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Sammanfattning 
Fritidshemmet ska enligt styrdokument ägna sig åt systematiskt kvalitetsarbete för att uppnå 
de nationella målen, hur kvalitetsarbetet ska genomföras i praktiken är dock inte preciserat. 
Syftet med studien är att öka kunskapen om systematiskt kvalitetsarbete inom fritidshemmet, 
med utgångspunkt i grundlärare och pedagogers erfarenheter och uppfattningar av att arbeta 
målstyrt. Studien baseras på tre forskningsfrågor, hur personalen på fritidshemmet arbetar 
med systematiskt kvalitetsarbete, vad som är fördelarna med kvalitetsarbetet och vad som 
behöver förändras för att kvalitetsarbetet ska kunna utvecklas ytterligare. För att samla in data 
har fyra kvalitativa intervjuer med utbildad fritidspersonal genomförts. Resultatet har 
bearbetats med hjälp av kodning, tematisering och summering. I resultatet synliggörs 
skillnader i hur det faktiska kvalitetsarbetet genomförs, rektorns betydelse och tid för 
gemensam planering. Analysen utmärker olika pedagogstilar som respondenterna besitter 
samt skillnader i hur väl medvetna respondenterna är om verksamhetens mål. Slutsatserna 
belyser rektorns betydelse för kvalitetsarbetet, tid för gemensam planering och delaktighet, 
storlek på barngrupper samt tydlighet och struktur i arbetet.  

Nyckelord: Systematiskt kvalitetsarbete, målstyrt, fritidshem, dokumentation, struktur. 
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Inledning 
Det finns ett allmänt och politiskt intresse i att driva skolverksamheten framåt. Med hjälp av 
riktlinjer i egenskap av läroplan (Skolverket, 2017) samt Skollag (SFS 2010:800) är det 
förtydligat att utveckling av verksamheten ska ske. Hur det faktiska genomförandet ska 
förverkligas är dock inte preciserat, framförallt på fritidshemsnivå.   

Enligt den svenska Skollagen (SFS 2010:800) ska skolan och fritidshemmet arbeta med 
systematiskt kvalitetsarbete, detta innebär att verksamheten kontinuerligt skall dokumenteras, 
analyseras och följas upp samt utifrån detta planeras och utvecklas. Skolan är en verksamhet 
under ständig utveckling och syftet med det systematiska kvalitetsarbetet är att driva denna 
utveckling framåt för ökad måluppfyllelse (SFS 2010:800).  

Det är rektors ansvar att det systematiska kvalitetsarbetet genomförs på enhetsnivå, på vilket 
sätt det utförs är upp till varje verksamhet då detta inte är preciserat i Skollagen (SFS 
2010:800). Min erfarenhet är att detta arbete ofta upplevs som diffust eftersom det är brist på 
konkreta verktyg för hur arbetet i praktiken skall utföras. Personalen inom skolverksamheten 
skall använda sig av systematiskt kvalitetsarbete för att uppnå de mål som finns i läroplaner 
och andra styrdokument (SFS 2010:800). 

Det finns en intressant problematik kring hur fritidshemmet arbetar med systematiskt 
kvalitetsarbete. Fritidshemmets uppdrag är mer inriktat på social gemenskap och 
gruppdynamik än de kunskapsbaserade mål som återfinns inom skolan (Skolverket, 2017). 
Uppdraget blir således komplext, eftersom fritidshemmet skall arbeta kompletterande samt 
kompensatoriskt gentemot skolan. Utgångspunkten för fritidshemmet systematiska 
kvalitetsarbete blir därmed beroende av skolans verksamhet. Frågan är hur det systematiska 
kvalitetsarbetet bör se ut för att täcka denna komplexitet för fritidshemmets personal. För att 
fritidshemmets personal ska få möjlighet att utföra ett bra systematiskt kvalitetsarbete som 
fungerar kompletterande och kompensatoriskt bör de ha stor inblick i skolans verksamhet.  

Beroende på hur skolverksamheten är utformad finns det skillnader i hur mycket kännedom 
fritidshemmet respektive skolan har om varandras verksamheter. På många fritidshem är 
personalen delaktig under skoldagen genom att hjälpa klasslärarna i klassrummet. Andra 
fritidshem har enbart verksamhet under eftermiddagarna, i de fallen blir inblicken i 
skolverksamheten inte lika omfattande. Det finns även fritidshem och skolor som arbetar med 
delad skoldag, där sköter fritidshemmet sin verksamhet parallellt med skolan. Eftersom det 
finns många olika strukturer för hur arbetet på fritidshemmet kan gå till är det inte möjligt att 
konstruera ett bästa sätt att utföra ett bra systematiskt kvalitetsarbete. För att fullgöra ett 
effektivt och fördelaktigt arbete måste fritidshemmet och skolan ta hänsyn till verksamhetens 
förutsättningar och utifrån detta utforma bästa möjliga kvalitetsarbete. Pihlgren (2017) 
betonar att fritidshemmet delar många av sina uppdrag med skolverksamheten, men att det är 
viktigt att även fokusera på att uppnå de specifika uppdrag som finns inom fritidshemmet. I 
och med den nya revideringen av läroplanen (Skolverket, 2017) har fritidshemmets mål 
förtydligats, varpå fritidshemmets uppdrag att arbeta målstyrt har stärkts ytterligare.  
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Då personalen är en stor del av verksamheten är det av största intresse att undersöka 
personalens uppfattningar och erfarenheter av att arbeta målstyrt samt vilka fördelar de ser 
med systematiska kvalitetsarbetet. Pihlgren (2017) lyfter att ramfaktorer som storlek på 
barngrupp, personaltäthet samt kompetensen hos personalen är faktorer som kan bidra till hur 
fritidshemmets systematiska kvalitetsarbete bedöms av personalen. Beroende på hur 
verksamheten är utformad kan synen på dokumentations- och analysarbetet skilja sig åt. På 
grund av att verksamheterna kan vara utformade olika utgår denna intervjustudie från 
intervjuer från två olika fritidshem. 

Syfte 
Undersökningens syfte är att öka kunskapen om systematiskt kvalitetsarbete inom 
fritidshemmet, med utgångspunkt i grundlärare och pedagogers erfarenheter och uppfattningar 
av att arbeta målstyrt. 
Frågeställningar 
Hur arbetar fritidshemspersonalen med systematiskt kvalitetsarbete? 

Vad är fördelarna med det systematiska kvalitetsarbetet för den praktiska verksamheten, 
enligt fritidshemspersonalen? 

Vad behöver förändras för att det systematiska kvalitetsarbetet ska kunna uppnå ännu bättre 
resultat? 
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Bakgrund 
Enligt läroplanen (Skolverket, 2017) ska fritidshemmet främja barnens möjligheter till lärande 
och utveckling samt erbjuda barnen en meningsfull fritid. Fritidshemmet ska utgå från 
barnens egna intressen samt vara situationsstyrt. Arbetet på fritidshemmet är till större del 
grupporienterat kontra klassrumsundervisningen som till större del fokuserar på individen. Att 
arbeta grupporienterat syftar till att ge barnen möjligheter att utveckla goda kamratrelationer, 
tillhörighet samt att känna trygghet. 

För att ge alla barn inom skolväsendet möjlighet till likvärdig utbildning skall alla som arbetar 
inom skolan arbeta med systematiskt kvalitetsarbete (SFS 2010:800). Förbättringsarbetet 
syftar till att samtliga anställda inom skola, förskola, vuxenutbildning och fritidshem 
fortlöpande och konsekvent följer upp verksamheten. Resultaten av uppföljningen skall sedan 
analyseras och följas upp för att nå de nationella målen. Dokumentation av det systematiska 
kvalitetsarbetet är obligatoriskt. Det systematiska kvalitetsarbetet innebär att kvaliteten och 
likvärdigheten av verksamheten blir urskiljbar (Skolverket, 2015). Förbättringsarbetet har 
alltid samma utgångspunkt, att finna utvecklingsområden för ökad måluppfyllelse gentemot 
målen. Skolverket (2015) poängterar betydelsen av att samtlig personal skall vara delaktig i 
kvalitetsarbetet. Allas delaktighet är vital för att kvalitetsarbetet skall kunna utvecklas på alla 
nivåer. Alla behöver bidra med sina synsätt och åsikter, som ligger till grund för att synliggöra 
verksamhetens kvalité.  

Kvalitetsarbetet utgår från uppfyllelse av nationella mål (Skolverket, 2015). Dessa mål är 
formulerade i läroplanen (Skolverket, 2017) samt i skollagen (SFS 2010:800). Fritidshemmet 
och andra verksamheter inom skolväsenden ska eftersträva att uppnå dessa mål inom 
verksamheten. Huvudmannen och enheten kan dock formulera egna mål, så länge de 
nationella målen inte ignoreras (Skolverket, 2015).  

Skolinspektionen (2018) finner svårigheter hos flertalet fritidshem att uppnå läroplanens krav. 
Problematiken beror på faktorer som brist på behörig personal, stora barngrupper, hur 
lärarresurser används, samverkan mellan skola och fritidshem samt materiella förutsättningar. 
Rektorns engagemang har betydelse för hur väl fritidshemmets systematiska kvalitetsarbete 
fungerar. I de fritidshem där kvalitetsarbetet är välfungerande menar Skolinspektionen (2018) 
att rektorn har en tydligt styrande roll, medan i de fritidshem där arbetet är bristfälligt är även 
rektorns ledarskap bristande. 

Forskningsöversikt 
Det kompletterande och kompensatoriska uppdraget 
Fritidshemmet har ett kompletterande och kompensatoriskt uppdrag mot skolan (Skolverket, 
2017). Haglund (2004) urskiljer tre olika typer av verksamma fritidspedagoger, dessa 
benämns som sociala fostrare, efterföljare och förnyare. Sociala fostrare fokuserar på 
trygghet hos barnen, praktiska aktiviteter samt social träning. De avgränsar sig från lärarna, 
eftersom de inte vill riskera att behöva lämna fritidshemmet, som är deras ”hemmaplan”. 
Efterföljarna är mer inriktade mot skolan, vilket även styr deras arbetssätt som är mer präglat 
av arbetsdisciplin och skolämnen. Fritidspedagogerna inom denna kategori hjälper ofta till i 
klassrummet och ansluter sig till lärarens planering, vilket resulterar i att de blir assistenter för 



4 
 

lärarna. Slutligen har vi kategorin som betecknas förnyare, dessa pedagoger fokuserar på 
barns sociala utveckling. Förnyarna ser även betydelsen i deras roll som socialt stöd för 
barnen, samtidigt riktar sig deras pedagogik i högre grad mot traditionella skolkunskaper.     

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan och på fritidshem 
Lager (2015) fördjupar kunskapen kring det systematiska kvalitetsarbetet på fritidshemmet 
och förskolan genom en avhandling med två delstudier. Första delstudien fokuserar på hur 
olika kommunikatörer genomför och organiserar det systematiska kvalitetsarbetet. 
Kommunikatörerna ses som nyckelpersoner i kommunernas utvecklingsarbete. 
Nyckelpersonerna arbetar som exempelvis specialpedagoger, förskollärare och förskolechefer. 
Kommunikatörerna har under ett års tid gått en utbildning av systematiskt kvalitetsarbete 
inom förskolan, samordnat av Myndigheten för skolutveckling.  

Tre olika perspektiv på kvalitetsarbete lyfts av Lager (2015), pedagogiskt-, subjekt- och 
marknadsanpassat perspektiv. Det pedagogiska- samt subjekt perspektivet utgår från 
dokumentation och forskning kring barns lärandemöjligheter inom förskoleverksamheten. 
Marknadsanpassade perspektivet influerar förskoleverksamheten genom strukturerade 
verktyg och tekniker för att möjliggöra kvalitetsuppföljning. Ursprunget av dessa tekniker är 
inspirerat av näringslivets rutiner samt kännetecknar många kommuners kvalitetsarbete.  

Enligt Lager (2015) använder kommunikatörerna flertalet strategier för att samordna och 
standardisera kvalitetsarbetet. Ofta skapar kommunikatörerna modeller, mallar och liknande 
för att skapa samordning. Detta är framgångsrikt samt stabiliserande för det systematiska 
kvalitetsarbetet. Resultatet visar även att kommunikatörerna fungerar som en länk mellan 
statliga institutioner, kommunens tillvägagångssätt och den enskilda förskolans arbete. 
Undersökningen visar också på olikheter och spänningar i kvalitetsarbetet avseende tolkning 
av de nationella målen. 

Den andra delen av Lagers (2015) studie fokuserar på hur grundlärare och pedagoger 
organiserar, planerar, dokumenterar och analyserar verksamheten ur ett fritidshems 
perspektiv. Fritidshemmet är fortfarande i uppstarten av sitt kvalitetsarbete, kontra skolan som 
arbetat mot de nationella målen under en längre tid. I resultatet finns komplexitet, 
pedagogerna planerar dels för att barnen skall bli framtida samhällsmedborgare samtidigt som 
de dokumenterar och organiserar för utveckling av barnens sociala färdigheter i nuet. Lager 
(2015) ser även att ett ökat individperspektiv synliggörs i planeringsprocessen. Fritidshemmet 
ska arbeta grupporienterat, vilket försvåras om det systematiska kvalitetsarbetet enbart 
fokuserar på individen (Skolverket, 2017). Lager (2015) menar dock att vid utvärderingen av 
aktiviteter har lärarna socialpedagogiskt fokus. Här framhävs ytterligare en komplexitet, den 
kontrollerade planeringen med individfokus kontra den socialpedagogiska synen när kvalitén 
av verksamheten skall utvärderas.  

Stora barngrupper 
Lager (2015) lyfter att fritidshemmets uppbyggnad med högskoleutbildade lärare och 
pedagoger är unikt jämfört med resten av Europa. Detta medför att fritidshemmets 
pedagogiska status anses som hög. En europeisk undersökning jämförde kvalitén och 
tillgängligheten samt vad det kostar att sätta sina barn i fritidshemmet eller annan likvärdig 
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verksamhet. Undersökningen visar att vårdnadshavarna i Sverige har god tillgång till plats på 
fritidshem. När resultatet av de tre undersökta områdena slås ihop hamnar Sverige dock först 
på plats 27 av 31 av de undersökta länderna. Orsaken till detta beror mestadels på ett för stort 
antal barn per fritidsgrupp. Ytterligare en faktor är att det i Sverige inte finns några riktlinjer 
om hur många barn som kan ingå i en barngrupp på fritidshemmet. Lager (2015) menar att 
problematik inom detta skapas genom att kravet på högskoleutbildad personal ökar, samtidigt 
som faktorer såsom personaltäthet samt högskoleutbildadpersonal på fritidshemmet under de 
senaste åren har sjunkit. 

Pihlgren (2017) betonar att målstyrningen av fritidshemmet har stärkts på statlig nivå de 
senaste åren. För att utveckla arbetet ytterligare krävs att målstyrningen även stärks på enhets-
, arbetslags- och personalnivå. Idag saknas den strukturen till viss del på de mer lokala 
nivåerna, vilket riskerar att få en negativ påverkan på målstyrningen. I och med detta ser 
komplexiteten i uppdraget som lärare mot fritidshem ut att bli ännu mer komplex. Att bedöma 
hur kvalitetsarbetet bör utföras blir enligt Pihlgren (2017) problematiskt när ramfaktorer som 
stora barngrupper och brist på utbildad personal synliggörs. 

Att arbeta målstyrt 
Pihlgren (2017) menar att det optimala är att ”kvalitetshjulet” ska vara i konstant rullning på 
samtliga nivåer för att ständigt utveckla verksamheten. Det är viktigt att progressionen sker på 
alla nivåer av verksamheten, eftersom om någon del är starkare än den andra kan det leta till 
att en felaktig bild av verksamheten skapas. Stannar kvalitetsarbetet av påverkar det direkt 
verksamhetens möjligheter att arbeta målstyrt. 

För att ett systematiskt kvalitetsarbete skall kunna uppnå sitt syfte betonar Skolverket (2015) 
att det är viktigt att skapa dialog och delaktighet om måluppfyllelsen samt eventuella brister. 
Således är det av stor vikt att samtliga inom verksamheten blir och vill vara delaktiga i 
kvalitetsarbetet, för att det skall kunna uppnå önskat resultat. 

Skolverket (u.å) urskiljer att fritidshemmets didaktik utgår från frågorna hur, vad och varför. 
Didaktiken utgår från vad som skall läras ut, hur det skall läras ut samt varför det skall läras 
ut. Detta betonar vikten av ett målinriktat arbete. På frågorna hur och vad får fritidshemmet 
själva planera vad de finner som lämpliga aktiviteter samt vad som är målet med aktiviteten. 
Väsentligt är att målet med aktiviteten skall kunna förankras i frågan varför, eftersom målet 
och syftet med aktiviteten skall utgå från fritidshemmets uppdrag enligt läroplan (Skolverket, 
2017) samt skollag (SFS 2010:800). Rohlin (2011) menar att även frågan om vem som ska 
sköta aktiviteten bör tas med i beaktningen. Frågan om vem syftar till att vidga verksamhetens 
perspektiv, desto större inblick samtliga medarbetare har i varandras verksamhet desto större 
stöd kan skapas för barnen. Exempelvis betonar Rohlin (2011) att arbeta tematiskt över olika 
ämnen och miljöer bidrar till barnens utveckling.  

Det som saknas i denna form av didaktik är dokumentation och uppföljning, för att vidare 
kunna utveckla verksamheten. En studie av Skolinspektionen (2018) visar på bristande 
målformuleringar av aktiviteter samt uppföljning av dessa. Kvalitetsarbetet för fritidshemmet 
blir särskilt viktigt eftersom det är fritidshemmets verksamhet som skall bedömas, granskas, 
följas upp samt utvärderas då fritidshemmet inte formellt bedömer barnen (Skolverket. u.å). 
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Följaktligen blir bedömningen av verksamheten fritidshemmets tillfälle att även kunna mäta 
barnens uppfyllelse av fritidshemmets mål.  

Pedagogisk planering 
Enligt Pihlgren (2017) går mycket av planeringstiden på fritidshem åt till att diskutera, detta 
berör den planeringstid som arbetslaget ofta har gemensamt. Mängden tid som avsätts för 
gemensam och individuell planering varierar mellan fritidshemmen. Pihlgren (2017) menar att 
planeringstiden i själva verket inte alltid resulterar i just planering. Planeringstiden har 
tendens att flytta fokus till schemaläggning, prat om specifika barn och dialoger om rutiner 
som redan bör vara bestämda.  

Pedagogisk planering handlar enligt Pihlgren (2017) om att bearbeta de didaktiska frågorna 
vad, varför och hur. Svaren på frågorna skall skriftligt dokumenteras i en planering, som kan 
användas av vilka medarbetare som helst, även de som ej deltagit under planeringen. Pihlgren 
(2017) menar att en god planering hjälper de verksamma att finna ett bra förhållningssätt i och 
till aktiviteter.  

Den pedagogiska planeringens utgångspunkt är att i vidare utsträckning kunna svara på om 
verksamheten bidrar till barngruppens lärande (Pihlgren, 2017). Bristande planering påverkar 
hur pedagogiska arbetssätt kan beskrivas, värderas och visas. Detta leder till svårigheter i hur 
kompetenser ska sprida sig mellan personal. Ett sätt att förbättra möjligheterna till en 
välfungerande planering med tydligt lärandeinnehåll är att använda en baklängesplanering 
menar Wiggins & McTighe (2011). Planeringen utgår från forskning om hur planering måste 
genomföras för att stödja lärande, den tar avstamp i verksamhetens långsiktiga mål och syfte. 
Varefter meningen med dessa mål tydliggörs, varför skall barnen kunna detta och hur kan de 
senare applicera denna kompetens. Baklängesplanering börjar således med att reflektera över 
slutresultatet innan själva aktiviteten planeras. Vid denna modell planeras även hur personalen 
kan uppskatta om de har gynnat barnens utveckling. Slutligen planeras själva aktiviteten som 
skall mynna ut i att målet uppnås (Wiggins & McTighe, 2011). 

För att främja barnens möjligheter att nå de mål som står i våra styrdokument (Skolverket, 
2017) är det viktigt enligt Pihlgren (2017) att planeringen sker i en viss ordning. En 
planeringskarta är ett lämpligt stöd vid planeringen, detta verktyg möjliggör att relevanta delar 
tydligt framgår för att utveckla pedagogiken. Pihlgren (2017) nämner FRIPP som en 
användbar planeringskarta. FRIPP uppmärksammar målfokus, utvärdering samt aktivitetsplan 
som väsentliga grundpelare för en lyckad planering.  

Pihlgren (2017) menar att målfokuset betonar vad barnen skall lära sig och förstå. Syftet blir 
att besvara varför barnen bör lära sig detta. Målet skall alltid vara förankrat i styrdokumenten 
(Skolverket, 2017) samt utgå från barnens intressen och behov. Enligt planeringskartan skall 
det besvaras vilken förståelse barnen bör besitta efter genomförd aktivitet. Tillika vilka 
förmågor barnen förväntas utveckla samt vilken tid av förhållningssätt som personalen på 
fritidshemmet bör ha under aktiviteten. 

Utvärderingen utgår från hur fritidshemspersonalen skall veta om de bidragit till barnens 
utveckling, frågan är dock vad som skall utvärderas. Enligt Pihlgren (2017) ska målen samt 
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elevernas upplevelse utvärderas. Det är upp till de verksamma att själva avgöra hur 
utvärderingarna bör genomföras. 

Utifrån målfokus samt utvärdering formuleras en aktivitetsplan, som besvarar frågan hur 
aktiviteterna skall genomföras (Pihlgren, 2017). Faktorer som vilka aktiviteter som skall 
genomföras samt hur lärande miljön används och vilka material och resurser som finns att 
tillgå synliggörs vid detta steg av planeringen.  

Att bedöma verksamheten 
Vallberg Roth (2010) menar att bedömning inte är ett tydligt begrepp. Bedömning kan 
innebära att något skall värderas, granskas, uppskattas, betygsättas, utvärderas samt att ge 
omdöme. Två typer av bedömning av yngre barn urskiljs av Vallberg Roth (2010), dessa 
benämns som att bedömningen och dokumentationen antingen är icke formaliserad eller 
formaliserad. Icke formaliserad dokumentation och bedömning är ofta underförstådd och 
saknar ofta nedskriven dokumentation, specificerade mål och normer. Bedömning och 
dokumentation som är formaliserad är mer preciserad och målet med bedömningen är 
förankrat i lagar, regler och läroplaner. 

I en undersökning av Andersson (2010) studeras fritidspedagogers upplevelser kring 
bedömning och dokumentation. Av studien framgår det att merparten av de 200 frågade 
pedagogerna främst bedömer barnens sociala utveckling. Så som delaktighet i gruppen, 
barngruppens harmoni samt bedömning av aktiviteterna som bedrivs på fritidshemmen. 
Informatörerna tillkännager att de sällan bedömer barnens kunskapsutveckling, den fysiska 
miljön på fritidshemmet samt deras egen och kollegornas insats för verksamheten. Mindre än 
20 procent av informatörerna besvarar att de ofta gör systematiska dokumentationer och 
observationer. Däremot svarar hälften av informatörerna att de ofta gör icke formaliserade 
observationer och dokumentationer. Denna brist på dokumentation synliggörs även i 
Skolinspektionens (2018) granskning på fritidshemmets kvalitetsarbete, där de betonar att 
verksamheterna sällan arbetar målstyrt. 

Lager (2018) synliggör problematiken med att mäta kvalitén i fritidshemmet kommer på 
bekostnad av lärande möjligheterna på fritidshem. Med detta menar Lager (2018) att barns 
sociala välmående existerar utanför vad som kan mätas, utvärderas och kontrolleras. 
Validiteten på det som faktiskt mäts och dokumenteras kan därför ifrågasättas. Hur kvalité 
tolkas genom olika teorier bidrar till denna problematik. Lärare och andra verksamma inom 
skolverksamheten tenderar att inrikta sig på kvalitén av verksamhetens måluppfyllelse 
gentemot läroplanen (Skolverket, 2017) och inte på gruppens välmående, vilket de även ska 
enligt dessa styrdokument. Beroende på hur individen samt arbetslaget tolkar begreppet 
kvalitet kan verksamhetens fokus variera. Lager (2018) menar vidare att individperspektivet 
som präglar skolverksamheten nu även har integrerats in på fritidshemmet. Pedagoger på 
fritidshemmet har släppt gruppfokuset vid planeringsstadiet och fokuserar mer på individen. 
Vid utvärderingen är dock det socialpedagogiska perspektivet mest tydligt. Detta beror enligt 
Lager (2018) på att de nya revisonerna av styrdokumenten (Skolverket, 2017) har medfört 
tydligare mål för de enskilda eleverna samtidigt som fritidshemsverksamheten skall vara 
grupporienterad. 
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Teoretiska utgångspunkter 
Till grund för analysdelen av denna studie kommer Haglunds (2004) tidigare nämnda 
pedagogkategorier: förnyare, socialfostrare och efterföljare. Ytterligare en utgångspunkt för 
analysen är Lagers (2015) olika perspektiv på kvalitetsarbete: marknadsanpassat-, 
pedagogiskt- samt subjektperspektiv. Hur pedagogernas planeringar är utformade kommer 
även att analyseras med hjälp av Rohlins (2011) och Pihlgrens (2017) formuleringar kring 
vem, vad, hur och varför samt Wiggins & McTighes (2011) baklängesplanering. Målbilden 
samt utvärderingen kommer ytterligare att undersökas med hjälp av Vallberg Roths (2010) 
formaliserade och icke formaliserade bedömningar.  
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Metod 
Kvalitativ ansats 
Vid val av datainsamlingsmetod har hänsyn till studiens syfte tagits. I detta fall är det 
pedagogernas egna erfarenheter och åsikter som är av intresse, därav har studien en kvalitativ 
ansats. Hjerm, Lindgren & Nilsson (2014) menar att den största skillnaden mellan kvalitativ- 
och kvantitativdata är att kvalitativdata innehåller information i form av ord medan 
kvantitativdata förmedlar information genom siffror. Vidare menar Hjerm et al. (2014) att de 
kvalitativa och kvantitativa ansatserna har mer gemensamt än vad som kan ses vid första 
anblicken. Båda insamlingsmetoderna kräver tydliga teoretiska utgångspunkter samt 
noggrannhet under hela studiens inhämtande och tolkande av data. Varpå trots att denna 
studies insamlade data är tolkad på ett kvalitativt sätt kan även likheter med en 
kvantitativanalys ses, då antalet respondenter som svarar på ett specifikt sätt ibland synliggörs 
och inte bara orden som de förmedlar.  

Urval 
Val av respondenter utgick från rapportens frågeställningar att beskriva och analysera 
pedagoger och grundlärares systematiska kvalitetsarbete inom fritidshemmet, samt hur dessa 
resonerar och upplever hur det är att arbeta målstyrt. Ett första urval innefattades av att välja 
utbildade pedagoger som arbetar på fritidshem av varierande storlek. Detta gjordes för att 
kunna studera eventuella skillnader mellan erfarenheter och åsikter hos pedagoger på skolor 
av olika storlek. Önskvärt var även att dessa skolor skulle ligga inom samma närområde. Fyra 
intervjuer genomfördes, varav två utfördes med pedagoger på en större skola och två med 
pedagoger från en mindre skola. 

Utifrån tidigare kännedom av utbildningsbakgrund valdes två pedagoger från en stor 
lågstadieskola samt en pedagog från en mindre skola ut, samtliga verksamma inom Umeå 
Kommun. För att kunna synliggöra eventuella skillnader i det systematiska kvalitetsarbetet 
och dess praktiska fördelar på ett tydligt sätt skolorna emellan, intervjuades ytterligare en 
utbildad pedagog på den mindre skolan, utifrån kontakt med den redan befintliga. Med två 
respondenter från varje skola kunde en bättre jämförelse göras. Dessa respondenter ansågs 
alla vara lämpade att besvara frågor inom ämnet.  

Att samtliga respondenter har universitetsutbildning mot fritidshem stärker deras 
representativitet. Respondenterna har genomgått utbildningen när olika läroplaner var 
aktuella. Två av respondenterna färdigställde sin utbildning i slutet av 90-talet medan de 
andra två tog sin examen när den nuvarande läroplanen LGR11 (Skolverket, 2017) var 
aktuell. Spridningen i när pedagogerna utbildade sig kan förhoppningsvis resultera i olika syn 
på fritidshemmets systematiska kvalitetsarbete och dess betydelse. 

I den här rapporten kommer fiktiva namn användas. Pedagogerna från den större skola 
benämns som Maria och Ida samt deras skola som Alfaskolan. De andra pedagogerna 
benämns som Erik och Eva samt deras skola som Betaskolan. Maria och Eva tog båda 
examen på 90-talet medan Ida och Erik examinerades för fyra respektive tre år sedan. På 
Alfaskolan har Maria arbetat i mer än tio år, Ida har arbetat där i ungefär tre år. Eva har 
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arbetat till och från på Betaskolan i drygt 20 år och Erik är nyanställd och har varit verksam 
på skolan i sex månader.  

Datainsamlingsmetoder 
Fyra semistrukturerade kvalitativa intervjuer genomfördes för att insamla data. Samtliga fyra 
intervjuer skedde enskilt på de verksamma pedagogernas arbetsplatser, i planerings- och 
personalrum. Detta gjordes för att pedagogerna i lugn och ro kunde besvara frågorna. 
Samtliga intervjuer dokumenterades med hjälp av röstinspelning på mobiltelefon. 

Intervjufrågor skapades för att besvara studiens frågeställningar. Intervjuerna baserades på en 
semistrukturerad intervjumall (Bilaga 2). Bryman (2011) anser att respondenterna ges mer 
utrymme och möjlighet till att grundligt berätta om deras syn på kvalitetsarbetet genom att 
tillåta avvikelser till viss del under själva intervjuerna. Valet av att använda en 
semistrukturerad intervjumall istället för en ostrukturerad sådan var för att bibehålla 
strukturen över intervjuerna. För att på sådant vis tydligare visa på skillnader vid bearbetning 
av den insamlade data. Intervjufrågorna visades inte till respondenterna innan intervjuerna. 
Detta för att möjliggöra så autentiska och personliga svar som möjligt, eftersom möjligheten 
att prata ihop sig med kollegor då ej existerar. Löfdahl (2014) menar att om respondenterna 
får frågorna i förväg ges de möjlighet att fördjupa sig i svaren, även genom diskussion i 
arbetslaget. Eftersom två av de intervjuade arbetar inom samma arbetslag undveks 
standardiserade svar genom att intervjufrågorna inte förmedlades i förväg. 

Kvalitativa intervjuer som datainsamling gjordes eftersom studien syftar till att ge kunskap 
om fritidshemmets systematiska kvalitetsarbete genom de verksamma pedagogernas syn och 
upplevelser kring att arbeta målstyrt. När respondenterna berättar om egna upplevelser 
tenderar svaren att bli mer autentiska, menar Kihlström (2007). Eftersom de egna 
upplevelserna förmedlar en berättelse som baseras på egen upplevelse istället för enbart en 
åsikt utan argument.  

Genomförande 
Kontakten till tre av de fyra respondenterna genomfördes av mig själv, då dessa kontakter 
sedan tidigare är bekanta. Den fjärde respondenten kontaktades med hjälp av en av de andra 
respondenterna, då de arbetar på samma arbetsplats. Samtliga respondenter tilldelades ett 
missivbrev (Bilaga 1) som de fick läsa igenom innan intervjuerna genomfördes. På detta vis 
blev respondenterna informerade om studiens upplägg och de gav deras informerande 
samtycke. Löfdahl (2014) betonar att skriftlig information är ett bra komplement till muntlig, 
vilket i detta fall gjordes med hjälp av missivbrevet. Informationen som gavs till 
respondenterna via missivbrevet samt muntligt poängterade att intervjuerna var anonyma, att 
intervjuerna skulle spelas in och att inspelningarna skulle förstöras efter den insamlade data 
används i denna rapport. I slutet av missivbrevet förtydligades det att intervjuerna var 
frivilliga och att respondenten när som helst under intervjun fick avbryta.  

Intervjuerna spelades in med hjälp av röstinspelning och tog mellan 20 till 40 minuter per 
tillfälle, beroende på hur grundligt respondenterna ville berätta om sina upplevelser. Detta 
gjorde att jag till fullo kunde fokusera på det respondenterna sa och formulera eventuella 
följdfrågor istället för att fokusera på att skriva anteckningar. Bryman (2011) menar att 
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röstinspelning och transkribering är till stor hjälp för att kunna bibehålla uttryck som sägs 
under intervjuerna. Med detta som grund blev röstinspelning samt transkribering väsentliga 
verktyg för att framställa data.  

Databearbetning & tillförlitlighet 
Transkriberingen av intervjuerna genomfördes i direkt anslutning till varje avslutad intervju. 
Patel & Davidsson (2003) synliggör risken av att sätta personligprägel under transkriberingen. 
Med detta menas att det kan vara lockande att rätta till grammatiska fel eller rätta till 
meningsuppbyggnad. Börjar de inspelade intervjuerna omformuleras under transkriberingen 
blir validiteten försvagad. Där av var jag noggrann med att återge exakt de respondenterna sa 
under inspelningarna, utan att försköna innehållet. 

Analysen av den transkriberade data har skett genom kodning, tematisering och summering. 
Dessa tre processer är vanligt förekommande vid analyser enligt Hjerm et al. (2014). 
Kodningen genomfördes för att kunna reducera datamaterialet, genom att identifiera mönster 
och på så vis finna de mest typiska dragen av materialet. I denna studie har datamaterialet 
färgkodats, där varje respondent har kopplats ihop med en specifik färg för att enklare jämföra 
likheter och skillnader med de andra respondenternas svar. Varpå detta datamaterial 
sorterades, med andra ord tematiserades. Avsikten med tematiseringen är att finna betydande 
kopplingar mellan datamaterialets innehåll och studiens syfte och frågeställningar. 
Tematiseringen skedde i detta fall genom att de färgkodade svaren lyftes in i underrubriker 
som var kopplade till studies frågeställningar. Utifrån kategoriseringen av resultaten har sedan 
en summering gjorts varpå slutsatser har konstruerats. Meningen med denna process är att den 
ska ske växelvis mellan befintlig kunskap och den nya kunskapen. Detta resulterar enligt 
Hjerm et al. (2014) i att alla kvalitativa analyser är iterativa, vilket avser att materialet skall 
granskas flera gånger för att resultatet skall vara tillförlitligt. 
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Resultat 
Under denna rubrik redovisas studiens resultat. Respondenterna kommer att hädanefter 
benämnas som Maria och Ida från Alfaskolan samt Erik och Eva från Betaskolan. Resultatet 
kommer att presenteras genom tre huvudrubriker. Utifrån de tre huvudrubrikerna är 
underrubriker utformade för att underlätta läsningen.   

Skillnader i struktur av det systematiska kvalitetsarbetet 
Det systematiska kvalitetsarbetets utformning hos de olika verksamheterna skiljer sig åt. 
Maria och Ida berättar att kvalitetsarbetet som bedrivs på fritidshemmet är omfattande. Sedan 
2013 har de fokuserat på att utveckla arbetet genom att arbeta med dokumentation för att 
säkerställa verksamhetens kvalité. Alfaskolan fick en ny rektor 2013, som stödjer att hela 
skolverksamheten och inte minst fritidshemmet skall grunda sin verksamhet på systematiskt 
kvalitetsarbete. Vid rektorsskiftet 2013 informerar Maria att mer tid gavs till 
fritidspedagogerna att planera och urskilja vad som faktiskt är fritidshemmets uppdrag: 

Vi benade ut att vårat uppdrag inte är att klä på barn, skälla på föräldrar för att barnen ser 
på olämpliga filmer hemma. Det är inte vi som skall göra det. Vi har ingenting med det att 
göra. Och vi gjorde mycket redan då, vi jobbade med det sociala och konfliktlösning och 
sådär. Så vi kunde börja med att kolla vad är det vi redan gör och sedan plocka bort det vi 
inte ska göra. För att hela tiden få in frågan om vad är vårat uppdrag. 

Utifrån tydliggörandet av fritidshemmets uppdrag har olika verktyg skapats för att främja 
kvalitetsarbetet. Ett av de verktyg som enligt Ida och Maria är betydelsefullt för verksamheten 
är den så kallade ”kontaktbarometern”.  Mallen för ”kontaktbarometern” har fritidshemmet 
själva konstruerat och grundar sig i klasslistor. Klasslistorna gås igenom var tredje vecka med 
hjälp av ”kontaktbarometern”. Utifrån klasslistorna läses varje barns namn upp varpå samtliga 
pedagoger säger plus, minus eller noll. Plus betyder att positiv kontakt har upplevts bland de 
aktuella barnen. Minus betyder att negativ kontakt har upplevts och noll betyder att ingen 
kontakt har skett. Blir resultatet att ett barn får många plus ses barnet som välfungerade i 
sociala sammanhang. Får ett barn många minus skrivs namnet upp för kartläggning. Om ett 
barn får många nollor kollas först närvaron på barnet, är fallet att barnet varit sjuk eller 
bortrest under perioden tas inte ärendet vidare. Har ett barn som fått flera nollor varit 
närvarande under hela perioden tas barnet upp för diskussion, där pedagogerna diskuterar 
varför de ej har lagt märke till barnet. Barnen som tas upp vid kartläggningen sorteras sedan i 
färggrupperna röd och blå. Barn som hamnar i den blåa kategorin fungerar väl i vissa sociala 
sammanhang men inte alltid, medan barn i den röda kategorin inte fungerar alls i sociala 
sammanhang. Målet med kartläggningen är att få så många barn från den blåa kategorin att 
hamna i den gröna kategorin, gröna barn fungerar för det mesta bra i sociala sammanhang och 
kartläggs ej. Grundtanken är att desto fler barn som hamnar under den gröna kategorin desto 
mindre gehör får de röda barnen av de blå barnen, eftersom antalet blå barn ständigt ska 
minska. Ida berättar att det systematiska kvalitetsarbetet och dess verktyg är betydande för 
verksamheten: ”Det är ganska omfattande. Men väldigt viktigt. För det är så vi möter, når 
och ser alla barn.” 
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En utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet är i startgropen på Betaskolan där Erik och 
Eva arbetar. Erik berättar att ett arbete med att dela kvalitetsarbetet via Google Drive har 
inletts. Med hjälp av Google Drive använder sig arbetslaget av en ”kontaktbarometer”, med 
samma utformning som på Alfaskolan. För att vidare arbeta systematiskt använder Eriks 
arbetslag en veckoplaneringsmall som de uppdaterar inför varje vecka. Planeringsmallen 
består av flikar med aktiviteter, vem som ska göra vad och när det ska genomföras. Vid varje 
aktivitetsflik finns en utvärderingsflik. Eriks arbetslag försöker att befinna sig tre veckor 
framåt i planeringen för att sedan efter varje vecka utvärdera föregående veckas aktiviteter. 
Utöver veckoplaneringarna genomför även arbetslaget grovplaneringsmallar inför varje 
termin. 

Kvalitetsarbetets progression 
Eva har ett annat synsätt på hur det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs i verksamheten. De 
senaste åren har kvalitetsarbetet medfört mera administrativt arbete samtidigt som Eva säger 
att kvalitén på verksamheten inte har utvecklats, snarare tvärtom. Sedan 2011 upplever Eva att 
kvalitén på arbetet har blivit sämre samtidigt som kvalitetsarbetet har blivit mer invecklat och 
mer administrationskrävande än tidigare. Eva berättar vidare att kraven på dokumentation har 
ökat men utan att dokumentationen har syftat till någon förbättring av verksamheten. 

Erik som är verksam på samma skola som Eva, beskriver att utvecklingen av kvalitetsarbetet 
bara är i början av processen. Han säger att eftersom han är den enda utbildade pedagogen på 
sin avdelning är han den enda som upplever att arbetet måste fortlöpa och utvecklas mer för 
att nå sin fulla potential. När Erik började arbeta på avdelningen för sex månader sedan hade 
fritidsavdelningen ett veckomöte varje vecka där de gick igenom elevärenden, men inget 
strukturerat utvecklingsarbete. Erik upplever att det inte fanns något system för planering och 
utvärdering. På grund av bristen på verktyg för kvalitetsarbete har Erik tagit på sig att 
utveckla arbetet kontinuerligt under det halvåret han har varit verksam på avdelningen. Bland 
annat har Erik fått arbetslaget att börja använda sig av ”kontaktbarometern”. 

Kvalitetsarbetet i verksamheten på Alfaskolan är sedan tidigare uppstartat. Både Maria och 
Ida poängterar att utveckling i kvalitetsarbetet har skett de senaste åren. Ida betonar att arbetet 
är mer utarbetat samt att utvärderingen har förändrats för att anpassas till fritidshemmets mål 
som reviderats. Betydelsen av kvalitetsarbetets progression är densamma för både Maria och 
Ida. Maria berättar att kvalitetsarbetet måste fortsätta att utvecklas, blir kvalitetsarbetet 
stillastående får de inte lika mycket tillbaka genom det. Vidare säger Maria:  

Det är därför man måste ha de här utvärderingarna av allting, man måste dokumentera så 
det finns något att gå tillbaka till. Och man måste utveckla arbetet. Det får aldrig stanna, då 
tappar det verkan direkt. Det har utvecklats från dag ett och bara fortsätter. Har man folk 
som är engagerade så kan man bolla tankar mellan varandra, då rullar det bara på. Då 
kommer man framåt i arbetet hela tiden. För man är ju aldrig färdig. 

Pedagogernas syn på kvalitetsarbetets fördelar 
Samtliga pedagoger förutom Eva ser tydliga fördelar med användningen av systematiskt 
kvalitetsarbete. En gemensam nämnare som pedagogerna yttrar är fördelen med att de får en 
helhetssyn på verksamheten. Det blir tydligare var extra stöd skall sättas in, vilka 
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konstellationer som fungerar bra samt mindre bra blir märkbart. Pedagogerna upplever att 
verksamheten blir mer greppbar med hjälp av kvalitetsarbetet.  

Långsiktiga fördelar för verksamheten 
Att ”släcka bränder” är något som samtliga av de intervjuade pedagogerna vill undvika i 
största möjliga mån. Mycket tid går åt för att ”släcka bränder”, problemet med att enbart lösa 
problem för stunden är att det inte tar speciellt lång tid innan problemen visar sig igen. Erik 
lyfter fördelar som det systematiska kvalitetsarbetet har bidragit till: 

Jag märker att personalen på de olika avdelningarna upplever mindre stress angående hur 
verksamheten är uppbyggd. Man har en större klarhet i vilka barn man kanske måste ge extra 
stöd och uppmärksamhet. 

Erfarenheterna av kvalitetsarbetets fördelar som Erik nämner samspelar med Marias syn på 
verksamheten. Maria berättar att med hjälp av kvalitetsarbetet behöver personalen inte 
fokusera på vem som skall göra vad för att få dagen att fungera, utan strukturen i arbetet gör 
att samtliga i arbetslaget vet exakt vad de ska göra. Utöver att alla vet vad de ska göra lyfter 
även Maria betydelsen av att eftersom de arbetar målstyrt går det alltid att förankra 
verksamheten och dess aktiviteter i styrdokumenten. Det målstyrda arbetet möjliggör även 
enligt Maria att de kan analysera vilka effekter aktiviteterna gör för deras måluppfyllelse. 

Vidare betonar Maria kontinuerlighet i arbetet som en praktisk fördel vid målstyrt arbete. 
Dokumenteras, återkopplas och analyseras verksamheten ständigt blir det systematiska 
kvalitetsarbetet ett integrerat hjälpmedel i att föra verksamheten framåt. Arbetas det inte 
kontinuerligt med kvalitetsarbetet är Marias åsikt att det istället kan ses som ett hinder som 
måste passeras för att huvudmännen har bestämt det. 

Praktiska fördelar är att man får ett grepp om helheten när man jobbar med det hela tiden. 
Och att verksamheten hela tiden utvecklas. Man har något att ”ta på” och jobba med. Det 
blir inte lika mycket lullull så att säga, det här är mer på riktigt. Jag måste formulera vad som 
gått bra och vad som inte gått bra, hur man ska tänka sen och sen ser man att 
kartläggningarna av barnen gör skillnad. Man kan se vilka insatser man har gjort. Att det har 
gjort skillnad i gruppen. 

Gemensam planeringstid är en faktor som samtliga respondenter betonar som betydande för 
att utveckla verksamheten. Hur mycket gemensam planeringstid som är till förfogande skiljer 
sig på hos de olika verksamheterna. Maria och Ida berättar att de har cirka sex till sju timmar 
per vecka som är specifikt avsatt för gemensam planering. Där Erik och Eva är verksamma 
avsätts cirka en timme per vecka för att gemensamt planera verksamheten. Eva berättar att: 

Det är väldigt viktigt att man får tid att mötas och får tid att planera…  

Man swishar om i scheman hit och dit för att ”släcka bränder” man ser inte långsiktigt, och 
då är det planeringstiden som får stryka med. Så ska man då ha, någonting ihop får man ta 
den kommunikationen i dörröppningen ungefär. 
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Rektorns betydelse 
Samtliga pedagoger betonar betydelsen av att få stöd av rektor som en viktig framgångsfaktor. 
Ida och Marias arbetslag använder en egen utformad handlingsplan för elevärenden, där de 
egentligen bör använda sig av kommunens Levla-mall. Ida uttrycker att genom dialog har 
rektorn godkänt att de använder sin egna handlingsplan, eftersom den underlättar Alfaskolans 
verksamhet: 

Men vi har pratat med våra rektorer och de har sagt att det är okej. Eftersom vårat upplägg 
är enklare. Med Levla måste du typ skriva tio sidor med pappersarbete. 

Evas åsikt är att tydligt stöd och förtroende av rektor är vitalt för en välfungerande 
verksamhet. Beroende av hur stöttningen uppifrån sker och uppfattas skapas även grunden för 
hur fritidsverksamheten har möjlighet att utformas samt utvecklas. Enligt Eva bör rektor 
arbeta för att i dialog med pedagogerna strukturerar och främja förbättring samt förändring. 
Eva berättar vidare att fritidshemmet inte gynnas av en rektor som pekar med hela handen, 
förutom när det behovet finns. Bristande kommunikation mellan rektor och de verksamma 
leder till att det inte alltid ses till varken barngruppen samt arbetslagens bästa i 
planeringsfaserna. Eva förklarar detta som: 

Och sen beror det naturligtvis på vad man har för ledare, då tänker jag på skolchef, vad han 
har för tänkt och vad han anställer för rektorer. Vad rektorerna har för filosofi och idéer 
kring vad fritidshemmet vision ska se ut. De senaste åren sedan 2011 tycker jag att det har 
varit väldigt kontrollerande och det har inte varit till verksamhetens fördel. 

En rektor som saknar en dynamiskbild av verksamheten kan leda till problematik för 
verksamheten. Eva säger om merparten av besluten kring verksamheten beslutas av rektor 
själv utan dialog med de verksamma riskerar det att brista i praktiken. Resultatet av rektorns 
egenhändiga beslut är enligt Eva att det saknas kontinuerlighet, exempelvis får de sällan 
arbeta tillsammans med samma personer under en längre period. Bristen på kontinuerlighet 
fortsätter även in på barngrupper då Eva berättar att de ofta byter barngrupp inför varje nytt 
läsår. Eva uttrycker en önskan om att få följa med barngruppen samt arbetslaget under hela 
lågstadiet, för att kunna skapa en rödtråd i verksamheten. 

Fördelar för barngruppen 
Tre av de fyra pedagogerna säger att kvalitetsarbetet hjälper dem att stärka barngruppens 
möjligheter till att utvecklas. De betonar att med hjälp av verktyg som exempelvis 
kontaktbarometern förebygger de att barn glöms bort. En positiv följd av att i mindre 
utsträckning behöva ”släcka bränder” är att pedagogerna ges mer tid och möjlighet att leda 
och delta i olika typer av aktiviteter med barngruppen. Erik säger att tiden med barngruppen 
har effektiviserats: 

Jag upplever att barnen, eftersom vårat kvalitetsarbete hittills har gjort att vi har haft mer tid 
att faktiskt göra mera olika saker med barnen under veckorna. Och kunnat fokusera på det vi 
behöver fokusera på. Så upplever jag att barnen har blivit mer engagerade i fler olika 
aktiviteter och olika umgängeskretsar jämfört med vad dom var när jag började för ett halvår 
sedan. 
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Barngruppens välmående och utveckling är något som samtliga pedagoger prioriterar. De 
säger om en välfungerande verksamhet skapas med tydligt fokus på kvalité återspeglas detta 
på barngruppen. Pedagogerna berättar att dominoeffekten är verksam, det vill säga om 
pedagogerna trivs och känner sig trygga i verksamheten smittar detta av sig på barngruppen. 
Erik stärker att ett fungerande beteende är lätt kan föras över till barngruppen: 

I mitt arbetslag utgår vi alltid från vad som är bäst för elevgruppen. Så vi försöker driva 
kvalitetsarbetet åt ett håll som gynnar elevgruppen, på bästa möjliga sätt.  Men det är ju lite 
både och, man vill ju samtidigt ha en arbetsplats som fungerar. Så att vi som personal själva 
trivs. Så vi vill lägga tid på de punkter som vi själva vill utvecklas inom. Just nu lägger vi mer 
tid på att eleverna ska trivas och att alla ska ha så roligt som möjligt på fritids. 

På ett liknande sett beskriver Maria sin syn på hur kvalitetsarbetet speglar av sig på 
barngruppen. Maria säger att vill personalen göra ett bra jobb måste de vara engagerade, 
delaktiga och motiverade. Engagerad personal vill enligt Maria att barnen når sina mål, varpå 
personalens motivation återspeglas hos barnen. 

Förbättringsområden för att främja kvalitetsarbetet 
Tid är något som kvalitetsarbetet kräver, problem uppstår när tiden inte räcker till. 
Pedagogerna är eniga i deras åsikt gällande tidens betydelse. Finns det tid till gemensam 
planering, anser samtliga pedagoger att det gynnar verksamheten. Eva och Erik upplever att i 
dagsläget är gemensam tid en bristvara, något som påverkar verksamheten negativt. En orsak 
till att tiden minskar är enligt Ida personalbrist som följd av att personalen är sjuk. Resultatet 
av missade planeringstimmar reflekteras i barngruppen eftersom pedagogerna inte har 
möjlighet att stötta barnen i att utveckla verktyg för att lösa problem. Enligt Maria måste det 
systematiska kvalitetsarbetet få ta tid för att vara verksamt.  

Betydelsen av att arbeta tillsammans 
Samtliga av pedagogerna anser att arbetslaget spelar en viktig roll för att det systematiska 
kvalitetsarbetet skall fungera. Delaktighet från alla i arbetslaget nämner Erik som en 
utvecklingspotential: 

…att alla måste jobba tillsammans åt samma håll. Ofta blir det så att tiden på möten drar 
iväg på annat. Man sitter exempelvis och pratar om ett elevärende i en halvtimme under 
mötet, istället för att faktiskt konkret går igenom de punkter man behöver gå igenom. Som 
berör kvalitetsarbetet. Jag anser att alla som jobbar på avdelningen måste tillsammans 
samarbeta för att driva kvalitetsarbetet framåt och driva det vidare tillsammans som ett 
arbetslag. 

Målen för det målstyrda arbetet bör följaktligen vara desamma för hela arbetslaget. Alla inom 
arbetslaget bör vara engagerade för att dessa mål uppnås. Maria betonar betydelsen av 
samtligas delaktighet. Vidare säger Maria att de har tiden, verktygen och engagerad personal, 
till viss del. Problematiken är enligt Maria att samtliga i arbetslaget inte är lika engagerade, 
varpå kvalitetsarbetet inte är så pass dynamiskt som det skulle kunna vara. Förbättras 
engagemanget enligt Maria är den största faktorn löst som hämmar utvecklingen av det 
systematiska kvalitetsarbetet: 
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Det är viktigt vilken personal du har på plats. Det är ju bara så att en del är på jobbet för att 
få mat på bordet. Så är det. Då kan det vara lite trögt att engagera vissa. Men det är A och O.  

Vikten av delaktighet och samverkan framhåller Ida, som ser tydliga skillnader i hur 
samarbetet med lärarna förändrats under de senaste åren. När den aktuella barngruppen gick i 
förskoleklass upplevde Ida en bättre samverkan mellan fritidspersonal och 
förskoleklasslärarna. Den goda kommunikationen mellan verksamheterna gjorde att 
arbetslaget utvidgades med både personal från fritidshem och förskoleklass. Expanderingen 
av arbetslaget möjliggjorde att en större dynamisk bild av verksamheten kunde skapas. 

Stora barngrupper 
Barngruppernas storlek nämner pedagogerna som en ramfaktor som behöver justeras för att 
arbetet skall kunna utvecklas. Ida relaterar storleken på barngruppen till de andra 
avdelningarna på hens arbetsplats, som är större och enligt pedagogen mindre välfungerande. 
Vidare berättar Ida att 90 barn per avdelning verkar vara det magiska numret, vid större 
barngrupp än detta uppstår det problematik: 

”Så någonstans verkar det bli ohanterbart med över 100 barn. Men jag tror inte heller att 
lösningen är så enkel som att dela på barngruppen i två mindre grupper för att lösa 
problematiken. För vi måste samarbeta mellan åldrarna, så att ettor och tvåor är 
tillsammans.” 

Eva berättar att barngruppens storlek kan bidra till sämre innehåll i verksamheten. De stora 
barngrupperna tillsammans med att ytorna för fritidshemmet samt personaltätheten har 
minskat försvårar hela verksamheten. Trygghet inom barngruppen är den viktigaste faktorn 
enligt Eva för att utveckling skall kunna ske, något som försvåras om storleken på 
barngruppen är för stor. Eva berättar att storleken på barngruppen försvårar barnens möjlighet 
till inlärning och utveckling, eftersom det blir mer problematiskt att skapa en harmonisk och 
välfungerande barngrupp. 

Tidens betydelse 
För att främja utvecklingen av kvalitetsarbetet blir tid en viktig aspekt. Enligt pedagogerna är 
tid något de inte kan få för mycket av, framförallt när det gäller att utveckla verksamheten 
långsiktigt. I nuläget känner Erik att arbetslaget blir låst då de arbetar kompensatoriskt mot 
skolan under förmiddagarna: 

”Det är att all fritidspersonal har hand om all rastverksamhet för samtliga elever från 
förskoleklass till årskurs fem. Alla olika klasser har rast olika tider. Vilket betyder att 
rasterna överlappar varandra, så att all fritidspersonal är ute i stort sett från klockan nio till 
halv ett.” 

Erik utvecklar problematiken när fritidspersonalen är låst hela förmiddagarna, försvinner 
möjligheten till planering och gemensam planering. Istället för att ta tid från att komplettera 
skolan vid rastverksamheten är Eriks arbetslag tvungna att effektivisera deras möten. Stressen 
kring mötena ser Erik som ett hinder, då möjligheten till diskussion förminskas. 

Det systematiska kvalitetsarbetet tar tid, vilket Marias berättar att det även ska få göra. Enligt 
Maria uppstår problematik om arbetslaget inte vågar låta kvalitetsarbetet ta tid, resultatet av 
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det blir att kvalitetsarbetets verkan försvagas samt att möjligheten till att utveckla arbetet 
hamnar i stiltje. Vidare betonar Maria att många pedagoger gärna använder benämningen 
tidsbrist som en ursäkt för att undgå att dokumentera, analysera och planera istället för att se 
det ur ett större perspektiv: 

Vi är ju här för att barn och ungdomar ska lämna nian med ett gott självförtroende och som 
kan mycket och vet hur de skall förhålla sig i olika situationer. Vilka rättigheter och 
skyldigheter de har. Tänker vi så har vi ju all tid i världen, det är ju i nian! Det är många år, 
vi börjar med de som är sex år gamla tills att de blir sexton. Vi har tio år på oss att göra 
skillnad och det tror jag att vi gör för många med detta sätt att arbeta. Det gäller bara att 
hålla kvar det, så att det inte tappas på vägen. 

Tiden som fritidshemmen lägger ner på kvalitetsarbete jämfört vad de faktiskt får ut av det är 
en vattendelare. Några av pedagogerna anser att tiden som avsätts för kvalitetsarbetet är 
berättigad medan några ser det mer som ett moment som tar för mycket tid från själva 
verksamheten. Eva berättar att kvalitetsarbetet tar mer tid än det ger, att dokumentation ska 
genomföras utan belägg. Vidare säger Eva att dokumentationen mer agerar som ett fint 
material för rektor att visa upp än att det faktiskt bidrar till att utveckla verksamheten. Jämfört 
med Maria och Ida som förvisso medger att kvalitetsarbetet är tidskrävande, men att det som 
ges tillbaka genom det är värt det. Eriks åsikt är att tiden som åsidosätts för kvalitetsarbetet är 
välinvesterad, då utvecklandet av olika mallar och verktyg för utvärdering har effektiviserat 
arbetet. Mallarna som Eriks arbetslag använder sig av i dagsläget är enkla och går fort att 
använda. Erik berättar att dessa mallar bidrar till att mer tid kan frigöras än tidigare, för just 
utvärdering och planering.  
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Analys 
Under denna rubrik kommer studiens empiri att analyseras med hjälp av tidigare forskning. 

Skillnader i pedagogstil 
De fyra intervjuade pedagogerna har olika syn och erfarenheter om hur arbetet på 
fritidshemmet skall ske för att i bästa mån främja barnens utveckling. Maria är en driven 
pedagog som ser möjligheter där andra ser problem. Att arbeta långsiktigt och målstyrt är 
något som Maria prioriterar, enligt Haglund (2004) kan Maria placeras under 
pedagogkategorin förnyare. Maria passar in i förnyarkategorin eftersom hennes fokus är på 
barnens sociala utveckling samtidigt som pedagogiken är mer inriktad mot sedvanlig 
skolkunskap. 

Ida arbetar i samma arbetslag som Maria har till viss del sidor som kan igenkännas i Haglunds 
(2004) förnyarkategori, eftersom hon också fokuserar mycket på att vara ett socialt stöd samt 
arbetar för att främja den sociala utvecklingen hos barnen. Utöver att delvis passa in som 
förnyare är vissa av Idas argument i linje med en annan av Haglunds (2004) 
pedagogkategorier, det som benämns som socialfostrare. Ida förknippas med en social 
fostrare eftersom hon till viss del tar avstånd från lärarna och istället fokuserar på det sociala 
lärandet samt praktiska aktiviteter. Ida betonar att hon inte arbetar i klassrummet för att 
avlasta lärarna, utan istället kompletterar fritidshemmet skolan genom delad skoldag. Den 
delade skoldagen resulterar i att fritidshemmet är Idas naturliga plats, vilket stärker hennes 
roll som socialfostrare (Haglund, 2004). 

Den tredje kategorin av pedagoger som Haglund (2004) nämner är efterföljarna. Eva och Erik 
från Betaskolan passar delvis in i efterföljarkategorin. Det som urskiljer dem som efterföljare 
är att de ofta hjälper till i klassrummet och framförallt vid raster, varpå de stundtals kan ses 
som lärarnas hjälpredor. Pedagogerna från Betaskolan är dock inte enbart efterföljare utan det 
finns tydliga argument som kopplar dom till kategorin socialfostrare. Både Erik och Eva talar 
mycket om betydelsen av att skapa en trygg grund för barngruppen samt att de förespråkar 
praktiska aktiviteter, vilket överensstämmer med det Haglund (2004) beskriver som sociala 
fostrare. 

Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken 
På Alfaskolan arbetar pedagogerna med systematiskt kvalitetsarbete för att nå deras mål som 
är formulerade med stöd ur läroplanen (Skolverket, 2017) samt skollagen (2010:800). För att 
nå deras mål dokumenterar de samtliga planerade aktiviteter, efter genomförande. De 
planerade aktiviteterna på Alfaskolan utgår från fritidshemmets mål, varpå en 
progressionsmatris för de specifika aktiviteterna fylls i. Progressionsmatrisen syftar till att 
genom dokumentation visa på förbättringsområden likväl som det blir ett stöd om en pedagog 
som inte varit delaktig i aktiviteten tidigare skall medverka. Dokumentationen som utförs kan 
ses som det Lager (2015) benämner som pedagogiskt- och subjektperspektiv av 
kvalitetsarbete. Det som kännetecknar pedagogiskt- och subjektperspektiv är framförallt 
dokumentation, för att föra verksamheten framåt, vilket återspeglas i Alfaskolans verksamhet.  

Vidare använder pedagogerna på Alfaskolan många olika verktyg för att mäta och bedöma 
verksamheten, som exempelvis ”kontaktbarometern”. Användandet av verktyg likt 
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”kontaktbarometern” överensstämmer med Lagers (2015) marknadsanpassade perspektiv, 
som kännetecknas av strukturerade tekniker och verktyg för att kunna följa upp 
kvalitetsarbetet. Lager (2015) menar att ett arbetslag använder sig av flera olika strategier för 
att samordna kvalitetsarbetet är vanligt. Att mallar och andra verktyg skapas för att tydligare 
kunna standardisera kvalitetsarbetet anser Lager (2015) som en framgångsfaktor. Alfaskolans 
sätt att samordna sitt kvalitetsarbete med olika perspektiv genom både dokumentation och 
standardiserade verktyg går således i linje med det Lager (2015) tycker är ett framgångsrikt 
kvalitetsarbete. 

Betaskolan arbetar också med flera olika strategier i sitt kvalitetsarbete, om än det i nuläget 
inte är lika välutvecklat som på Alfaskolan. Dokumentationen på Betaskolan består av att 
pedagogen som genomfört en planerad aktivitet sedan ska utvärdera den i 
veckoplaneringsmallens utvärderingsflik. Utöver den dokumentationen som kan tolkas ur ett 
pedagogiskt perspektiv använder sig även Betaskolan av verktyg som ”kontaktbarometern”, 
vilket ses som ett marknadsanpassat perspektiv (Lager, 2015). På grund av att även 
Betaskolan kombinerar strategier i sitt kvalitetsarbete överensstämmer det med det Lager 
(2015) nämner som framgångsrikt. 

Skillnader i planeringen 
Det Lager (2015) benämner som subjekt- och pedagogiskt perspektiv är synsätt som Maria, 
Ida och Erik använder sig av i praktiken. De ser dokumentationen som ett hjälpmedel för att 
kunna utveckla verksamheten ytterligare. Eva betonar dock att dokumentationen i första hand 
är till för att rektor och andra huvudmän skall kunna visa upp ett fint resultat av 
verksamheten.  

Skillnaderna i synsättet på dokumentation kan utskilja sig ytterligare i hur pedagogerna 
planerar aktiviteter. Rohlin (2011) menar att pedagogisk planering bör utgå från punkterna 
vad, hur och varför med tillägget vem, som syftar till att utöka verksamhetens perspektiv, 
exempelvis genom att arbeta tematiskt. Det Eva upplever som bristande gällande planeringen 
är framförallt tiden. Som resultat av att tid inte finns avsatt för planering riskerar Eva att gå 
miste om Rohlins (2011) punkter varför och vem. På grund av tidsbrist behöver planeringen 
som Eva är delaktig i inriktas på vad för aktivitet som skall göras samt hur den skall utföras. 
Följden av att punkten varför förbises är enligt Rohlin (2011) att aktivitetens mål inte blir 
stärkt av läroplan eller skollag.  

Erik menar att han har tid för planering, men inte speciellt mycket tid gemensamt med de 
andra i arbetslaget. Önskvärt vore att det i likhet med Pihlgrens (2017) formuleringar kring 
vad, varför och hur finns en dokumentation som hjälper de som inte varit delaktiga i 
planeringen att ändå kunna ta del av innehållet. Ett utvecklingsområde kring Betaskolans 
kvalitetsarbete kan enligt Skolinspektionen (2018) vara att formulera tydligare 
målformuleringar kring aktiviteterna. Blir målformuleringarna tydligare hjälper det även deras 
utvärderingsarbete, eftersom det blir tydligare vad som fungerar bra samt mindre bra och vad 
som behöver göras för att uppnå målen. Utvecklingen av utvärderingsarbetet är viktig 
eftersom på fritidshemmet är det inte barnen som bedöms utan verksamheten (Skolverket, 
u.å). Erik och Evas utvärderingar fungerar i nuläget bra med utvärderingsflikar i samband 
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med aktivitetsplaneringarna, men kan utvecklas ytterligare om utvärderingen går i linje med 
Skolinspektionens (2018) krav på att utvärderingen även skall beröra måluppfyllelse.   

Ida och Maria utgår från de mål som arbetslaget tidigare formulerat med stöd av läroplan och 
skollag när aktiviteter skall planeras. När aktiviteterna utgår från mål i styrdokument besvaras 
även Rohlins (2011) fråga om varför aktiviteten skall genomföras. Alfaskolans planeringar 
dokumenteras skriftligt, vilket enligt Pihlgren (2017) möjliggör att aktiviteterna genomförs 
likadant oavsett vem som håller i genomförandet.  

Utgångspunkten för Ida och Marias aktivitetsplaneringar är målet, vilket bidrar till att deras 
planeringsstil liknas med det Wiggins & McTighe (2011) kallar baklängesplanering. 
Utgångspunkten för baklängesplaneringen är långsiktiga mål och verksamhetens syfte, vilket 
stämmer överens med de fritidsmål som Alfaskolan har formulerat. Wiggins & McTighe 
(2011) menar att grundtanken med baklängesplanering är således hur slutresultatet påverkas 
av aktiviteten, där slutligen själva aktiviteten planeras för att främja slutresultatet. 

När målet med aktiviteten är utgångspunkten för planeringen menar Pihlgren (2017) att en 
planeringskarta likt FRIPP med fördel kan användas. Ida och Marias arbetslag använder sig 
av en variant av FRIPP, då deras planering tydligt fokuserar på målfokus, utvärdering samt 
hur det skall nå dit. På det sätt som Eriks arbetslag använder deras veckoplaneringsmall kan 
det också tolkas som en variant av Pihlgrens (2017) planeringskarta. Eriks aktivitetsplan är 
tydlig samt att utvärdering finns att tillgå, bristande är dock målfokuset. Enligt Pihlgren 
(2017) skall planeringskartan utgå från målfokus för att likt Wiggins & McTighe (2011) 
baklängesplanering sedan utforma aktiviteter för att uppnå dessa mål. 

Arbetet med utvärdering inom kvalitetsarbetet 
Vallberg Roth (2010) urskiljer två typer av bedömning, formaliserad och icke formaliserad. 
På Erik och Evas fritidshem är mycket av bedömningen icke formaliserad, det vill säga att 
bedömningen och utvärderingen är underförstådd och saknar ofta dokumentation samt tydliga 
mål. Icke formaliserad bedömning sker bland annat på Betaskolan i den dagliga verksamheten 
samt till viss del i utvärderingsflikarna på planeringsmallen, eftersom utvärderingen saknar 
specificerade mål. Erik och Eva gör även det Vallberg Roth (2010) benämner som 
formaliserade bedömningar då de använder sig av ”kontaktbarometern”. Anderssons (2010) 
studie visar att merparten av pedagoger inom fritidshemmet främst bedömer barnens sociala 
färdigheter, vilket ”kontaktbarometern” är skapt för att göra. 

Eva betonar att det viktigaste målet för henne själv är att fritidshemmet skall vara en trygg 
plats för barnen likväl som personalen. Lager (2018) menar att det kan vara problematiskt att 
mäta barnens sociala välmående, eftersom det förekommer utanför det som kan mätas, 
kontrolleras och utvärderas. Vidare menar Lager (2018) att tolkningen av kvalité kan skilja 
sig åt. Det Eva finner som det viktigaste inom kvalitén för fritidshemmet är trygghet, medan 
exempelvis Maria betonar betydelsen av att arbeta för att utveckla verksamheten. På grund av 
att kvalité kan tolkas olika finns det inte heller någon tolkning som är mer rätt än den andra. 

Alfaskolan kombinerar Vallberg Roths (2010) olika typer av bedömningar, på liknande sätt 
som Betalskolan. Det som skiljer dem åt är att Alfaskolan i större grad utvärderar 
verksamheten utifrån tydliga mål, det vill säga att bedömningen i större grad är formaliserad. 
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Det systematiska kvalitetsarbetets fördelar 
Tre av de fyra intervjuade pedagogerna anser att kvalitetsarbetet medför praktiska fördelar för 
verksamheten. Med detta menar Erik, Ida och Maria att det blir mer uppenbart var extra fokus 
måste läggas samt var verksamheten är välfungerande. Den form av bedömning som de tre 
pedagogerna gör av själva kvalitetsarbetet överensstämmer till viss del med det Vallberg Roth 
(2010) benämner som formaliserade bedömningar. Bedömningen av vilka de praktiska 
fördelarna som kvalitetsarbetet medför utgår från deras dokumentation av verksamheten samt 
dess mål, vilket resulterar i en formaliserad bedömning. Vallberg Roth (2010) menar att en 
icke formaliserad bedömning saknar dokumentation och specifika mål vilket liknar Evas 
bedömning av kvalitetsarbetet. Eva menar att kvalitetsarbetet tar mer tid att genomföra än vad 
det faktiskt ger tillbaka till själva verksamheten, hennes uppfattning saknar dock 
dokumentation eller mål, varpå hennes tolkning kan bedömas som icke formaliserad. 

Betydelsen av gemensam planeringstid och rektorstöd 
Alla fyra pedagoger är överens om att de inte vill komma till det stadie där de hela tiden 
måste ”släcka bränder”. Erik och Maria är eniga om att kvalitetsarbetet hjälper dem att skapa 
en tydligare bild över verksamheten samt vem som skall göra vad och när. Att personalen 
känner sig trygg i sin roll återspeglas på barngruppen som också upplever trygghet menar 
pedagoger från båda fritidshemmen. Tryggheten som speglar av sig på barngruppen menar 
Lager (2015) kan förklaras genom att fritidspedagoger ofta tenderar att utvärdera ur ett 
socialpedagogiskt perspektiv. Det socialpedagogiska perspektivet syftar vid detta tillfälle till 
att socialt välmående smittar av sig på barngruppen.  

Det är en stor skillnad på antalet gemensamma planeringstimmar på de olika fritidshemmen 
och samtliga pedagoger anser att dessa timmar är väldigt betydelsefulla. Alfaskolan har 
betydligt fler tillfällen för gemensam planering än Betaskolan. Eva som arbetar på Betaskolan 
berättar att det oftast är den gemensamma planeringen som bort prioriteras då de ofta måste 
täcka upp för frånvarande personal. Förlorad planeringstid påverkar kvalitetsarbetet negativt 
eftersom det riskerar att stanna av. Stoppas utvecklandet och arbetet med kvalitetsarbetet 
menar Pihlgren (2017) att det försvårar arbetet eftersom det optimala är att kvalitetsarbetet 
konstant skall utvecklas för bästa möjliga resultat. Minskad gemensam planering försvårar 
även fritidshemmets möjlighet till samtal och delaktighet om måluppfyllelsen, vilket 
Skolverket (2015) nämner som utgångspunkterna för ett lyckat kvalitetsarbete. 

Beroende på rektors inställning till kvalitetsarbete kan det till stor grad gynna arbetet men 
likaså försvåra arbetet är pedagogerna överens om. Ida och Maria berättar om positiva 
effekter på grund av en engagerad rektor som möjliggör att tid avsätts för deras 
kvalitetsarbete. Eva poängterar att Betaskolans rektor försvårar kvalitetsarbetet genom att ta 
beslut utan att involvera arbetslagen. Det är förståeligt att rektorns syn är betydelsefull för 
kvalitetsarbetet, eftersom det enligt skollagen (SFS 2010:800) är rektorn som har det yttersta 
ansvaret att kvalitetsarbetet genomförs på enhetsnivå.  

Förbättringsområden 
En betydande framgångsfaktor för det systematiska kvalitetsarbetet enligt pedagogerna är 
arbetslaget och tid med arbetslaget. Maria och Erik betonar betydelsen av delaktighet och 
engagemang av samtliga inom arbetslaget. Att skapa en gemensam inblick i verksamheten är 



23 
 

något även Ida föredrar. I dagsläget ser inte engagemanget och delaktigheten optimal ut i 
arbetslagen. Förbättrat engagemang av samtliga medarbetare bidrar enligt Skolverket (2015) 
till att verksamheten förbättrar sina möjligheter att nå sitt mål. Möjligheterna till att lyckas 
ökar med hjälp av samtal inom arbetslagen, för att tillsammans bidra till måluppfyllelsen och 
synliggöra möjliga brister.  

Ökad delaktighet inom arbetslaget går även att appliceras på Rohlins (2011) teori om att 
frågan vem skall involveras i fritidshemmets didaktik. I detta fall handlar vem om att skapa en 
dynamisk bild av verksamheten. Deltar fler medarbetare i processen skapas mer infallsvinklar 
varpå verksamheten återspeglas på ett bredare och mer komplett vis. 

Storleken på barngruppen 
Stora barngrupper kan enligt pedagogerna bidra till problematik i kvalitetsarbetet. Ida berättar 
att på de andra avdelningarna på Alfaskolan där barnantalet är högre än på hennes avdelning 
påverkar det arbetslagens möjlighet att genomföra kvalitetsarbetet på ett negativt sätt. Eva 
menar att tryggheten och kvalitén på verksamhetens innehåll riskerar att försämras om 
barnantalet ökar utan att pedagogtätheten och lokalerna växer. Problematiken med för stora 
barngrupper överensstämmer med Lagers (2015) studie som bland annat visar att det i Sverige 
inte finns några restriktioner över hur stora barngrupperna på fritidshemmet bör vara. 
Dilemmat är att det i nuläget inte finns någon enkel lösning på problemet enligt Lager (2015), 
eftersom kraven på utbildad personal har ökat samtidigt som utbudet på utbildad personal och 
personaltäthet överlag har sjunkit.  

Pihlgren (2017) menar att bristen på personal kontra barngruppens storlek riskerar att påverka 
kvalitetsarbetet negativt, då kravet på målstyrt arbete endast har stärkts på statlig nivå och inte 
på personal-, arbetslags- och enhetsnivå. Riskfaktorn är det målstyrda arbetet lämnas tillviss 
del åt sidan. På grund av brist på utbildad personal samt att det saknas struktur i hur det 
målstyrda arbetet ska genomföras uppstår problematik i hur det faktiska kvalitetsarbetet bör 
verkställas. 

Tidens relevans 
Tidigare nämnt är tiden en stor ramfaktor kring det systematiska kvalitetsarbetet. Tiden kan 
ses som en fördel då det finns gott om den och vise versa. Maria betonar att arbeta målstyrt tar 
tid, vilket det även måste få göra för att nå full effekt. Erik menar också att arbetet tar tid, men 
att det är tid han gärna investerar. Den gemensamma tiden för planering hos Eriks arbetslag är 
begränsad, vilket har resulterat i att de har försökt effektivisera sina möten. Pihlgren (2017) 
nämner problematiken kring att den gemensamma planeringstiden riskerar att behandla andra 
saker än specifikt att planera tillsammans. Ida, Erik och Maria berättar om deras olika verktyg 
och mallar som de använder för att förenkla och effektivisera deras målstyrda arbete. 
Effektiviseringen kan ses som grundad i den utarbetade och specifika planeringen. Tidigare 
berördes att Ida och Maria ofta utgår från Wiggins & McTighes (2011) baklängesplanering, 
detta kan ses som ett sätt att effektivisera planeringstiden eftersom målet utformas på direkten 
undviks onödig tvekan kring vad som ska genomföras. På liknande sätt kan Pihlgrens (2017) 
aktivitetsplan ses som ett effektivt sätt att genomföra planeringen för Eriks arbetslag. 
Aktivitetsplanen utgår från tidigare utvärdering och målfokus som tydligt visar vad för typ av 
aktivitet som bör genomföras, varpå tiden effektiviseras även med detta planeringsverktyg. 
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Diskussion 
I detta avsnitt kommer de väsentliga resultaten diskuteras med hjälp av mina egna reflektioner 
samt stöd från tidigare forskning. Avsnittet kommer att avslutas med diskussion kring valet av 
metod samt dess betydelse för studien. 

Pedagogernas arbete med systematiskt kvalitetsarbete 
Resultatet av denna studie visar att utformningen av det systematiska kvalitetsarbetet kan 
skilja sig åt beroende på vad fritidshemmen har för syn på kvalitetsarbetet. Kvalitetsarbetet får 
vara utformat på olika sätt, så länge målet med arbetet är att uppnå de nationella målen som 
återfinns i läroplaner (Skolverket, 2017) och i skollagen (SFS 2010:800). Gemensamt för 
bägge fritidshemmen är att de dokumenterar sitt kvalitetsarbete, vilket går i linje med de krav 
som ställs på att arbetet skall vara väldokumenterat (Skolverket, 2015). 

Det målinriktade arbetet på fritidshemmen upplevs påtvingat av vissa medan kvalitetshöjande 
för andra respondenter. Responsen från pedagogerna på Alfaskolan tyder på att deras 
kvalitetsarbete baseras på mycket dokumentationsverktyg som underlättar deras bedömning 
av verksamheten. De påpekar att deras tydliga struktur av arbetet förenklar deras 
kvalitetsarbete. Med hjälp av exempelvis ”kontaktbarometern” som de utvecklat ges 
arbetslaget en snabb överblick över vilka barn som ses som välfungerade och mindre 
fungerande i barngruppen. Eftersom pedagogerna genomför ”kontaktbarometern” gemensamt 
inom arbetslaget möjliggörs diskussion i samband med genomgången, varpå personlig bias 
kan uppmärksammas samt undvikas. 

Alfaskolans arbetssätt gällande kvalitetsarbete upplevs mer omfattande jämfört med 
Betaskolans. Den största skillnaden i hur de olika pedagogerna arbetar med systematiskt 
kvalitetsarbete är hur eniga de är inom arbetslagen och på arbetsplatsen. Erik på Betaskolan 
upplevs mer positiv till kvalitetsarbetet än sin kollega Eva. Detta ska inte tolkas som att 
pedagogerna bör sakna egna åsikter och viljor för att kvalitetsarbetet skall vara välfungerande. 
Men det kan underlätta många arbetssituationer om medarbetarna har en delad målbild, 
eftersom arbetet blir mer enhetligt och inte lika spretigt. Det som gynnar Betaskolans 
kvalitetsarbete är just de olika perspektiven som pedagogerna har, så länge alla pedagoger är 
villiga att delta i kvalitetsarbetet finns alla möjligheter till att en dynamisk bild av 
verksamheten skapas. Delaktighet och olika synsätt är något som Skolverket (2015) tar upp i 
en studie som en väsentlig del i hur ett gynnsamt kvalitetsarbete skapas. 

Alfaskolan har arbetat längre och har haft mer tid att utveckla sitt kvalitetsarbete än 
Betaskolan. Dokumentationen tynger inte ner Alfaskolans arbete på samma sätt som 
pedagogerna på Betaskolan upplever det. Detta kan bero på rutiner, blir exempelvis 
dokumentation av verksamheten till en vardaglig rutin är det något som sker per automatik 
istället för att bli ett hinder som ständigt måste bemästras. Beroende på hur dokumentationen 
och utvärderingsarbetet genomförs kan olika uppfattningar av kvalitetsarbetets förmåner och 
hinder utläsas. Betaskolan har kommit en bit på vägen med hjälp av deras utvärderingsflikar 
på planeringsmallarna, utvecklas de ytterligare kommer de att skapa ännu mer underlag för en 
givande utvärdering. Tydligare målformuleringar och mer dokumentation kring verksamheten 
menar även Skolinspektionen (2018) är vanliga förbättringsområden i det systematiska 
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kvalitetsarbetet på fritidshemmen. Synen på kvalitetsarbetet är enligt Pihlgren (2017) ständigt 
beroende av ramfaktorerna. Om ramfaktorerna är gynnsamma för kvalitetsarbetet, upplevs 
även själva kvalitetsarbetet som mer givande. 

Praktiska fördelar för verksamheten 
En fördel med systematiskt kvalitetsarbete är tydlighet, det ska tydligt framgå vilken typ av 
arbete som bör genomföras och varför. När det är tydliggjort varför en insats eller aktivitet 
ska genomföras underlättar det hur arbetet skall genomföras. Detta samspelar med Pihlgrens 
(2017) begrepp vad, varför och hur som syftar till att tydliggöra vad för aktivitet som skall 
genomföras samt varför och hur. Att utgå från målet överensstämmer även med Wiggins & 
McTighe (2011) baklängesplanering. Tydligheten i arbetet bidrar även till att planeringstid 
och att arbetet i praktiken kan effektiviseras. I den dagliga verksamheten ”släcks” mindre 
”bränder” än förut eftersom merparten av problematiken redan har förebyggts med hjälp av 
fritidshemmens utvärderingsverktyg. 

Studien visar att tid för gemensam planering krävs för att skapa struktur och tydlighet i 
arbetet. Planeringstiden med arbetslaget bidrar till att skapa en ökad inblick i verksamheten 
genom fler synsätt. Utöver ökad inblick i verksamheten bidrar planeringstiden till att skapa 
gemenskap inom arbetslaget, som gynnar möjligheten till att skapa en trygg och trivsam 
arbetssituation. Möjlighet till mycket tid för gemensam planering påverkar detta det 
systematiska kvalitetsarbetet på ett positivt sätt (Skolverket, 2015). 

Rektorn kan vara till fördel för kvalitetsarbetet och effekterna av rektorns inställning 
återspeglas i den praktiska verksamheten. Eftersom rektorn har det yttersta ansvaret på 
enhetsnivå enligt skollagen (SFS 2010:800) är fritidshemmets utgångspunkter för 
kvalitetsarbetet beroende av rektorns inställning. På Alfaskolan känner pedagogerna att de får 
mycket stöd och tid till kvalitetsarbetet av rektorn, jämfört med på Betaskolan där 
pedagogerna inte känner samma starka stöd uppifrån. Slutsatsen blir om stödet från rektor är 
stort som på Alfaskolan kan rektorn ses som en betydande fördel för att möjliggöra ett bra 
kvalitetsarbete. Däremot kan en rektor som inte prioriterar kvalitetsarbetet vara en bidragande 
orsak till ett ogynnsamt kvalitetsarbete. 

Nödvändiga förändringar för att främja kvalitetsarbetet 
Den tydligaste förbättringspunkten är om rektor och fritidspersonal inte delar samma vision 
om hur och varför kvalitetsarbetet skall utföras. Rektorns betydelse har diskuterats i 
föregående avsnitt. I direkt anknytning till rektorns inställning återkommer den gemensamma 
planeringstiden, om det finns mycket av den gynnar den kvalitetsarbetet och är den 
otillräcklig bidrar det till en negativ påverkan.  

En förbättringsfaktor som samtliga pedagoger och Pihlgren (2017) är överens om är att stora 
barngrupper sällan gynnar verksamheten och kvalitetsarbetet. Kombinationen av bristen på 
utbildad personal med ständigt växande barngrupper är ingen nyhet. Lager (2015) anser att 
det inte finns en lösning på den negativa spiralen med ett underskott av utbildad personal på 
fritidshemmen. Min åsikt för att främja både det systematiska kvalitetsarbetet samt yrkets 
status i allmänhet är att arbetet på fritidshemmet måste synliggöras ytterligare. Utan 
dokumentation av arbetet på fritidshemmet blir tolkningen av fritidshemmets uppdrag 
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godtyckligt. Tolkningen av uppdraget riskerar att mynna ut i barnpassning istället för en 
målstyrd verksamhet. Min mening är inte att fritidshemmet enbart ska belysa kunskapsmål, 
utan på ett tydligare sätt än idag visa hur och varför de arbetar med det sociala lärandet som 
fritidshemmet ska utgå från enligt läroplanen (Skolverket, 2017). Kopplas fritidshemmet ihop 
enbart med barnpassning är det förståeligt att inte fler utbildar sig på universitetsnivå, då 
barnpassning inte kräver samma utbildning. Personalbristen som råder i dag genererar fler 
lediga tjänster än vad det finns utbildad personal, vilket möjliggör att tjänster kan tillsättas av 
personal utan utbildning. Dokumentationen och utvärderingen av verksamheten är enligt mig 
nyckeln för utvecklingen av både den specifika verksamheten och för yrket generellt. Det är 
ett verktyg för att visa på vad som faktiskt händer på fritidshemmet. För att kunna förbättra 
kvalitetsarbetet krävs det ständig utveckling och prioritering av kvalitetsarbetet.  

Avslutningsvis kan följande slutsatser dras, att stora barngrupper påverkar kvalitetsarbetet på 
ett negativt sätt, skulle storleken på barngrupperna ses över vore det gynnsamt för 
kvalitetsarbetet. Barngruppsstorleken står i direkt förhållande till rektorns syn på 
verksamheten, varpå rektorn ständigt kan ses antingen som en stor fördel eller nackdel för 
kvalitetsarbetet. Fungerar relationen bra mellan rektor och fritidshem återspeglas detta i 
verksamheten. Rektorn är den största faktorn för vilka utgångspunkter det systematiska 
kvalitetsarbetet på fritidshemmet har. Intressanta vidare studier inom ämnet skulle vara att 
ytterligare undersöka vilken roll olika rektorer tar i och kring fritidshemmets kvalitetsarbete. 

Metoddiskussion 
För att möta studiens syfte blev en kvalitativansats mest lämplig. Valet av ansats är rimligt, 
eftersom en kvantitativansats inte kan lyfta fram de personliga åsikterna och erfarenheterna på 
samma sätt som en kvalitativansats. Den semistrukturerade intervjumallen agerade bra stöd 
och var en stor fördel i intervjuerna då samtliga respondenter fick besvara samma 
grundfrågor. Stundtals rubbades strukturen i intervjuerna då följdfrågor ställdes utifrån 
intressanta åsikter, vid dessa tillfällen kändes det framtvingat att återgå till intervjumallen.    

En eventuell svaghet med studien är att enbart intervjuer genomfördes. Resultatet av dessa 
intervjuer riskerar att inte erhålla lika hög validitet som om ytterligare metoder för 
datainsamling genomförts. För att öka validiteten kan observationer ses som ett komplement 
till intervjuerna. Problematiken blir dock att få fram pedagogernas egentliga åsikter och 
erfarenheter genom observation. Observation av pedagogerna i det målstyrda arbetet skulle 
likväl kunna resultera i att de försöker skapa en bild som egentligen inte speglar verkligheten, 
enbart för att den kan ses som önskvärd. Med tanke på att personliga åsikter är det studien 
undersöker, anser jag med stöd av tidigare argumentation att intervjuer var ett bra val av 
insamlingsmetod i förhållande till mitt syfte.  

Om studien skulle göras om hade jag valt att inte intervjua pedagoger som är tidigare bekanta. 
På grund av att jag var bekant med tre av de fyra respondenterna blev vissa svar väldigt korta, 
då de underförstått visste att jag skulle förstå vad dom menade. Validiteten riskerar att 
försvagas eftersom jag blev tvungen att fylla i deras svar under intervjuerna, varpå jag 
riskerade att leda in respondenterna till ett svar jag ville få. Min reflexivitet kan här 
ifrågasättas då min personliga bias till dessa pedagoger kan riskera att påverka tolkningen.  
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Att jag själv har arbetat fram och bearbetat allt material kan bidra till att tolkningen av 
materialet blivit enkelspårig. Vore fler personer delaktiga i bearbetningsprocessen skulle 
validiteten kunna stärkas, eftersom kommer fler individer fram till samma sak är det mer 
troligt att det stämmer. Antalet intervjuer som genomfördes känns rimligt i förhållande till att 
arbetet genomfördes individuellt. Under transkriberingen var jag noga med att återge exakt 
det respondenterna sa utan att försköna resultatet. 
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Bilaga 1. Missivbrev 
Mitt namn är Anton och jag läser sjätte och sista terminen på utbildningen Grundlärare mot 
Fritidshem på Umeå Universitet. Jag ser gärna att ni vill delta vid en intervju. Intervjun 
kommer självklart att vara anonym. Jag skulle vilja göra en röstinspelning av intervjun, för att 
lättare kunna bearbeta materialet. Efter intervjuerna blivit bearbetade kommer inspelningarna 
att raderas.  

Syftet med denna studie är att öka kunskapen om systematiskt kvalitetsarbete inom 
fritidshemmet, med utgångspunkt i grundlärare och pedagogers erfarenheter och uppfattningar 
av att arbeta målstyrt. Undersökningen grundar sig i vad ni som pedagoger ser för fördelar 
med att arbeta målstyrt, samt vad som behöver förändras för att arbetet skall kunna förbättras 
ytterligare. 

Studien kommer vara till grund för mitt examensarbete, vilket kommer resultera i en rapport. 
Denna rapport kommer att redovisas för mina kurslärare samt kurskamrater, både skriftligt 
samt vid en muntlig presentation.  

Med vänliga hälsningar, 

Anton Güven Olofsson 
Student, Grundlärare mot Fritidshem 
anol0244@student.umu.se 
076-8112538 
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Bilaga 2. Intervjuguide 
Inledande frågor: 

Hur länge har du arbetat på fritidshem? 

Har du alltid varit utbildad pedagog/grundlärare mot fritidshem, eller har du även arbetat på 
fritidshem innan du utbildade dig? 

Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 

Intervjufrågor: 

Hur ser det systematiska kvalitetsarbetet ut på eran arbetsplats? 

Har det alltid sett ut på detta vis eller har det skett förändringar inom det målstyrda arbetet 
under din tid på fritidshemmet? 

Vad ser du för fördelar med erat systematiska kvalitetsarbete? 

Ser du/ni även någon positiv inverkan på barngruppen som resultat av erat kvalitetsarbete? 

Finner du några nackdelar med erat kvalitetsarbete? 

Om inte, hur ser ni på den tid ni lägger ner på arbetet kontra vad ni faktiskt tjänar av det? 

För att uppnå ännu bättre resultat från erat kvalitetsarbete, vad skulle behöva förändras? 

Finns det något som ni i nuläget tycker ”hämmar” er möjlighet att utföra ert kvalitetsarbete i 
bästa möjliga mån? 

Finner du att erat systematiska kvalitetsarbete fokuserar på att utveckla erat egna arbete, eller 
att arbetet fokuserar på att förbättra barngruppens möjligheter till en meningsfull fritid? 

 

 


