det man 
gjort har gjort skillnad” (ibid, s. 31). Vidare poängterar Eidevald (ibid.) att skillnaden 
från innan kraven på SKA kom är att förut beskrev vi vad vi gjort men nu ska vi 
beskriva hur vi ska nå målen. Med andra ord så har arbetet med redovisningarna för 
fritidshemmen förändrats. Förut utvärderade vi vad vi gjort och nu ska vi planera 
verksamheten så att målen ska nås och utvärdera under arbetes gång för att kunna 
komma till målet. Systematiskt och kontinuerligt! 
 
Håkansson (2013) anser att systematiskt kvalitetsarbete handlar om att: 
 

[...] försöka tolka, förstå och vid behov förtydliga de nationella målen så att de passar in i 
det sammanhang där de ska användas” (ibid, s. 42).  
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Ramfaktorerna är de nationella målen samt huvudmännens och enheternas egna mål. 
Det är sedan de målen som är den teori som ska analyseras (Håkansson 2013). 

1.4 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att beskriva och förstå hur fritidspedagoger arbetar med 
systematiskt kvalitetsarbete på fritidshemmet. Det står tydligt, både i Skollagen (2010) 
och i Lgr 11 (Skolverket 2011b), att det är något som alla ska göra som är verksamma 
inom skolan/fritidshemmets värld. Därför är det intressant att se hur det ser ut i 
verkligheten. Har det blivit lättare efter förtydligandet i Skollagen (2010) när det gäller 
det systematiska kvalitetsarbetet på fritidshemmen? För att kunna fördjupa oss i ämnet 
har vi valt att utgå från följande fråga: 
 

• Vilka möjligheter och begränsningar ser fritidspedagogerna med det 
systematiska kvalitetsarbete? 
 

Vi kommer att använda oss av en hermenuetiskt ansats med kvalitativa intervjuer, teori 
och tidigare forskning för att få mer kunskap inom detta område.   
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2 Tidigare forskning 
Genom olika sökningar om ämnet på Swepub och Google har vi upptäckt att det inte 
forskas mycket om SKA eller redovisningar när det gäller  fritidshemmen. Däremot 
finns mycket forskning på hur förskolan bedriver SKA.  Vi har valt att ta med forskning 
om förskolan för att  det kan vara till hjälp i analysen  av informanternas svar. 

Fritidshemmet följde under många år  förskolans pedagogik innan de började samarbeta 
med skolan i början av 90-talet, enligt Skolverket (2011a). Fritidspedadogiken har med 
andra ord sitt ursprung i förskolans pedagogik och kan därmed analyserar med hjälp av 
forskning i förskolan. Sheridan, Lager och Elfström har forskat om förskolans arbete 
med utvärderingar samt SKA. Anderssons forskning handlar endast om fritidshemmet 
och ledarskapet det vill säga rektorns ansvar. Lindgren, Scherp samt Rönnerman skriver 
om utvärderingar i skolan mer allmänt.  

2.1 Nationellt perspektiv på kvalitetsarbete 
Lindgren (2008) anser att det är politikerna på olika nivåer som är intresserade av 
utvärderingar av verksamheter till exempel fritidshem. Utvärderingen ska vara till hjälp 
för att kunna mäta kvalitén på skolan för politikerna. Enligt Lindgren (ibid.) har den 
Svenska skolan väldiga krav på sig att mål ska följas upp och utvärderas. Hela 
skolsystemet vilar på mål och utvärderingar som statsmakten anser vara ett måste för att 
måluppfyllelse ska ske. Trots alla utvärderingar och kvalitetsredovisningar hittar 
Skolverket alltid brister i skolorna verksamhet. För att kunna  nå målen höjer staten 
ytterligare kraven på utvärderingar för skolorna. Av de höjda kraven blir konsekvensen 
att kontrollen ökar från staten på skolorna ute i kommunerna. Lindgren (ibid.) 
poängterar att det är viktigt att det finns bra ledare som kan dra slutsatser och se ett 
samband i resultatet. 

Elfström (2013) anser att  förskolorna ska arbeta för en nationell likvärdighet. Det 
innebär att alla förskolor ska ha en jämn kvalitet över landet (ibid.). Vidare tror 
Elfström (ibid.) att uppdraget med SKA skall bidra till att det blir en jämnare kvalitet i 
landets förskolor. Det står tydligt i Lpfö 98/ (Skolverket 2010) att förskollärarna är 
ålagda att  arbeta med SKA och att det ska bidra till en förändring samt utveckling av 
verksamheten. 

[…] uppföljning och utvärdering hänger samman med frågor om styrning, 
ansvarsfördelning och vilken kunskap som efterfrågas på olika nivåer i samhället och av 
olika intressenter som politiker, personal och föräldrar (ibid, s. 26). 

Även Sheridan (2011) menar att staten vill att alla förskolor ska vara likvärdiga och 
detta genom gemensamma läroplansmål samt ett SKA. Varje förskola står i begrepp att 
arbeta med SKA och varje förskolechef måste se till att arbetet görs. 

Lager (2010) anser att pedagogiken har utvecklats från att endast mäta elevernas 
kunskaper till att numera kritiskt granska utvärderingar av pedagogiken i ett 
samhällsperspektiv. Syftet med utvärderingarna är även att förskolor  och skolor ska 
erbjuda likvärdig utbildning på en nationell nivå (ibid.). För att detta ska kunna uppnås 
ska förskolorna, enligt styrdokumenten (Lpfö 98 och Lgr 11), bedriva kvalitetsarbete 
och kvalitetsredovisningar.  
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Arbetet bör ske systematiskt och kontinuerligt (Lager 2010) och: 

Målet med kvalitetsarbete är att skapa en miljö som ökar barns förutsättningar till lärande 
i relation till  förskolans läroplansmål (ibid, s. 46). 

Scherp (2005) anser  att arbetet med kvalitetsarbetet kan ses som ett system för att 
kontrollera vad skolan gör utifrån målen på centralnivå. Detta anser författaren kunna 
vara ett problem för skolan. Motivationen för kvalitetsarbetet minskar om lärarna 
känner att det endast letar fel på deras arbete.  

Istället för att hjälpa skolan att hantera komplexiteten och finna lösningar på problem, 
stjälper kanske systemet förändringskraften i skolan genom betoning av kontroll som ofta 
resulterar i att man påtalar problem som skolorna redan känner till (ibid, s. 11). 

2.2 Yttre faktorer som påverkar arbetet med SKA 
Elfström (2013) beskriver utvärderingen som en kontroll av verksamheten, en garant för 
likvärdig kvalitet samt ett förändringsmotiv. Författaren (ibid) anser att 
förändringsmotivet gör att uppgiften fördubblas. Innan en utvärdering kan ske måste 
förskollärarna veta vilken kunskap som är målet ”[…] både om och för verksamheten 
[…]” (ibid, s. 26). Förskollärarna behöver granska och analysera sina 
utvärderingsmetoder för att bli effektiva i uppdraget. Förskollärarna ska syna och 
utvärdera sitt eget arbete vilket författaren anser vara ”något som är nödvändigt i ett 
kontinuerligt förändrings- och utvärderingsarbete” (ibid , s. 231). 

Lindgren (2008) menar att det är viktigt att veta varför och för vem vi ska utvärdera. Ser 
vi inte någon vinst i att utvärdera eller  förstår varför är det ett meningslöst arbete. Det 
krävs mycket tid och resurser för att utvärderingarna ska bli meningsfulla. Lindgren 
(ibid.) tar även upp att en programteori kan var till hjälp i kvalitetsarbetet som även den 
ska bedrivas systematiskt.  

Tanken är att man genom att sortera in målen för en verksamhet i ett programteoretiskt 
format på ett mer systematiskt sätt kan avgöra vilka satser i en given målformulering som 
hänför sig till inflöden, processer, prestationer eller effekter (ibid, s. 58).  

Har man en tydlig programteori blir arbetet med utvärdering enklare. Det blir lättare att 
se vilka mål som ska uppnås och på vilket sätt måluppfyllelsen ska bedrivas (Lindgren 
2008). 

Fritidspedagoger vill “[...] tydliggöra verksamheten genom ökad dokumentation och 
kvalitetsredovisningar” (Andersson, s. 163). Samtidigt skriver Andersson (2013) i sin 
forskning att fritidspedagogerna inte anser sig räcka till då dokumentationer och 
redovisningar blivit en viktig del i arbetet. för att höja statusen på yrket. Arbetet med 
dokumentationer och redovisningar bidrar till att verksamheten försämras eftersom det 
tar tid från barngruppen. Vidare menar Andersson (ibid.) att fritidspedagogernas 
bristande tid och ovana med utvärderingarna visar sig i att de varken görs “[...] 
kontinuerligt eller skriftligt” (ibid, s. 163).   
 
Sheridan (2011) anser att det finns många områden i förskolorna där kvaliteten behöver 
höjas och menar då att det krävs ett fungerande arbete med SKA. Vidare anser Sheridan 
(ibid.) att SKA är en förutsättning för att få inblick i förskolans kvalitet samt barns 
lärande och utveckling (ibid, s. 6).  
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I de förskolor som har en låg kvalitet kommer aktiviteten i första hand och barnens 
kunnande i andra hand. I förskolor med hög kvalitet fokuseras det på barnens kunnande 
i första hand och aktiviteten i andra hand. De förskolor med hög kvalitet har även 
tydliga mål för vad barnen ska ha möjlighet att lära sig (Sheridan 2011). Det står tydligt 
i den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (2010), vad ett arbete med SKA 
innebär. Sheridan (ibid.) menar att förtydligandet kom till på grund av oklarheter. 

På grund av oklarheter kring dokumentation och utvärdering ansåg Skolverket att det var 
angeläget att föra in ett eget avsnitt i läroplanen där förskolans ansvar för uppföljning, 
utvärdering och utveckling förtydligades (ibid, s.10). 

Vidare  beskriver Scheridan (2011) att de förskolorna med en högre kvalitet hade en god 
kommunikation mellan förskolläraren och barnen liksom barnen sinsemellan. 
Förskollärarnas kommunikation emellan sig fungerade bra. 

2.3 Inre faktorer som påverkar arbetet med SKA 
Scherp (2005) skriver för att kvalitetsarbetet ska leda till utveckling bör skolan bygga 
upp stategier för att lärarna ska kunna förstå att deras  sätt att lära ut kan behöva ändras 
för att  bidra till ökad kvalité. Scherp (ibid.) menar att kvalitétsarbetet kan inriktas på: 

• att lära om och förstå hur man på bästa sätt ska kunna bidra till en hög kvalitet i elevernas 
lärprocesser samt på kvalitetsarbetet på närmast underliggande nivå 

• att på den egna ansvarsnivån lära om och förstå hur andra faktorer än det egna sättet att leda 
och styra, påverkar kvaliteten i elevernas lärandemiljö (ibid, s. 47). 

Enligt Sheridan (2011) är det viktigt att förskollärarna är medvetna om sitt uppdrag för 
att skapa möjligheter för barnens lärande. Dokumentation, analys och utvärdering 
genomfördes systematiskt och kontinuerligt av hela arbetslaget i de förskolor med hög 
kvalitet som Sheridan (ibid.) studerade. Vidare skriver Sheridan (ibid.) att det är viktigt 
att hitta väl fungerande metoder för att ett arbete med systematiskt kvalitetsarbete ska 
fungera. Sheridan (ibid.) menar att syftet med SKA är att arbetslaget ska få lärdom om 
kvaliteten i förskolans sätt att ge barnen möjligheter att lära och utvecklas. Det ska även 
ge kunskap i de villkor för barns lärande och utveckling som förskolan ger barnen. 

Arbetslagen ska göra detta tillsammans för att kunna utveckla verksamheten vilket även 
påverkar villkoren för barnens lärande, menar Sheridan (2011). 

I förskolan är det arbetslagets ansvar att kontinuerligt och systematiskt dokumentera, 
följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande samt utvärdera hur förskolan 
tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och 
intentioner (ibid, s. 13) 

Rönnerman (2012) skriver om aktionsforskning i samband med SKA. Författaren 
förklarar aktionsforskningen kortfattat: ”En relation mellan tänkandet om praktiken och 
handlandet i praktiken” (ibid, s. 21). Rönnerman (ibid.) anser att lärare bör utveckla en 
grundlig uppfattning om hur de ska kunna förändra verksamheten, men även lära sig hur 
förändringen ska ske. Aktionsforskning är ett sätt att få en djupare förståelse för 
verksamheten. Detta kan ske genom att skriva dagbok, vilket ger läraren självinsikt i sitt 
arbete. Rönnerman (ibid.) tar även upp att observationer och dokumentationer är till 
hjälp. Observationer ger läraren en tydlig medvetenhet av vad som sker i verksamheten 
och dokumentationerna blir en process som leder till ett resultat och en reflektion 
(ibid.). 
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Rönnerman (2012) anser att aktionsforskning kan bidra till att arbetet med SKA blir 
lättare eftersom det ger läraren en bättre inblick i den egna verksamheten och hur den 
fungerar. ”För att uppnå en hög kvalitet i verksamheten krävs medvetenhet och 
fördjupad kompetens hos lärarna” (ibid, s. 89). Detta anser författaren (ibid.) sker 
genom att lärarna systematiskt observerar, samtalar och dokumenterar verksamheten. 
En fråga som Rönnerman (ibid.) tar upp är vilken kompetensutbildning lärarna får i 
ämnet? Författaren (ibid.) anser att det är av stor vikt att lärarna får utbildning i vilka 
verktyg de ska använda för att kunna fullfölja uppdraget. Hur sammanbinds den nya 
kunskapen som lärarna får genom utbildning med praktiken? (ibid.). 

Vidare anser Rönnerman (2012) att kvalitetsarbetet ska ha sin utgångspunkt i den 
befintliga verksamheten och att man ska låta ”[…] arbetsplatsen vara en plats för 
utveckling[…]” (ibid, s. 91). Aktionsforskning handlar om: 

• Aspekter i den egna praktiken 
• Förståelse av den egna praktiken 
• Förståelsen för de sammanhang i vilken praktiken ingår (ibid s. 95). 

 
Aktion kan man likna med en handling, enligt Rönnerman (2012). I de tre punkterna 
som Rönnerman (ibid.) beskriver förklaras aspekter som till exempel en tankekarta att 
använda i sin praktik. För att skapa förståelse för den egna praktiken behöver hela 
arbetslaget vara delaktiga och utveckla samt kritiskt analysera verksamheten. Den sista 
punkten är viktigt ur den synvinkeln att hela arbetslaget är delaktiga för att alla ska 
förstå verksamheten de ingår i, enligt Rönnerman (ibid.). 

Lager (2010) anser att arbetet ska vara strukturerat och systematiskt. De faktorer som 
ska vara styrande i arbetet är förutsättningar, process och resultat. Enligt författaren 
(ibid.) påverkas kvalitetsarbetet av lärarnas barnsyn, kompetens, delaktighet och 
inflytande. För att arbetet med att utveckla kvalitén på förskolan behöver lärarna skapa 
olika strategier. Dessa strategier är att skapa verktyg, fortbildning, handla över 
gränserna, pedagogiska samtal samt att skriva fram sin verksamhet (ibid.). Att skapa 
verktyg är att till exempel använda sig av ett årshjul i planeringen av verksamheten. 
Författaren (Ibid.) anser att det är bra om kommunen har en gemensam mall för till 
exempel ett årshjul för att det ska kunna vara lättare att arbeta med samt likvärdigt. Det 
är viktigt att lärarna får kontinuerlig fortbildning för att stärkas i sitt arbete. Författaren 
(ibid.) beskriver att handla över gränserna som ett nätverksarbete i kommunen. Genom 
att bilda olika små nätverk i kommunen kan lärarna utbyta erfarenheter och ideér samt 
vidareutvekla befintliga ideér. Vidare är det viktigt att rektorn är delaktig i arbetet och 
att det sker kontinuerliga pedagogiska samtal i arbetslaget. Med att skriva fram sin 
verksamhet menar Lager (ibid.) att lärarna ska skriva kvalitetsredovisningar. Författaren 
(ibid.) tycker att det är viktigt att både inre och yttre faktorer tas hänsyns till i 
förutsättningarna för verksamheten. 

Förutsättningarna för arbetet med barns lärande, samt hur lärarna i arbetet med barnen 
använder förutsättningarn är avgörande för måluppfyllelsen (ibid, s. 46) 

Lager (2010) menar att målet för verksamheten är det som kvalitetsarbetet ska utgå 
ifrån. Måluppfyllelsen ska lärarna granska och utvärdera i en kvalitetsredovisning. 
Analysen av resultatet ska bidra till att lärarna ser vad som behöver åtgärdas och detta 
bidrar i sin tur till att en utveckling kan ske. 
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Scherp (2005) anser att det är viktigt att det finns en utvecklingsprocess på skolan för att 
arbetet ska leda till utveckling. Detta sker genom att skolan sätter upp mål och planer 
som  sedan utvärderas. Scherp (ibid.) anser inte att problemet är att hitta vad som bör 
ändras på, utan att hitta lösningar för hur problemen ska lösas. Kvalitetsarbetet ska bidra 
till att hitta lösningar för hur  arbetet på skolan  kan bidra till elevernas utveckling 
(ibid.). 

2.4 Ledarskapets betydelse för arbetet med SKA 
Andersson (2013) har forskat om hur fritidspedagogers yrke har förändrats. Andersson 
(ibid.) anser att större barngrupper och minskad personaltäthet bidrar till att 
verksamheten försämrats genom åren. Fritidspedagogerna känner en frustration över att 
inte räcka till för barnen. 
 

Fritidshemmets traditionella innehåll med pedagogisk verksamhet och stimulerande 
aktiviteter med utgångspunkt i barns erfarenhetsvärld, behov och intressen har 
uppenbarligen begränsats (ibid, s. 160). 
 

Detta anser fritidspedagogerna frustrerande Vidare påstår Andersson (2013) att 
fritidspedagogerna oftast själva ska bestämma hur dessa förändringar bör hanteras utan 
rektorns stöd för  då anses man vara professionell. Dock anser Andersson (ibid.) att 
fritidspedagogerna får svårt att vara professionella då fritidshemmets villkor har 
försämrats. Risken är att fritidspedagogerna känner att de får bära ansvaret för 
verksamhetens brister. Andersson (ibid.) menar vidare att det är fritidshemmet som får 
minst fördelning av resurser och tid i förhållande till skolan. Sällan diskuteras 
fritidshemmets uppdrag att erbjuda en meningsfull fritid mellan rektorer och 
fritidspedagoger utan endast läroplansmål (ibid.). 
 
Elfström (2013) skriver i sin avhandling om hur förskollärarnas uppdrag har förändrats 
med SKA. Där kan det dras paralleller med fritidspedagogernas uppdrag. 

I det systematiska kvalitetsarbetet förväntas förskolechefer och förskollärare idag också 
kunna granska och analysera de dokumentations- och utvärderingsformer de använder för 
att kunna analysera hur de påverkar verksamhetens innehåll, organisation, arbetssätt och 
möjlighetsvillkoren för barnens utveckling” (ibid, s. 22). 

Även Andersson (2013) har forskat i hur skolledarna, rektorerna, ser på fritidshemmets 
kalitetsredovisningar. Andersson (ibid.) anser att rektorernas kunskaper om 
fritidshemmets uppdrag påverkar hur kvalitesredovisningarna på fritidshemmet blir. 
Författaren (ibid.)  menar att det har betydelse för vilket stöd rektorerna ger 
fritidspedagogerna och att kraven ser olika ut. Vidare skriver Andersson (ibid.) att 
kommunerna och rektorerna har olika sätt att tolka målen och ansvaret för 
fritidshemmets verksamhet vilket resulterar i att det blir olikheter i 
kvalitetsredovisningarna. Vissa rektorer anser att det är viktigt att fritidspedagogerna 
“själva formulera mål, dokumenterar och utvärderar och bedömer verksamheten” (ibid, 
s. 104). Rektorerna har ambitionerna att höja fokus på fritidshemmet men tyvärr faller 
detta oftast då det är skolans uppdrag och innehåll som kommer i första hand. En 
otydlig ledning som ej förstår fritidspedagogernas kompetens gör att det blir en 
osäkerhet. Samtidigt poängterar Andersson (ibid.) att fritidspedagogerna måste bli bättre 
på att tala för sin yrkeskunskap för att höja statusen för yrket. Detta bör ske gentemot 
ledningen, lärarkollegor samt övrig personal. 
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2.5 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis är Lindgren (2008), Elfström (2013), Sheridan (2011), Lager 
(2010) och Scherp (2005) överens om att utvärderingarna sker för att politikerna på 
olika nivåer ska kunna kontrollera verksamheten. Samtliga författare, förutom Sheridan 
(ibid.), tar även upp att kontrollerna är till för att alla skolor ska erbjuda en likvärdig 
utbildning oavsett vart du bor i landet. Lager (2008) påstår att en likvärdig utbildning på 
nationell nivå är något som statsmakten strävar efter. Samtidigt poängterar Elfström 
(2013) att skolorna behöver granska sina utvärderingsmetoder för att bli effektivare. 
Lindgren (2008) anser att det är viktigt att lärarna vet varför och för vem de ska 
utvärdera samtidigt som arbetet är svårt eftersom det kräver tid och resurser. Andersson 
(2013) håller med Lindgren (2008) om att det tar tid och kräver mycket resurser med att 
arbeta med dokumentationer och redovisningar. Andersson (2013) påstår att 
fritidspedagogerna blir frustrerade över att tiden tas ifrån barnen samtidigt som 
fritidspedagogerna anser att de vill tydliggöra verksamheten genom SKA. Sheridan 
(2011) har kommit fram till att de förskolor som hade ett väl fungerat SKA hade högre 
kvalitet och de förskolor som inte arbetade med SKA hade en sämre kvalitet. Scherp 
(2005), Scheridan(2011), Rönnerman (2012) och Lager (2010) är alla överens om att det 
krävs att skolorna har väl fungerade strategier för att arbetet med SKA ämnar att 
fungera. Slutligen anser Andersson (2013) att rektorerna har ambitioner att höja 
fritidshemmets status men att skolans uppdrag och innehåll oftast kommer i första hand. 
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3 Teoretiskt ramverk 
Inspirerad av det hermenuetiska perspektivtet (Kvale & Brinkman 2009) använder vi 
redskap från ramfaktorteorin samt struktureringsteorin för att försöka förstå och sedan 
analysera vad det SKA har för betydelse för fritidspedagogerna.  

3.1 Ramfaktorteorin 
Dahllöfs (1999) ramfaktorteori har sitt ursprung under senare sextio- och sjuttiotalet. 
Teorin bygger på hans forskning i skolan, om bland annat “[...] elevgrupperingen som 
ramfaktor för lärarnas undervisning och dess effekter på kunskapsresultaten” (ibid, s. 6), 
en utvärderingsmodell. Dahllöf (ibid.) menar att teorin innebär att hänsyn måste tas till 
elevgruppen innan undervisningen kan planeras. Med hjälp av resultatet av 
undervisningen  gör läraren  en ny analys och kommer fram till vad som ska arbetas 
vidare med. 
 
Dahllöf (1999) beskriver teorin i tre steg. Först ska det finnas  en ram för arbetet, det 
vill säga vilket syfte finns till exempel, vad ska vi lära oss? Det andra steget är 
processen och det innebär hur vi ska lära oss något? Det sista steget är resultatet som 
ska  analyseras. Här finns likheter med den utvärderingsmodell som är rådande på 
fritidshemmen och speciellt i arbetet med SKA nämligen att planera, genomföra och 
utvärdera verksamheten med den. 

Dahllöf (1999) menar att ramfaktorteorin handlar om att studera relationer mellan olika 
förutsättningar, det vill säga ramfaktor, process och resultat. En förutsättning för ram-
processmodellen är. 

[...] att studera hur en ram, eller kombination av ramar, påverkar de pedagogiska 
processer som leder till utfall i vissa dimensioner (ibid, s. 10). 

Gustafsson (1999) anser att allt det pedagogiska arbetet sker inom ramar och det 
fungerar olika beroende av vilka individer som arbetar på skolan och bestämmer de 
ramarna. En ny läroplan ställer nya krav på både lärare och rektorer. Nya mål ska 
formuleras och det är inte alltid lätt  att hitta vägen för de nya målen. 

Gustafsson (1999) menar vidare att det handlar om tid, material och barngrupp. Det är 
viktigt att analysera vilka förutsättningar som finns. Vidare måste arbetslaget  göra en 
analys av hur processen ska gå till, välja de ramar som känns användbara. Man behöver 
djupare fakta för att teorin ska fungera. Det som inte fungerar är det som arbetslaget 
behöver arbeta vidare med. I arbetet med ramfaktorteorin måste processen se olika ut 
beroende på gruppens individer. Gustafsson (ibid, s. 5.) menar att det är: “[...] först när 
vi har förstått som vi kan förklara, det vill säga förklaring föregår inte förståelse”. 

Håkansson (2013) anser att ramfaktorerna är de nationella målen samt huvudmännen 
och enheternas egna mål. Det är sedan de målen som är den teori som ska analyseras. 
Håkansson drar liknelser med Dahllöfs (1999) ramfaktorteori i arbetet med SKA. 
Författaren (Håkansson 2013) sammanfattar SKA arbetet på följande sätt: 

Mycket av det systematiska kvalitetsarbetet kring målen [...] handlar alltså om att försöka 
tolka, förstå och vid behov förtydliga de nationella målen så att de passar in i det 
sammanhang där de ska användas  (ibid, s.42) 
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3.2 Struktureringsteorin 
Giddens (2009) skriver om struktureringsteorin utifrån att sociala sammanhang i våra 
liv inte beror på slumpmässiga händelser utan de är strukturerade på olika sätt. 
Johansson (2003) har tolkat Giddens struktureringsteori och menar att den handlar om 
hypoteser angående individens förmåga att reflektera över och anpassa sina handlingar. 
Vidare menar Giddens (ibid.) att individens handlingar är automatiserade i vardagen och 
individen tänker inte på varför de agerar på olika sätt. När något stör det rutiniserade 
agerandet hos individen, det är då man börjar tänka på varför.  

Giddens (Johansson 2003) diskuterar det mänskliga medvetandet där han tar upp det 
omedvetna, det praktiskt medvetna samt det diskursivt medvetna. Det praktiskt 
medvetna handlar om individers “förmåga att reflektera över sina beslut och att styra 
sina handlingar” (ibid, s. 422). Giddens (ibid.) menar att individen alltid kan handla 
annorlunda. Mellan det praktiskt medvetna och  det diskursivt medvetandet finns den en 
gräns men den är väldigt vag och förskjuts hela tiden. 

Det diskursivt medvetna använder man sig av när man börjar att reflektera och diskutera 
varför man agerar på ett speciellt sätt. 

But social structure is not like a physical structure, such as a building, which exists 
independently of human actions. Human societies are always in the process of 
structuration. They are reconstructed at every moment by the very building blocks that 
compose it – human beings like you and me. (Giddens 2007, s. 9) 

Giddens (2007) menar att individers identitet och roller både konstrueras samt 
rekonstrueras i det vardagliga livet. Det finns inget givet manus utan det är beroende av 
olika möten mellan individerna. 

En av struktureringsteorins centrala tankar är att “[...] strukturer innebär såväl 
begränsningar av som möjligheter till social handling [...]” (Johansson 2003, s. 425). 
Med det menar Giddens (Johansson 2003) att sociala handlingar och strukturer går hand 
i hand. Strukturer knyter samman och formar de individuella sociala handlingarna. 
Strukturer består av både regler och resurser och med regler menar Giddens (ibid.) de 
som inte syns men som finns i den vardagliga interaktionen. Reglerna är oftast 
informella och är gränsdragande, de skapas och reproduceras i interaktionen mellan 
individer. Resurserna handlar om makt. Med makt menar Giddens (ibid.) individens 
förmåga att påverka och förändra det som sker i den sociala processen.  
 
Med utgångspunkt i ramfakorteorin kommer resultatet av informanternas svar att 
analyseras. Ramfaktorteorins begrepp; förutsättningar, process och resultat kommer att 
bli till hjälp vid analysen av fritidspedagogernas arbete med SKA. För att få en djupare 
förståelse för hur SKA fungerar ämnar vi även analysera resultatet utefter 
struktureringsteorin för att förstå hur individen fungerar enskilt och i grupp. 
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4 Metod 
För att uppnå syftet med vårt självständiga arbete har vi, utifrån frågeställningarna 
(bilaga 1), intervjuat fritidspedagoger som arbetar på fritidshem och tagit del av deras 
erfarenhet kring SKA. Genom att söka på Swepub har vi fått fram tidigare forskning 
inom området SKA, mestadels inom förskolans område. Vi har dragit pareller till 
fritidshemmets verksamhet utifrån det material som framkommit, då båda 
verksamheterna har likheter. För att uppnå syftet med vårt självständiga arbete har en 
kvalitativ ansats  varit mest lämplig att använda. 

Johannessen & Tufte (2003) skriver att intervjuer kan utföras på olika sätt och där 
nämns bland annat den strukturerade intervjun. Den innebär att man har frågorna 
fastställda innan intervjun. Frågorna är öppna och informanterna svarar med sina egna 
ord. Författarna menar att detta sätt att intervjua är att föredra när man vill jämföra 
svaren samt om man är flera intervjuare. 

May (2001) tar även upp den semistrukturerade intervjun som, liksom den strukturerade 
intervjun, har specificerade frågor men med större möjlighet att fördjupa sig i svaren 
som man fått. I en semistrukturerad intervju kan man föra en dialog med den som 
intervjuas, och ofta kan man få fram intressanta sidospår som man kan följa upp. 

Vi har använt oss av intervjufrågor som är kopplade till vår huvudfråga men har även 
spunnit vidare på svar från informanterna och anser därför att vi har en blandning av 
den strukturerade samt semistrukturerade intervjumetoden. 

4.1 Hermeneutiskt perspektiv 
Kvale & Brinkmann (2009) skriver att hermeneutik är en kvalitativ forskningsansats där 
det centrala är tolkning av det intervjumaterial man fått fram. Det används som ett 
analysredskap. Hermenuetik handlar om att få en förståelse för en företeelsen som sker. 
Syftet med en hermenuetisk tolkning är att få en gemensam och användbar uppfattning 
av texten. Vårt självständiga arbetes syfte är att beskriva och förstå hur 
fritidspedagogerna arbetar med systematiskt kvalitetsarbete på fritidshemmet. Vi har 
tillsammans lyssnat på de inspelade intervjuerna, analyserat och dragit slutsatser utifrån 
informanternas svar för att kunna tolka intervjumaterialet. Därför har det hermeneutiska 
perspektivet känts mest relevant i analyserandet av framkommen data. 

Vidare skriver Kvale & Brinkmann (2009) att inom det hermeneutiska perspektivet är 
forskaren medveten om att tolkningen av texten färgas av den egna förståelsen forskaren 
redan har utifrån egna erfarenheter. Då vi arbetar inom fritidshemsverksamheten vet vi 
hur det fungerar hos oss och har därmed erfarenhet av ämnet i praktiken.  Detta gör att 
tolkningen av materialet har varit lite svårt, vi har försökt att ha en så professionell 
hållning som möjligt, men vår förförståelse kan vi inte bortse ifrån, den kan ha haft 
betydelse. 
 
Kvale & Brinkmann (2009) skriver  att det kan uppstå olika tolkningsproblem med ett 
hermenuetiskt perspektiv. Tolkar forskaren exempelvis textens bokstav eller dess anda? 
Hur analyseras intervjuerna? Är det på en manifest nivå eller är de latenta innebörderna 
man som forskare vill komma åt?  
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Författarna nämner även att hermenuetiska texttolkningar har ett individualistiskt och 
idealistiskt synsätt på individens upplevelse och man missar det “sociala och materiella 
sammanhang som personerna lever i [...]” (ibid, s. 229). Tolkningen av informanternas 
svar har utgått både från en manifest nivå, det vill säga; vi vill veta hur 
fritidspedagogerna ser på SKA i vardagen samt från en latent nivå, känslan som 
uppkom från informanterna.  

4.2 Urval 
Vi planerade att intervjua åtta fritidspedagoger, fyra var då vi bor 30 mil ifrån varandra. 
Intervjufrågorna (bilaga 1) gjorde vi tillsammans och de har utgått från vårt syfte och 
vår huvudfråga. Dessutom tillkom det en intervju. Sammanlagt blev det nio intervjuer 
från olika skolor i södra Sverige. 

Utav de nio fritidspedagagogerna som intervjuades var två män. För att inte de skulle bli 
utpekade valde vi att inte skriva vilka de var utav informanterna. En av 
fritidspedagogerna var även förstelärare inom fritidshem. Försteläraren arbetar inne på 
förvaltningen en dag i veckan. Syftet med en förstelärare är att den ska stötta 
fritidspedagogerna i sitt arbete. I kommunen har en utvecklingsgrupp för 
fritidspedagoger startats och det är förseläraren som ansvarar för den. Under året som 
varit har fokus legat på att arbeta fram en gemensam mall för SKA. Tanken är att 
fritidspedagogerna ska kunna, genom sin rektor, söka handledning av försteläraren med 
utvecklingsområden som de känner att de behöver hjälp med, till exempel att komma 
igång med SKA. Försteläraren arbetar även fackligt en dag i veckan och övrig tid som 
fritidspedagog på ett fritidshem. Informanterna har varit verksamma på fritidshem under 
många år och är alla utbildade till fritidspedagoger. Vi valde att göra intervjuer på både 
större skolor, förskoleklass till årskurs nio och mindre skolor, förskoleklass till årskurs 
sex. Fyra fritidspedagoger arbetade på de större skolorna och fem på de mindre skolorna 
(bilaga 3). 

4.3 Genomförande 
Vi skickade ut missivbrev (bilaga 2) till åtta fritidspedagoger där vi frågade om de ville 
ställa upp på intervjuer. Sex av dem kunde och två avböjde på grund av att de inte ansåg 
att de arbetade med ämnet och att de inte hade tid. Vi valde att skicka ut en förfrågan till 
två andra fritidspedagoger som tackade ja till intervjun. Då vi fick indikationer på att en 
intervju inte verkade bli av så inbjöds ytterligare en, men så kunde den första tillfrågade 
informanten i alla fall och därför blev det nio intervjuer. 
 
Vi bokade in tid och plats med våra intervjupersoner. De flesta av våra intervjuer 
genomfördes på informantens arbetsplats. Det finns det både fördelar och nackdelar 
med. Störande moment kan inträffa på arbetsplatsen vilket gör att informanten kommer 
av sig. Fördelen är att informanten känner sig avslappnad i en miljö de känner sig 
hemma i (Johannessen & Tufte 2003). Kvale & Brinkmann (2009) skriver att det finns 
olika sätt att dokumentera intervjun, såsom med bandspelare, videoinspelning, 
anteckningar eller bara i minnet. Vi valde att spela in med bandspelare samt med 
mobiltelfonen. En informant ville inte spelas in och ville själv skriva ner sina svar och 
skicka dem via e-mail. Några anteckningar fördes ner från den intervjun, men då den 
var två timmar lång skrevs inte allt ner ordagrant. En intervju fördes via Skype och en 
intervju har gjorts via e-mail.  
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Förutom den intervjun som gjorts via e-mail och den som inte ville spelas in så har alla 
andra spelats in och transkiberats. Att spela in intervjun ger den fördelen att man kan 
återgå till den flera gånger (Kvale & Brinkmann 2009). 

4.4 Bearbetning av data 
När alla intervjuer var färdiga transkriberade vi dem, var för sig. Kvale & Brinkmann 
(2009) förklarar ordet transkribera som att man ändrar form, transformera. Det handlar 
om att översätta muntligt till skriftligt.  
 

Att skriva ut intervjuer är ingen enkel kontorssyssla, utan är en tolkande process där 
skillnaden mellan muntligt tal och skriven text ger upphov till en rad praktiska och 
principiella frågor. (ibid. s. 78.).  

 
Intervjuerna transkiberades löpande och mailades till varandra. Efter det valde vi att 
träffas en helg och gick då igenom intervjuerna tillsammans. Vi studerade fråga för 
fråga för att se likheter och olikheter i informanternas svar. När sammanställningen av 
intervjufrågorna var färdig tittade vi på svaren för att se om det fanns mönster som 
kunde kopplas till våra frågeställningar.   

4.5 Metodkritik 
Eftersom vi bor ca 30 mil ifrån varandra gick det inte att genomföra intervjuerna 
tillsammans. Det hade varit bra om båda hade varit med på intervjuerna. När forskare 
gör kvalitativa intervjuer brukar de ha en sekreterare som transkriberar materialet åt 
dem, enligt Kvale & Brinkmann (2009). Det har inte vi haft och det har tagit mycket tid 
i anspråk att skriva ut intervjuerna. För att inget skulle gå fel har inspelningar med 
informanternas intervjuer sparats tills att arbetet är färdigt. 
 
Tidpunkten på läsåret, juni - augusti, gjorde att det var svårt att boka in en intervjutid 
med våra informanter. En av intervjuerna genomfördes enbart via mail och den ger ett 
mer kortfattat och slutet intryck än de andra intervjuerna som gjordes på plats. I 
intervjun som inte blev inspelad var de nerskrivna svaren från informanten inte lika 
informativa så som det framkom under själva intervjun. 

4.5.1 Reliabilitet 
Reliabilitet innebär inom forskningen hur tillförlitlig data är. Det handlar om vilken data 
som samlats in, hur data har samlats in och data ska bearbetas. Ett tillvägagångssätt för 
få hög reliabilitet på sin data är att flera forskare göra samma undersökning och om de 
får samma resultat så är reliabiliteten hög (Johannssen & Tufte 2003). Vi har gjort våra 
intervjuer var för sig på olika ställen och har fått fram liknande svar. För att få en högre 
reliabilitet hade vi behövt göra fler intervjuer samt att vi båda hade deltagit alla 
intervjuerna. 

4.5.2 Validitet 
Validitet beskriver datas relevans, att man verkligen har undersökt det man har haft för 
avsikt att undersöka. Det beskriver hur bra den insamlade data representerar det 
generella fenomenet. Det är svårt att avgöra hur valida resultaten är, och ibland får man 
använda sig av sunt förnuft, så kallad ”face validity” (Johannssen & Tufte 2003, s. 47). 
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Vi kan inte vara helt säkra på att våra informanter gav oss helt rätt information, de kan 
ha förskönat sina utsagor för att få sin verksamhet att verka bättre än vad den är. Men 
det vi har kunnat utläsa av våra svar så har informanterna till större delen svara 
likvärdigt. Kvale & Brinkmann (2009) tar bland annat upp vikten av att skapa en 
förtroendeingivande relation mellan informanten och den som intervjuar, då ger 
informanten troligen sanningsenliga svar. Det svar som vi har lite funderingar om är det 
som bara skötts genom mailkontakt. Där brister den förtroendeingivande relationen när 
informanten och intervjuaren inte ser varandra och kan tolka kroppsspråket. 

4.6 Forskningsetiska principer 
På Vetenskapsrådets hemsida (2014) diskuteras fyra etiska riktlinjer som bör finnas med 
sig i en intervjuundersökning. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
 
Informationskravet står för att man har informerat deltagaren om vad undersökningen 
handlar om och att det är frivilligt att deltaga i undersökningen (Vetenskapsrådet 2014). 
I missibrevet (bilaga 2) som skickades ut till informanterna presenterades syftet med 
undersökningen, vad intervjun skulle handla om och hur den skulle gå till. 
 
På intervjun togs även etiska frågor upp, vad materialet ska användas till och av vem, att 
informanten har rätt att avbryta eller inte svarar på frågorna samt välja om den vill bli 
inspelad eller inte. Vi informerade också informanterna att de kommer att vara helt 
anonyma (Vetenskapsrådet 2014). 
 
Samtyckeskravet innebär att forskaren får undersökningsdeltagares samtycke. Är de 
man intervjuar yngre än 15 år ska man även ha förälders/vårdnadshavares samtycke 
(Vetenskapsrådet 2014). 
 
Konfidentialitet avser att ingen privat data som kan identifiera deltagaren i intervjun 
kommer att avslöjas (Vetenskapsrådet 2014). Genom att beskriva våra informanter i en 
grupp så är förhoppningen den att ingen kan känna sig utpekad. Detta har vi även 
meddelat våra informanter om. 
 
Nyttjandekravet handlar om att de insamlade uppgifterna man fått om enskilda personer 
får enbart användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2014). 
 
Konsekvenser innebär att man som forskare måste bedöma konsekvenserna av studien, 
både vad det gäller att deltagarna kan ta skada av den som att deras deltagande ger 
vetenskapliga fördelar (Kvale & Brinkmann 2009). Vi anser inte att informanterna lidit 
någon skada av den här undersökningen. Däremot ger deras svar oss en bättre bild av 
hur det ser ut på fritidshemmen när det gäller SKA. 
 
Kvale & Brinkmann (2009) menar att betydelsen av forskarens moraliska integritet 
förstärks i intervjuandet då kunskapen framför allt erhålls från forskaren. Forskaren kan 
göra val där vetenskapliga kontra etiska intressen står mot varandra utifrån hur väl deras 
kännedom är om värdefrågor och etik. Den avgörande faktorn är handlar dock 
om  forskarens integritet, vetskap, ärlighet och objektivitet.  
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Som det skrivits tidigare i arbetet har vi erfarenhet inom området som frågorna ställts 
inom men har försökt anta en professionell hållning. Vår förförståelse kan vi inte bortse 
ifrån. 
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5 Resultat 
Frågeställningen som det självständiga arbetet utgått från är Vilka möjligheter och 
begränsningar ser fritidspedagogerna med det systematiska kvalitetsarbetet? Vid en 
sammanfattning av informanternas svar framkom dessa begrepp väldigt ofta; tidsbrist, 
okunskap samt brist på delaktighet. Resultatet kommer därför att redovisas utifrån dessa 
kategorier. Kategoriernas val kan uppfattas som att vi vill fokusera på det negativa med 
SKA. Så är inte fallet utan kategorierna har uppkommit av informanternas syn på SKA 
vilket inte alltid upplevdes positivt. Vid de citat som redovisat syns informanterna 
genom vår benämning av dem (bilaga 3).   

5.1 Tidsbrist 
Informanterna känner att tiden för dokumentation och samtal med kolleger för att bygga 
upp ett systematiskt kvalitetsarbete är en bristvara. Mycket bygger på att man kan ha 
samtal under verksamhetens gång men det blir haltande, det finns ingen tid över. 
 

Det enda hindret är ju tidsmässigt, att det inte funnits utrymme för det och sen har vi varit 
lite ostrukturerade. Hade vi varit strukturerade så hade tiden kanske funnits där. (G) 

Planeringstiden är något som informanterna anser vara svår att få till, men väldigt 
viktig. De menar att planeringen är viktig för att skapa möten i arbetslaget och att den i 
sig höjer statusen för fritidspedagogerna. En informant anser att vi måste stå upp mer 
för vår planeringstid och värna mer om den. Den är viktig i arbetet med SKA. Det kan 
också bli som en informant säger; 
 

Har man inte haft någon planering så får man plocka fram något som man gjort många 
gånger innan och lägger ingen tid på att utvärdera det. [...] Så kan det ju bli och man 
måste våga tala om att det blir en konsekvens av att man inte har haft de förutsättningar 
som behövs. (B) 
 

Genom att mötas på planeringstiden kan fritidspedagogerna gemensamt planera 
verksamheten, säger informanterna. Det framgår också att då det ibland inte finns tid för 
planeringstid faller arbetet med SKA och de planerar endast det som de anser vara 
viktigast och lägger ingen tid på att utvärdera aktiviteten. Informanterna  säger att det är 
viktigt med planeringstiden för att kunna utföra sitt arbete med SKA. Konsekvens blir 
annars att man tar något som man gjort tidigare och inte utvärderar det en gång till. 
 
En informant menar att fritidspedagogerna inte har märkt fördelarna med att arbeta 
systematiskt  fullt ut och då blir det inte heller fokus på det, och då är det svårare att 
använda tiden på ett bra sätt. Finns det ingen struktur på planeringstiden finns det ingen 
tid för SKA.  Då tar man det sist för det är svårt och jobbigt att pratat om. Man tar det 
man känner sig mest säker på först och de blir inte så mycket fokus på SKA. 

5.2 Okunskap 
Det de flesta informanter nämner som ett hinder är tid och okunskap. De anser sig inte 
veta hur man ska göra det och för vem man gör det. Några av informanterna känner 
fortfarande att det ska göras för Skolverkets skull. 
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Jag måste skriva ner för tänk om skolverket kommer då syns inte allt det jag gör, i 
skolan syns det för där skriver vi ner och har allt på pränt men inte vad vi gör på 
fritidstiden. (D) 
 

 
Merparten av informanterna vet inte varför och för vem de ska utföra arbetet med SKA. 
Vissa informanter hävdar att det är bra att göra utvärderingar ifall Skolverket kommer 
och kollar dem. En annan informant menar att arbetet med att medvetenhetgöra 
processer i själva barngruppen är ett stort utvecklingsområde. Där gäller det att få det 
systematiskt och hitta bra dokumentationsunderlag, som en nulägesanalys av 
barngruppens behov. Men hur dokumenterar man och vad dokumenterar man? 
 
De informanter som har fått utbildning inom området med SKA har fått det genom 
föreläsningar och processledautbildning. Men de flesta av informanterna anser sig inte 
fått något utbildning inom det området och känner att de har blivit förbisedda. 

Vad jag kommer ihåg så har vi inte fått någon utbildning på det. (C) 

Två av informanterna berättar att i deras kommun har fritidshemspersonalen fått komma 
med senare när det handlar om implementeringen av Lgr 11(Skolverket 2011b). Först 
har lärarna fått göra det och sedan har fritidshemspersonalen fått det! Något som även 
försvårar är att ny personal inte får samma möjlighet att genomgå utbildningen som 
handlar om Lgr 11 (ibid,) anser en av informanterna.  
 

Att ha samma basala grund är en viktig förutsättning i vårt systematiska kvalitetsarbete 
(E). 

 
Vidare menar informanten att kompetensutbildning är en viktig del av det systematiska 
kvalitetsarbetet. Informanterna tycker att kunskapen om hur man ska skriva, att man inte 
är van och tiden som brister är det som gör SKA så svårt. 
 
Utav de nio informanterna är det merparten som använder sig av något av 
styrdokumenten till den pedagogiska planeringen. I de flesta fall är det aktiviteten som 
styr val av syftet, i enstaka fall är det tvärt om. Ett fåtal använder sig av kursplanerna i 
planeringen, som exempelvis vid bakning och mätning. Det kan man koppla till 
kursplanen i matematik.  Informanterna anser att deras arbete behöver synliggöras och 
att det kan ske genom att de kopplar sina aktiviteter till styrdokumenten. De menar 
vidare att arbetet blir mer genomtänkt och det bidrar till att statusen för 
fritidspedagogernas arbete höjs. 
 

Föräldrarna kan se tydligt i vår planering att vissa syften är direkt hämtade från Lgr 11. 
Det ger ju oss ett stöd då, så att vi kan peka på det i fall någon förälder undrar varför gör 
ni det här. (A) 
 

Här säger informanterna än en gång att det som försvårar det arbetet är tid, att man inte 
vet hur och att inte all personal är delaktig i det. 

5.3 Brist på delaktighet 
Något som informanterna upplever som negativt är att inte hela arbetslaget är delaktigt i 
kvalitetsarbetet. Det är endast någon eller några på fritidshemmet som driver arbetet 
med SKA.  
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Att inte hela arbetslaget är delaktigt tror en informant beror på att inte alla har 
kunskapen om vad SKA innebär. De ser det som något svårt och att de som kan det kan 
göra det, så kan de andra ägna sig åt barngruppen. 
 
Brist på kunskap om hur SKA fungerar gör att gruppen inte blir delaktig på samma sätt 
som om den hade varit om alla hade varit lika insatta och kunniga. 
 

Nuvarande rektor förespråkar mycket det systematiska kvalitetsarbetet och att vi ska 
arbeta med Lgr 11 (F) 
 

Informanterna anser även att de inte får tillräckligt med stöd från rektorn. Informanterna 
menar att merparten av rektorerna vill att det systematiska kvalitetsarbetet ska fungera 
men delegerar ut det till sina anställda. En informant menar att ett hinder är att alla 
rektorer inte är insatta i de nationella målen för fritidsverksamhet, och det gäller även en 
del lärare på skolorna.  Informanten anser också att det är viktigt för fritidshemmen att 
det blir en obligatorisk del av rektorsutbildningen och huvudmannen måste vara insatt i 
de nationella målen för fritidshemmet. I och med den nya skollagen har rektorn det 
uttalade uppdraget att vara pedagogisk ledare även för fritidshemmet, säger 
informanten. Endast ett fåtal rektorer är delaktiga och medvetna om sitt uppdrag. En 
informant poängterar att deras rektor är väl förtrogen med fritidshemmets uppdrag och 
med den dagliga verksamheten. Den rektorn bidrar till deras pedagogiska 
utvecklingsarbete med att vara pedagogisk ledare. Informanten menar att det är viktigt 
att det framkommer att deras rektor verkligen vet vad uppdraget innebär och arbetar 
aktivt med dem. Det är enbart två rektorer bland informanterna som arbetar på det här 
sättet med SKA och fritidshemmet och det kan bero på att de går rektorsutbildningen 
nu. 

5.4 Sammanfattning 
Informanterna som har intervjuats använder systematiskt kvalitetsarbete (SKA) på 
väldigt olika sätt. Utav de nio fritidspedagogerna är det enbart två som arbetar fullt ut 
med systematiskt kvalitetsarbete (de planerar, genomför, dokumenterar, följer upp och 
utvärderar sin verksamhet strukturerat). I de arbetslagen gör man en gemensam 
grovplanering och veckoplanering samt utvärderar veckan som varit både med och utan 
elever. Övriga informanter planerar och genomför aktiviteterna, utan någon nerskriven 
reflektion. Utvärderingen faller på grund av tidsbrist, enligt våra informanter. 
En av informanterna sammanfattar SKA betydelse för henne på följande sätt: 

 
Jag tror det betyder allt. Det höjer statusen, visar på vad vi verkligen gör. Att vi ska 
koppla till våra styrdokument och visar att vi kan, att det inte bara är låt gå och lek. Inget 
fel med lek, men att man har ett syfte. Syftet är allt, det är därför man gör saker och det 
man gör, gör man pga. av det man sett eller observerat. Man är hela tiden flexibel och ser 
på vilken grupp man har. Så för min del är det jätteviktigt och det är en förutsättning för 
att höja vår status. Det handlar mycket om att man känner värdet i det man gör själv. (H) 
 

Alla informanterna kan se fördelar med SKA. De anser att deras arbete synliggörs både 
för dem själva, eleverna och föräldrar. Arbetet på fritidshemmet blir mer genomtänkt, 
kvalitén höjs och det blir en struktur i arbetet. 
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6 Analys 
Med hjälp av ramfaktorteorin och struktureringsteorin kommer analysen att redovisas 
utifrån de olika områdena som togs upp i resultatet, det vill säga tidsbrist, okunskap 
samt brist på delaktighet. Vi har valt att ändra rubrikerna till tid och kunskap samt 
delaktighet för att ge analysen en mer neutral framtoning. Att analysera tid och kunskap 
under samma rubrik har en mening då de båda begreppen hänger ihop och går in i 
varandra, enligt informanterna. 

6.1 Tid och kunskap 
Merparten av informanterna hade nämnt tidsbrist som en orsak till varför SKA inte 
fungerar. Dahllöfs (1999) ramfaktorteori bygger på att det finns en ram för arbetet och 
att det görs en analys innan ramarna görs. De flesta av våra informanter ansåg att det var 
svårt att kunna analysera vad som ska arbetas med på grund av tidsbrist. Tiden är  just 
en av de faktorer Gustafsson (1999) anser att det kan vara svårt att hitta  för att nå 
målen, samt att författaren anser att arbetet handlar om tid, material och barngrupp. 
 
Vilken uppfattning har fritidspedagogerna av systematiskt kvalitetsarbete och vilka 
nackdelar respektive fördelar kan de se med SKA? Precis som det nämnts tidigare sa 
merparten av informanterna att tid och okunskap var ett stort hinder. De visste inte hur 
man arbetar med SKA och de kände inte att de har tid att utföra det. Både Lindgren 
(2008) och Andersson (2013) ger belägg för att det ser ut så. Andersson har i sin 
forskning fått fram att fritidspedagogerna anser sig vara otillräckliga och att allt arbete 
med dokumentation tar tid från barngruppen (ibid.). Den inställningen fanns bland 
informanterna också. Rönnerman (2012) anser att det är viktigt att hela arbetslaget är 
med och observerar, samtalar och dokumenterar verksamheten för att en utveckling ska 
kunna ske. Rönnerman (ibid.) talar även om att arbetslaget behöver olika verktyg för att 
kunna arbeta effektivt. 
 
Gustafsson (1999) poängterar att det är viktigt att förstå arbetet med SKA för att kunna 
utföra det. Många av informanterna använde sig av styrdokumenten när de planerade 
verksamheten, men som de sa i omvänd ordning mot vad de borde göra. De tog en 
aktivitet och hittade sedan syftet i styrdokumenten. Håkansson (2013) anser att det är 
styrdokumenten som är ramarna för verksamheten. Genom arbetet med SKA ansåg 
informanterna att deras arbete borde bli mer genomtänkt och det i sin tur kan 
påverka  att kvalitén höjs samt att det blir  mer struktur i arbetet.  Ramfaktorteorins 
första steg bygger på att arbetet analyseras och att det som inte fungerar blir ramen 
(förutsättningarna) för vad som ska utvecklas. Informanterna säger sig inte ha tid eller 
kunskap i hur analysen bör gå till.  Andra steget är processen för hur arbetet ska göras 
för att målet ska uppfyllas. Informanterna ansåg sig vara bra på att genomföra 
aktiviteterna men att de sällan har tid eller återigen kunskap i hur arbetet avser att 
utvärderas för att en utveckling ska kunna ske. Det tredje steget i ramfaktorteorin 
bygger på att utvärdera ramen och hitta nya ramar att arbeta med. Utvärdering och 
reflektion faller för fritidspedagogerna i arbetet med SKA på grund av tidsbrist men 
även okunskap, enligt de flesta av informanterna (Dahllöf 1999). 
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Dahllöf (1999) använde sig av tre steg i sin ramfaktorteori för att beskriva hur ett arbete 
med planering, genomförande och utvärdering borde fungera. Dahllöfs (ibid.) tre steg är 
förutsättningar (ram), process och resultat. För att få veta vilka förutsättningar som finns 
måste en nulägesanalys göras och detta kopplas till styrdokumenten. Därefter kan man 
gå vidare till nästa steg processen (hur arbetet ska utföras) för att slutligen utvärdera om 
målet blev uppnått. Det som inte var bra borde bli nästa ram  som ska utvecklas i arbetet 
(ibid.). 

6.2 Ledarskapet 
I arbetet med SKA bör även rektorn vara delaktig (Skolverket 2014). Informanterna 
hade en önskan om en delaktig rektor som inte bara delegerade över ansvaret till de 
anställda. I och med den nya skollagen har rektorn “uppdraget att vara en pedagogisk 
ledare även för fritidshemmet” (E). 
 
Informanterna beskrev att de planerade aktiviteterna utan att, i de flesta fall,  reflektera 
över varför de gjorde på ett visst sätt. De planerade i huvudet och utvärderade inte 
aktiviteten. Struktureringsteorin tar upp att individens handlande sker på automatik i 
vardagen och att individen inte tänker på vad den gör eller varför. Men samtidigt kan 
individen ändras beroende på olika möten i livet (Giddens 2007). ”Personalens 
handlande sker per automatik”, sa någon av informanterna, och detta kan man koppla 
till Giddens (ibid.) tankar om strukturering. Giddens (2003, s. 422) diskuterar även det 
mänskliga medvetandet och tar upp att individen har i det praktiskt medvetna en 
“förmåga att reflektera över sina beslut och att styra sina handlingar”. Alla individer är 
olika men, enligt Giddens (2007) kan individens identitet och roller ändras i möten med 
andra människor i vardagen (ibid.). Detta kan kopplas till att delaktighet är av stor vikt, 
precis som informanterna anser. 
 
Skollagen (2010) säger att det är rektorns ansvar att SKA fungerar på arbetsplatsen och 
rektorn ska ge personalen förutsättningar för att klara av det. Lager (2010) anser att 
lärarna behöver olika strategier för att arbetet med SKA ska fungera. Utbildning inom 
SKA är en del som informanterna kände att de fått för lite av. De fåtal som hade fått 
utbildning inom området hade fått det genom föreläsningar. Rönnerman (2012) menar 
att kompetensutbildning är viktigt men är samtidigt kritisk då författaren frågar sig hur 
utbildningen binds ihop med praktiken? 
 
Andersson (2013) anser i sin forskning att det ser olika ut hur uppdaterade rektorerna är 
om sitt uppdrag. Här menar Lager (2010) att det är viktigt att det finns en delaktig och 
närvarande rektor i arbetet. Rektorerna tycks ha ambitioner att höja statusen på 
fritidshemmet men det tycks ofta stagnera, enligt informanternas svar. Kan det bero på 
att skolans uppdrag och innehåll kommer i första hand? Beror det på rektors okunskap 
eller är det båda anledningarna? 
 
Andersson (2013) anser att SKA är ett ämne som tolkas olika av kommunen samt 
rektorerna, vilket gör att uppdraget med SKA ser olika ut och att fokus oftast läggs på 
skolan.  Informanterna ansåg att det ges inget vidare stöd till fritidspedagogerna, 
samtidigt som de vill att SKA ämnar att fungera, anser Andersson (ibid.).  
 
Merparten av informanter som är intervjuade undviker SKA och det gör de bland annat 
gå grund av okunskap om ämnet.  
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Gemensamt för Scherp (2005), Lindgren (2011) och Andersson (2013) är att de alla 
anser att det är viktigt med en tydlig ledare som kan stötta fritidspedagogerna. En 
otydlig ledare gör att det blir en osäkerhet i personalgruppen enligt Andersson (ibid.) 
vilket informanterna verkade hålla med om. 
 
Scherp (2005) anser att skolorna bör ha strategier för hur kvalitetsarbetet ska bedrivas 
för att det ska bli bra och att lärarna måste lära sig att se hur olika faktorer kan bidra till 
elevernas utveckling. Lager (2010) skriver också om att skolorna behöver arbeta fram 
olika strategier för att systematiskt och kontinuerligt arbeta med utvärderingar. Lager 
(ibid.) menar att det behövs olika verktyg för att arbetet ska bli effektivt till exempel 
årshjul. Vidare skriver Lager att fortbildning, skapa nätverk i kommunen, pedagogiska 
samtal, delaktig rektor samt att skriva fram sin verksamhet är andra viktiga strategeier 
som behöver bli tydliga (ibid.). 

6.3 Sammanfattande analys 
Vilken uppfattning har fritidspedagogerna av SKA? Uppfattningen informanterna har är 
att SKA är svårt att bedriva på grund av tidsbrist, okunskap och brist på delaktighet. 
Giddens (2009) anser att individernas handlingar är automatiserade i vardagen och att 
det gör att individerna gör “som man brukar göra” utan att reflektera över det. Vidare 
menar Giddens (ibid.) att beteendet kan förändras i mötet med andra individer. Detta 
kan kopplas till informanternas svar om att delaktighet. De vill ha mer planeringstid 
tillsammans samt ha en mer delaktig rektor och utbildning i SKA. 
 
Genom utbildning i SKA blir fritidspedagogerna mer kunniga och förstår hur arbetet 
med SKA bör bedrivas. Dahllöfs (1999)  ramfaktorteoris tre steg, ram, process och 
resultat kan hjälpa till att försöka förstå vad det systematiska kvalitetsarbetet har för 
betydelse för fritidspedagogerna. Håkansson (2013) poängterar att det är 
styrdokumenten som är ramfaktorerna för skolan och fritidshemmet. Vidare tar 
Gustafsson (1999) upp att tid, material och barngruppens sammansättning är viktigt att 
ta upp i analysen av ramarna.  Det som inte fungerar utgör de ramar som ska arbetas 
vidare med. Gustafsson (ibid.) anser även att det är viktigt att förstå vad arbetet innebär 
för att kunna  gå vidare. Slutligen menar Gustafsson (ibid.) att om en lärare har total 
frihet och dålig planeringsförmåga kan det leda till skillnader i arbetet med SKA. Alla 
informanter är överens om att de behöver strategier för att kunna ha ett fungerande 
SKA. Deras ambition är att höja statusen på fritidshemmen samt deras yrkesstatus. 
Genom att få tid, kunskap och delaktighet anser informanterna att det är genomförbart. 
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7 Diskussion 
Enligt Skollagen är det fritidshemmets uppdrag att bedriva systematiskt kvalitetsarbete. 
Syftet med detta självständiga arbetet är att beskriva och förstå hur fritidspedagogerna 
arbetar med SKA på fritidshemmet. Vi har valt att intervjua nio fritidspedagoger för att 
få deras syn på systematiskt kvalitetsarbete i praktiken och få kunskap om hur de 
använder sig av det. Skollagen och styrdokumenten är tydliga i avseendet systematiskt 
kvalitetsarbetet, men hur ser det ut i verkligheten?  Genom informanternas svar på 
intervjufrågorna kan vi utläsa att bristen på tid, kunskap och delaktighet gör det svårt att 
arbeta med SKA. Strukturen verkar också vara en bristvara enligt informanterna. 
Diskussionen kommer att föras utifrån den tidigare forskningen där fokus ligger på ett 
nationellt perspektiv på kvalitetsarbete, yttre faktorer,  inre faktorer samt ledarskapet. 

7.1 Resultatdiskussion 
Intervjufrågorna som informanterna svarat på tar bland annat upp hur fritidspedagogerna 
använder sig av SKA när de planerar, genomför och utvärderar den pedagogiska 
planeringen. Svaren visar att det råder tidsbrist, okunskap och bristande delaktighet när 
det gäller SKA vid planering, genomförande och utvärdering av den pedagogiska 
planeringen. Även tidigare forskning stödjer detta. Andersson (2013) tar bland annat 
upp att bristande tid och ovana gör att utvärderingarna oftast inte skrivs ner och blir inte 
kontinuerliga. Utav de nio informanter är det sju som arbetar så som Andersson (ibid.) 
beskriver det. Reflektioner och utvärderingar faller på grund av att tiden är en brist. En 
intressant fråga är varför ser det ut så? Det står att det är rektorns ansvar att se till att det 
fungerar, men är det inte fritidspedagogens ansvar att säga ifrån när det inte fungerar? 
 
Lindgren (2008) har gett en kritisk bild av kvalitetsarbetet och menar att det är viktigt 
att veta varför och för vem som de ska utvärdera. Svaren från informanterna visar att 
många av dem inte vet hur de ska göra det och varför och då stämmer det Lindgren 
(ibid.) skriver. Giddens (2003) tankar om det praktiskt medvetna och det diskursivt 
medvetna, som innebär att individen reflekterar och diskuterar varför de gör på ett visst 
sätt, skulle kunna förenkla informanternas arbete med SKA.  Det behövs mer kunskap 
om SKA, och personalen måste förstå vinsterna med det. Elfström (2013), Sheridan 
(2011) och Lager (2010) anser att syftet med SKA är att alla skolor ska bedriva en 
jämlik utbildning på nationell nivå. Gör alla skolor det? 
 
Enligt informanterna använder de sig av Lgr 11 (Skolverket 2011b) och andra rådande 
styrdokument i den pedagogiska planeringen. Skolverket (2014) skriver att det är 
fritidspedagogernas uppdrag att planera fritidshemmets verksamhet utifrån 
styrdokumenten. Informanternas svar visar att det brister hos de flesta av dem, oftast är 
det aktiviteten som styr valet av syfte utifrån styrdokumenten. Detta kan kopplas till den 
okunskap om SKA som informanterna nämner ganska ofta under intervjuerna. De flesta 
av informanterna har en veckoplanering där de har aktiviteter som har kopplat till syften 
utifrån styrdokumenten och de påpekar att då kan föräldrarna se att de använder sig av 
bland annat Lgr 11 (Skolverket 2011b). I Lgr 11 (ibid.) står det att skolan ska klargöra 
för både elever och deras föräldrar vilket mål utbildningen har. Sheridan (2011) skriver i 
sin forskning om förskolor med låg kvalitet och förskolor med hög kvalitet. Sheridan 
(ibid.) anser att förskolor med låg kvalitet fokuserar på aktiviteterna medans förskolor 
med hög kvalitet fokuserar på barnens lärande och kunnande. Ett väl fungerande arbetet 
med SKA bör höja kvaliten, enligt Sheridan (ibid.).  
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Detta är jämförbart med hur det ser ut på fritidshemmen. Informanterna säger att det 
många gånger är aktiviteterna som styr verksamheten i första hand och inte 
styrdokumenten. 

Scherp (2005) tar upp kvalitetsredovisningar som ett system som kontrolleras på central 
nivå. Sedan 2011 har kravet på kvalitetsredovisning tagits bort och kravet på att bedriva 
ett systematiska kvalitetsarbete har förtydligats. Det innebär i princip samma sak utom 
kravet på att redovisa sitt resultat och sin kvalitet i ett samlat dokument en gång per år, 
kallat kvalitetsredovisning. Detta kan göra att fritidspedagogerna känner att de 
kontrolleras så att de inte gör fel, istället för att få motivationen att utveckla sin egen 
verksamhet utefter intentionerna i skollagen. 
 
SKA handlar om att pedagogerna själva ska kunna se hur verksamheten utvecklas och 
vad som behövs arbetas vidare med för att en utveckling ska ske. Men många pedagoger 
tror att SKA är precis som Scherp (2005) skrev om; kvalitetsredovisningar som ska 
kontrolleras av högre instanser. Innan arbetet med SKA trädde i kraft utvärderades 
verksamheten med kvalitetsredovisningar i slutet av läsåret för att sedan skickas in  till 
kommunen. Numera ska verksamheten utvärderas kontinuerligt och systematiskt under 
läsåret. Här kan man se att okunskapen i SKA ger en osäkerhet hos merparten av 
informanterna. Gör de rätt, eller är det fel? Scherp (ibid.) menar att skolan bör fokusera 
mer på att hitta lösningar för hur problemen ska lösas istället för att se vad som bör 
ändras på. Utifrån informanters svar  framkommer det att de vill ha mer tid för och 
utbildning inom SKA. Lindgren (2011) anser precis som Scherp (2005) att hela 
skolsystemet har stora krav på sig från staten och att kraven hela tiden höjs på skolorna. 
Elfström (2013) anser att utvärderingar är en form av kontroll av verksamheten och att 
SKA bidrar till att det skapas jämlika skolor på nationell nivå. Här kan man fundera på 
om det hade sett annorlunda ut om det var staten istället för kommunen som hade 
huvudansvaret för skolan? 
                                                                  
Det finns för lite planeringstid tillsammans, säger informanterna. Alla känner sig inte 
motiverade och kunskapen är för liten och då prioriteras inte SKA. Tidsbristen är 
utmärkande bland alla informanters svar, men om man inte vet varför eller hur man 
arbetar med SKA, har tiden då någon betydelse? En informant menar på att det inte 
alltid handlar om att man har för lite tid, utan man har inte rätt struktur och därför 
brister arbetet med tiden. Kanske behöver man se över sitt sätt att lägga upp planeringen 
för att få en bra struktur på SKA så man inte känner stressen över att arbeta med SKA. 
Det är något som fritidspedagogen faktiskt måste arbeta med, enligt Skollagen (2010). 
 
Enligt informanterna borde ett kontinuerligt arbete med SKA bidra till att verksamheten 
blir lättare att planera, genomföra, utvärdera och slutligen se vad som kunde gjorts på 
ett annat sätt för att utveckla arbetet. Tyvärr är återigen okunskapen och tidsbristen en 
återkommande faktor hos informanterna som gör att SKA inte prioriteras hos dem. 
Sheridan (2011) har i sin forskning kommit fram till att förskolor med hög kvalitet  har 
ett fungerande arbete med  SKA och fokuserar på barnens lärande och kunnande. 
Förskolor med låg kvalitet fokuserade mest på aktiviteterna och arbetade efter dem 
(ibid.). Informanterna anser att ett väl fungerande arbete med SKA borde höja kvaliten 
och det stämmer överens med Sheridans (ibid.) forskning. Det framgick i intervjuerna 
att alla informanterna ser fördelar med SKA. Deras arbete synliggörs både för dem 
själva, eleverna och föräldrarna. 
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Arbetet med att bedriva SKA innebär att man har ett vetenskapligt förhållningssätt 
såsom Skollagen (2010) föreskriver. Även Andersson (2013) anser att 
fritidspedagogerna måste bli bättre på att tala om vad de är bra på för att höja sin 
yrkeskompetens. Informanterna anser att deras arbete på fritidshemmet blir mer 
genomtänkt, det ger en högre kvalitét på verksamheten och de arbetar mer strukturerat. 
Lindgren (2008) menar att utvärderingar är en vinst för verksamheten för då kan den 
utvecklas. Detta kan tolkas som att arbetet med SKA behöver utvärderas och granskas 
med kritiska ögon för att verksamheten ska utvecklas och att planeringen sker utifrån 
styrdokumenten. Eidervald (2013) poängterar även han att det måste finnas stöd för 
undervisningen i forskning och att vi inte bara kan göra som vi alltid gjort. 
Fritidspedagogerna bör fundera över varför och hur de genomför sin verksamhet. 
Informanterna säger att statusen behöver höjas på fritidshemmen och inte alltid bli den 
grupp på skolan som alltid kommer i sista hand. Kan SKA bidra till att kvalitén blir 
bättre och statusen för fritidshemmen höjs? Här kan rektorns ansvar för verksamheten 
hjälpa till. De flesta rektorerna upplevs inte ge något stöd till personalen, men de tycker 
att SKA är viktigt och önskar att det ska fungera. Det är enbart två informanter som 
svarar att deras rektorer är delaktiga och de går på rektorsutbildningen nu. Intressant att 
det ser ut så när det faktiskt är lag på att rektorn ska vara delaktig (Skollagen 2010). Om 
rektorn visar att verksamheten har betydelse så bör statusen bli bättre på fritidshemmen. 
 
Några av informanterna som arbetar med SKA tycker att det bara var de i arbetslaget 
som utför uppdraget. De känner sig ensamma och att övriga kollegor inte vill delta av 
olika anledningar. Det beror oftast på okunskap och tidsbrist. SKA bygger på att hela 
arbetslaget är delaktiga annars kan ingen utveckling ske. I Skolverkets Allmänna råd för 
fritidshem (Skolverket 2014) står det att det är viktigt att fritidspedagogerna och 
rektorerna har kunskaper om fritidshemmets uppdrag. Det står också att personalen ska 
vara utbildad, hur är det ute i verksamheterna, har personalen adekvat utbildning? Är 
det tidsbrist på grund av låg personaltäthet och stora barngrupper? 
 
Rektorerna anser att fritidspedagogerna ska bedriva SKA men helst ska det ske 
självmant av fritidspedagogerna, vilka, enligt informanterna, kände en osäkerhet inför 
ämnet. Kan det vara så att kommunen, rektorerna och fritidspedagogerna egentligen inte 
vet vad SKA innebär? Hur ska det då kunna fungera i praktiken? Alla verkar tolka 
uppdraget på sitt sätt och det är anmärkningsvärt  hur olika SKA tas upp i våra 
läroplaner. I Lpfö 98 (Skolverket 2010)  står det tydligt att “[…]förskolans kvalitet ska 
kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas” 
(ibid, s. 14). Vidare beskriver förskolans läroplan att arbetet innebär att utveckla en 
arbetsgång samt att  kunna bedöma ifall arbetet följer läroplanen och målen för 
verksamheten. Tydligt kan vi läsa att målet med SKA är att kunna åtgärda och 
“förbättra förutsättningarna för barn att lära, känna sig trygga och ha roligt i förskolan” 
(ibid, s. 14). I Lgr 11  (Skolverket 2011b) står det att arbetet med systematiskt 
kvalitetsarbete ska ske strukturerat och kontinuerligt, samt att fritidshemmen ska 
identifiera utvecklingsområden för att nå måluppfyllelse. Däremot står det inte speciellt 
mycket om  vad SKA innebär och hur det ska utföras. Hur kommer det sig? Läroplanen 
(Skolverket 2011b) är, precis som förskolans läroplan (Skolverket 2010), nyutgiven och 
där borde det stå tydligt.Varför är målen inte lika tydliga  i skolans läroplan som det är i 
förskolans?  
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Enligt Sheridan (2011) kom förtydligandet i Lpfö 98 (2010) till av: 
 
På grund av oklarheter kring dokumentation och utvärdering ansåg  Skolverket att det 
var angeläget att föra in ett eget avsnitt i läroplanen där förskolans ansvar för 
uppföljning, utvärdering och utveckling förtydligades (ibid, s. 10). 
 

Kommunen, rektorerna och fritidspedagogerna verkar ha svårt att tolka läroplanen för 
att kunna bedriva SKA på ett enkelt och användbart arbetssätt som underlättar för 
fritidspedagogerna. Varför skriver inte Skolverket (2011b, 2010) in uppdraget lika 
tydligt i Lgr 11 som de gör i Lpfö 98? Beror det på att i förskolans kultur har de sedan 
länge dokumenterat och utvärderat sitt arbete med bilder som satts in i pärmar till 
barnen för att kunna visa vad de gjort. Vi anser att förskolan har  arbetat med att 
dokumentera och utvärdera sin verksamhet på ett tydligare sätt än  skolan under en 
längre tid. Regeringen, Skolverket, kommunerna och rektorerna borde jämnföra 
läroplanerna för att komma fram till hur arbetet med SKA bör bedrivas på 
fritidshemmen enligt oss. Kanske man kan lära sig av varandra? Genom att läsa Lpfö 98 
och sedan Lgr 11 (Skolverket 2010, 2011b) kan man få en tydligare bild av vad arbetet 
innebär och förmodligen komma på hur arbetet ska fungera på ett enkelt sätt. 
 
Vårt självständiga arbetes syfte är att beskriva och förstå fritidspedagogernas arbete 
med systematiskt kvalitetsarbete på fritidshemmet. Vilka möjligheter och begränsningar 
ser fritidspedagogerna med det systematiska kvalitetsarbetet? är frågan och den har 
besvarats på ett liknande sätt av alla informanter. Informanterna anser att möjligheterna 
med SKA är att höja kvalité och status på fritidshemmen. Begränsningarna syns tydligt i 
svaren från informanterna. Tid, okunskap och delaktighet påverkar SKA. Det stämmer 
väl överens med vad de forskare som nämnts i arbetet också kommit fram till. Finns inte 
tid till planeringen och kunskap om SKA är begränsningarna stora eftersom SKA 
arbetet då inte prioriteras, enligt informanterna. Samtliga informanter och forskare är 
överens om att en delaktig rektor är betydelsefull för att SKA ämnar fungera. 

7.2 Metoddiskussion 
Vi har använt oss av en kvalitativ undersökningsmetod för att få relevanta svar på det 
som vi undersöker. Genom att använda en blandning av strukturerad och 
semistrukturerad intervju har följdfrågor kunnat ställas på de svar som framkommit. 
Intervjufrågorna var färdiga innan intervjuerna och det kännetecknar en strukturerad 
intervju. Undersökningen grundar sig på vad fritidspedagogerna, som har intervjuats, 
har för tankar kring SKA. Genom att skicka ut frågorna i förväg till informanterna, har 
de haft möjlighet att tänka på vad de tycker  då det är ett ämne som man kan behöva 
tänka runt ett tag. Det finns både fördelar som nackdelar med att skicka ut frågorna i 
förväg. Fördelarna är att fritidspedagogerna har hunnit titta över frågorna och är 
förberedda. De känner sig trygga när de vet vad de ska svara på. Nackdelen kan vara att 
fritidspedagogerna svarar på frågorna utifrån vad de tror vi vill höra. 

Att intervjua var för sig har varit förenade både med fördelar som nackdelar. Fördelen 
har varit att vi har kunna göra dem när det passar oss själva och de vi intervjuat. Det har 
gett en större spridning när det gäller det geografiska, intervjuerna har utförts i flera 
olika kommuner, både på större som mindre skolor och även i större städer och mindre 
byar. Nackdelarna är att följdfrågorna som ställts inte är samma då informanterna har 
svarat olika. Det hade varit bra om samma följdfrågor hade ställts och på så sätt hade 
fler mönster kunnats urskönjas.  
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Om intervjuerna gjorts ihop hade vi kunnat koncentrera sig på olika saker under 
intervjun såsom exempelvis informantens kroppsspråk. Sammantaget anser vi att det har 
varit flest fördelar med att intervjua var för sig och det har gett oss relevant information 
utspritt från olika geografiska håll. 
 
Kvale & Brinkmann (2009) skriver att hermeneutik är en kvalitativ forskningsansats där 
det centrala är tolkning av det intervjumaterial man fått fram. Informanternas svar har 
tolkats och analyserats gentemot ramfaktorteorin, struktureringsteorin samt tidigare 
forskning. Det är som författarna skriver, man använder det som ett analysredskap 
(ibid.). Hermenuetik handlar om att få en förståelse för en företeelsen som sker. 
 
Vi anser att vi har fått en förståelse av hur det ser ut på några fritidshem utifrån 
informanternas svar och den litteratur och forskning som har använts. Kvale & 
Brinkmann (2009) skriver att inom det hermeneutiska perspektivet är 
forskaren  medveten om att tolkningen av texten färgas av den egna förståelsen 
forskaren redan har utifrån egna erfarenheter. Detta är vi medvetna om och har försökt 
att lägga det åt sidan för att inte ha förutfattade meningar om de svar som framkommit 
och  det tycker vi att vi har lyckats med. 
 
Vi kan inte vara helt säkra på att informanterna gett oss helt rätt information, de kan ha 
bättra på sina utsagor för att få sin verksamhet att verka bättre än vad den är. Det som 
har kunnat utläsas av svaren är att informanterna till större delen svarat väldigt lika 
varandra och därför ha intervjumetoden varit det bästa sättet att få svar på det som det 
självständiga arbetet handlar om; att förstå hur fritidspedagogerna arbetar med SKA på 
fritidshemmet. 

7.3 Sammanfattande diskussion 
Sammanfattningsvis har vi kommit fram till att det inte är många av våra informanter 
som arbetar med SKA och att det till stor grad beror på okunskap. Rektorerna bör vara 
väl insatta i uppdraget men verkar låta fritidspedagogerna ta ansvaret själva, enligt 
informanterna, vilket skapar en otrygghet för arbetet och resultatet blir att arbetet inte 
prioriteras. Alla informanter var överens om att de tror att ett väl fungerande SKA 
arbete kan bidra till att fritidshemsverksamheten utvecklas på ett positivt sätt. 
Tidsbristen är en faktor som alla informanter anser vara boven till att SKA inte 
prioriteras. Samtidigt verkar inte lärarna på fritidshemmet veta riktigt varför de ska göra 
arbetet och framförallt för vem? Visst är det staten som har ett kontrollbehov av att veta 
vad skolorna gör, som flera av forskarna i arbetet säger. Lindgren (2008), Sherp (2005), 
Elfström (2013), Sheridan (2011), Rönnerman (2012) och Lager (2010) anser samtidigt 
att om fritidspedagogerna vet varför och för vem de ska analysera och utvärdera då kan 
de se vinningen med  SKA. De kan även förstå att SKA bidrar till en positiv utveckling 
både för den enskilde individen (läraren, eleverna) och för fritidshemmets verksamhet.   
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7.4 Förslag på vidare forskning 
En vidare forskning inom det här området skulle vara att intervjua rektorer om hur de 
ser på systematiskt kvalitetsarbete inom fritidshemsverksamheten. Vilken föreställning 
har rektorerna om personalens kunskaper inom systematiskt kvalitetsarbete? En annan 
fråga som är väldigt intressant att forska vidare om är elevernas delaktighet i 
systematiskt kvalitetsarbete, hur ser det ut på några av landets fritidshem? Är eleverna 
delaktiga, och vet de om att de ska vara delaktiga? 
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Bilagor  
Bilaga 1 
 
Systematiskt kvalitetsarbete på fritidshem 
Vi är två studenter från Linnéuniversitetet som läser Lärarprogram för fritidshem och 
fritidsverksamhet. I vårt självständiga arbete (examensarbete) kommer vi att undersöka 
hur systematiskt kvalitetsarbete kommer till uttryck i den pedagogiska planeringen. 
 
Linda Sennefjord & Linda Strömbrink 
 
Detta avser vi med systematiskt kvalitetsarbete: 
Vi har valt att använda oss av Skolverkets Allmänna råd med kommentarer om 
Systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet (2012) för att definiera vad vi menar 
med systematiskt kvalitetsarbete. 
Systematiskt och kontinuerligt innebär att arbetet ska bedrivas strukturerat och uthålligt 
med fokus på en långsiktig utveckling. Varje huvudman och varje förskole- och 
skolenhet måste därför hitta sina former och rutiner för kvalitetsarbetet. Utgångspunkten 
är alltid densamma, att identifiera utvecklingsområden för ökad måluppfyllelse i 
förhållande till de nationella målen. Genom ett systematiskt kvalitetsarbete blir det 
tydligt för all personal vad som ska prioriteras och utvecklas, när och hur olika insatser 
ska genomföras och vem som ansvarar för vad. Allas delaktighet är grundläggande i 
kvalitetsarbetet. (2012:11) 
 
Det systematiska kvalitetsarbetet är cyklisk och rymmer dessa frågor: 
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Frågor 
 

1. Hur arbetar ni, på ert fritidshem, med systematiskt kvalitetsarbete när ni 
planerar, genomför och utvärderar den pedagogiska planeringen: 
● Hur gör ni det enskilt? 
● Hur kan man se det i veckoplaneringen? 
● Har ni en långsiktig planering, som exempelvis ett årshjul, som ni utgår     

ifrån? Hur ser det ut? 
 

2. Hur använder ni er av Lgr 11, samt andra rådande styrdokument t.ex. Allmänna 
råd för kvalitet i fritidshem, i er pedagogiska planering? 
● Använder ni er av kursplanerna? 
● Hur syns det i er pedagogiska planering att ni har stöd från tex Lgr 11 i ert 

arbete? 
 
 

3. Hur ser stödet från er rektor ut? 
● Har ni fått någon utbildning för att förstå vad arbetet innebär? 
● Är rektorn delaktig i ert arbete eller delegeras det ut till er?             

 
 

4. Vilka hinder har ni stött på i arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet? 
● Hur löser ni i så fall det? 

 
 

5. Vilka fördelar har det systematiska kvalitetsarbetet för er på fritidshemmet? 
● Hur märks det? 

 
 

6. Vad anser du att det systematiska kvalitetsarbetet har för påverkan för 
fritidshemmets utveckling, och varför tycker du så? 
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Bilaga 2 
    Missibrev 
Hej!             
Vi är två studenter på Linnéuniversitetet i Växjö som läser till lärare med inriktning mot 
arbete i fritidshem. Vi håller på med vårt självständiga arbete där vi vill undersöka vad 
systematiskt kvalitetsarbete har för betydelse för fritidshemmets utveckling. Vi 
använder oss av Skolverkets Allmänna råd med kommentarer om Systematiskt 
kvalitetsarbete - för skolväsendet (2012) för att definiera vad vi menar med systematiskt 
kvalitetsarbete. 
  
Systematiskt och kontinuerligt innebär att arbetet ska bedrivas strukturerat och uthålligt med fokus på en 
långsiktig utveckling. Varje huvudman och varje förskole- och skolenhet måste därför hitta sina former 
och rutiner för kvalitetsarbetet. Utgångspunkten är alltid densamma, att identifiera utvecklingsområden 
för ökad måluppfyllelse i förhållande till de nationella målen. Genom ett systematiskt kvalitetsarbete blir 
det tydligt för all personal vad som ska prioriteras och utvecklas, när och hur olika insatser ska 
genomföras och vem som ansvarar för vad. Allas delaktighet är grundläggande i kvalitetsarbetet. 
(2012:11) 

  
Vi har valt att intervjua åtta fritidspedagoger för att ta reda på hur ni arbetar med 
systematiskt kvalitetsarbete på fritidshemmen. Anser ni att arbetet är utvecklande för 
fritidshemmet? Har ni stött på några hinder och i så fall vad? Vad anser ni vara positivt 
med arbetet? Hur planerar ni era veckoplaneringar? Har ni en speciell mall? Hur 
använder ni er av systematiskt kvalitetsarbete när ni planerar, genomför och utvärderar 
er verksamhet? 
  
Vi kommer att spela in intervjuerna och ni kommer att vara helt anonyma. Inspelningen 
raderas direkt efter att vi analyserat era tankar. Vi räknar med att intervjun tar ca 20-30 
minuter. Maila eller ring oss om ni kan tänka er att ställa upp, så hör vi av oss för att 
boka in en tid som passar för intervjun.   
  
Tack på förhand! 
Linda Sennefjord 070-636 44 57           ls222bv@student.lnu.se 
Linda Strömbrink 070-980 19 74                                lstmw09@student.lnu.se 
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Bilaga 3 
 
A: 41 år och arbetar på en F-9 skola centralt i en mellanstor stad. 

B: 46 år och förstelärare på fritidshem. Arbetar på en  F-6 skola på landsbyggden. 

C: 37 år och arbetar på en F-6 skola centralt i en mellanstor stad. 

D: 48 år och arbetar på en F-6 skola på landsbyggden. 

E: 56 åroch arbetar på en  F-9 skola i en mindre stad. 

F: 41 år och arbetar på en  F-6 skola på landsbyggden. 

G: 55 år  och arbetar på en F-9 skola på landsbyggden. 

H: 48 år och arbetar på en  F-6 skola på landsbyggden. 

I: 62 år och arbetar på en F-9 skola på landsbyggden. 

 
  
  
 
 
 
 


