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Sammanfattning 
Studiens övergripande syfte är att erhålla kunskap om synen på bedömning hos personal i 

fritidshem samt vilken inverkan bedömningsprocesser har på verksamheten i relation till 

pedagogens utbildningsbakgrund. Studien är genomförd med hjälp av kvalitativa intervjuer 

där 9 personer intervjuades; fyra fritidslärare, fyra fritidspedagoger samt en ämneslärare.   

 

Ett resultat som redovisas i studien är att bedömning är någonting förvirrande och svårgripbart 

för personal i fritidshem, begreppet bedömning är någonting som i första hand tillskrivs 

klasslärare. En viktig slutsats från studien är att pedagogens egna tidigare upplevelser av 

bedömning spelar stor roll för hur de senare ser på fenomenet. 

 

Nyckelord: Summativ bedömning, Formativ bedömning, Utbildning, Fritidslärare, 

Fritidspedagog. 
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Inledning 
Fritidshemmet är en verksamhet som varit under uppbyggnad under lång tid och har på den 

tiden förändrats på alla plan. Från arbetsstugorna i slutet på 1800-talet då verksamheten 

handlade om att få barnen att undvika tiggeri och kriminalitet (Andersson, 2013a) till dagens 

fritidshem vars uppdrag är att stödja barnen med en helhetssyn på deras utveckling och 

erbjuda dem en meningsfull fritid (SFS 2010:800).  

Förutom uppdraget har andra delar förändrats under fritidshemmets historia exempelvis 

vilken personal som arbetar där och hur dessa är utbildade. Till en början var det överklassens 

kvinnor som fick en chans att utöva välgörenhet som på den tiden var viktig för att visa sin 

status i samhället (Andersson, 2013a). Från slutet av 1970-talet har fritidshemmet haft 

högskoleutbildad personal (Andersson, 2013a) som, tillsammans med huvudmännen, tagit 

fritidshemmet till nya höjder. Fritidshemmet har gått från att vara en verksamhet som ska 

samarbeta med barnens hem till att verka under skolverkets tillsyn och därigenom samverka 

med skolan (Andersson, 2013a).  

I skolans värld har bedömning en självklar plats (SFS 2010:800), om än bedömning är något 

vars betydelse är subjektiv (Pettersson, 2013). Bedömningens plats i fritidshemmet är inte på 

samma sätt självklar (Andersson, 2013b). Synen på bedömning är någonting individuellt 

(Selghed, 2011) och därmed inte heller nödvändigtvis någonting bestående utan det kan 

förändras över tid. Att utröna huruvida förståelsen av begreppet bedömning skiljer sig mellan 

olika typer av personal i fritidshem, och den utbildning som de genomgått kan ge svar och 

hjälp på vägen till vad som kan bli en bättre och mer meningsfull fritidshemsverksamhet. En 

samsyn, eller brist därav, på begreppet är också intressant att undersöka med tanke på 

samverkan och hur det fungerar, både inom arbetslagen på fritidshemmen och med skolans 

personal.  

Genom att använda informanter från de vanligast förekommande lärarutbildningarna som 

finns representerade hos lärarna i dagens fritidshemsverksamhet, hoppas vi skapa insikter 

kring om det finns skillnader i synen på bedömning bland personalen i fritidshem relaterad till 

utbildningen. De senaste årens fritidslärarutbildning är mer besläktad med skolans verksamhet 

än tidigare, bland annat i och med att dagens fritidslärarstudenter även blir ämneslärare 

(Philgren, 2011; Andersson, 2013a). Därför tänker vi att det finns anledning att tro att vi 

alltmer skolas mot skolans sätt att se på bedömning. Synen på bedömning misstänker vi 

påverkar inriktningen på fritidshemsverksamheten.  

Via vår studie hoppas vi finna svar på hur synen på bedömning tar sig uttryck hos personalen i 

fritidshemmen och hur olika synsätt i sin tur formar verksamheten. Håller fritidshemmet på att 

utveckla en syn på bedömning i likhet med skolans syn, och är det då möjligt för 

fritidshemmet att uppfylla sitt uppdrag? 
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Syfte  
Syftet med vårt arbete är att erhålla kunskap om synen på bedömning hos personal i 

fritidshem samt vilken relation det finns mellan syn på bedömning och utbildningsbakgrund. 

Syftet är vidare att diskutera huruvida pedagogerna anser att synen på bedömning inverkar på 

fritidshemmets verksamhet. 

Forskningsfrågor 
Vad anser personalen verksam i fritidshem att deras bedömning främst handlar om?  

 

Upplever verksam personal i fritidshem en differens mellan sin syn på bedömning och den 

hos kollegorna i fritidshemmet och i skolan? 

 

Finns det någon relation i synen på bedömning och pedagogernas utbildningsbakgrund?  

 

Anser pedagogerna att kravet på bedömning inverkar på fritidshemmets verksamhet, och i 

sådana fall hur? 
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Bakgrund 
I denna del presenteras styrdokument för fritidshemmet och huvuddragen för de utbildningar 

som via högskolor utbildat personer för arbete i fritidshem. Vidare presenteras tidigare 

forskning och litteratur som rör det fritidspedagogiska fältet samt forskning och litteratur 

rörande olika typer av bedömning. Först och främst vill vi dock klargöra betydelsen för några 

begrepp som är återkommande och grundläggande för förståelsen samt tydligheten kring just 

denna studies grundtanke. 

Centrala begrepp 
Studien undersöker bland annat om det finns en skillnad i synen kring bedömning beroende 

på vilken utbildning som personal verksam i fritidshemmet tagit del av. Vi använder oss av 

två grupper som vi avser att göra jämförelser emellan. Därför väljer vi att skilja dessa grupper 

åt genom att använda begreppet fritidslärare för de personer som påbörjade sin utbildning 

höstterminen 2011 eller senare och därmed läst den senaste varianten av lärarutbildningen. 

Begreppet fritidspedagoger används när personer med en utbildning påbörjad före 2011 

avses.  

 

Andra centrala begrepp är bedömning som Nationalencyklopedin beskriver;   

 

“värderande utlåtande över ngt vanl. grundat på sakliga överväganden; en objektiv ~ av 

arbetsförmågan; ekonomisk ~; ~ar av läget.” (Nationalencyklopedin, 2016a). 

 

Vallberg Roth (2010) beskriver bedömning som någonting med många olika delar, det kan 

vara att något eller någon skattas, granskas eller värderas. Det kan också handla om att lämna 

omdömen, betygsätta eller utvärdera. Vallberg Roth beskriver också att bedömning kan ske 

formellt eller informellt och att det kan ske utifrån olika perspektiv och syften samt att 

bedömning låter sig göras internt såväl som externt.  

 

Summativ bedömning beskriver Nationalencyklopedin som följer;  

 

“Summativ bedömning är en sammanfattande kontroll i efterhand av vad individen lärt sig, 

och syftet är i regel att sätta betyg eller ge omdömen.” (Nationalencyklopedin, 2016b). 

 

Vallberg Roth (2010) beskriver summativ bedömning som tillbakablickande och är 

kunskapskontrollerande. Den formen kan beskrivas som bedömning av lärande. Med andra 

ord bedömning av lärande som redan skett.  

 

Formativ bedömning beskrivs av Nationalencyklopedin; 

 
”Formativ bedömning är primärt ett redskap för lärande där bedömningen är en del av 

kunskapsprocessen, integrerad med lärandet, och beskriver individens styrkor och svagheter i det 

pågående arbetet”. (Nationalencyklopedin, 2016b) 

Vallberg Roth (2010) framhåller att formativ bedömning generellt kan förklaras som 

bedömning för lärande. Med andra ord bedömning i syfte att ta lärandet framåt. Vi tänker 

följaktligen att formativ bedömning kan ses som en fortlöpande process i bedömningsarbete.  
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Från arbetsstuga till det moderna fritidshemmet 
För att få en förståelse för hur bedömning används i fritidshemmet idag är det viktigt att också 

få en inblick i hur fritidshemmet utvecklats, hur verksamheten gått från att vara fristående till 

att allt mer inkluderas i skolan.  

 

Arbetsstugan är det som anses vara den allra första föregångaren till det som idag kallas 

fritidshem. Arbetsstugan grundades av Fridtjuv Berg och Anna Hierta-Retzius under det sena 

1800-talet. Syftet med verksamheten var att undvika att barnen från arbetarklassen skulle 

skolka, tigga eller begå andra handlingar som av samhället sågs som icke önskvärda.  

(Rohlin, 2012; Andersson, 2013a). Kring sekelskiftet kom barnens situation att ses på nya sätt 

och filantropin var på frammarsch i Sverige och det var just välgörenhet som var den kanske 

viktigaste anledningen till arbetsstugornas uppkomst. I arbetsstugorna fick barnen lära sig 

enklare hantverk samt lära sig att hålla sig hel och ren (Rohlin, 2012). Arbetsstugorna som 

Hierta-Retzius och Berg skapade låg ofta belägna i närheten av skolan och samarbetade också 

med densamma, förutom välgörenhetstanken så fanns det även en pedagogisk tanke med 

verksamheten(Rohlin, 2012). 

 

Vidare under 1900-talets första hälft uppstod ett motstånd till välgörenhetstanken och inslagen 

av barnarbete inom arbetsstugan. Med det som grund kom arbetsstugorna att under 1930–40-

talen att byta karaktär och namn. Arbetsstugorna övergick till att kallas eftermiddagshem, 

problemen som ansågs behöva en lösning var desamma men metoden blev en annan(Rohlin, 

2012; Andersson, 2013a). Arbetsstugorna styrdes av de lokala skolråden men kring 

övergången till eftermiddagshem så övergick organisationen till att bli barnavårdsnämndens 

ansvar vilket skedde 1933(Rohlin, 2012). 

 

Eftermiddagshemmen blev aldrig en verksamhet som omfattade hela befolkningen i större 

utsträckning. I och med att arbetsmarknaden förändrades på 50- och 60-talet och kom att 

omfatta många kvinnor så ökade behovet för barnomsorg också. Detta kom att leda till det 

moderna fritidshemmets framväxt under 1960-talet och framåt, förutom 

eftermiddagsverksamheten kom det moderna fritidshemmet att erbjuda omsorg också före 

skoldagens början (Andersson, 2013a). 

I litteraturen finns inga uppgifter kring hur dessa verksamheter behandlade bedömning, de 

uppgifter som framgår är att det var andra syften med verksamheterna än barnens 

sociokulturella utveckling. 

Det moderna fritidshemmet 
Uppkomsten av det moderna fritidshemmet är delvis ett resultat av den starka 

expansionsfasen som Sverige befann sig i under denna tid. Den växande arbetsmarknaden 

behövde fler kvinnor och behovet av offentlig barnomsorg ökade kraftigt (Rohlin, 2012; 

Andersson, 2013a). Bara från 1960-talet ökade antalet inskrivna barn på fritidshemmen från 

ca 2000 till ca 25000 barn 1975 (Andersson, 2013a) Under fritidshemmets tidiga år styrs det 

av socialstyrelsen som däremot inte anger vilka mål och riktlinjer som verksamheten ska utgå 

ifrån (Andersson, 2013a). Under denna tid i fritidshemmets historia kom två stora utredningar 

att tillsättas som båda kom att påverka fritidshemmens fortsatta utveckling (Rohlin, 2012; 

Andersson, 2013a). Barnstugeutredningen och Skolans inre arbete som utredningarna hette 

(Rohlin, 2012; Andersson, 2013a) behandlade båda delvis den roll som fritidshemmet skulle 

fylla vilket var att strukturera barnens fritid (Andersson, 2013a) och däri behov av stöd för 

social utveckling (Rohlin, 2012). Barnstugeutredningen lyfte också att fritidshemmet 
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samarbetade med skolan, vilket dock inte blev en realitet förrän långt senare (Andersson, 

2013a).  

 

Det fanns en otydlighet kring vad fritidshemmets uppdrag var, det berodde delvis på att 

verksamheten hade en karaktär som påminde om andra informella och vardagliga aktiviteter 

skriver Andersson (2013a). Detta samtidigt som fritidshemmet var en verksamhet som 

skapades specifikt för att tillgodose samhällets förändrade förutsättningar och det 

efterföljande behovet av barnomsorg. Trots att det var en formellt skapad verksamhet så fanns 

det inga handfasta mål att arbeta efter (Andersson, 2013a). Politiker ansvariga för 

verksamheten arbetade främst med frågor kring kvantitet, så som personaltäthet, lokaler och 

anställningsformer, och mindre med kvalitativa frågor (Andersson, 2013a). 1976 beslutades 

att förflytta utbildningen av fritidspedagoger från att vara en 2-årig eftergymnasial utbildning 

istället till högskolan där utbildningen startade året därpå (Andersson, 2013a). 

 

Vidare under 1980-talet växte fritidshemmet ytterligare och ambitionsnivån hos 

huvudmännen varierade. Under en period testades att integrera fritidshemmet med skolan 

vilket senare resulterade i att en kommitté tillsattes som hade i uppgift att undersöka hur 

integreringen mellan verksamheterna skulle hanteras för att skapa en heldagsomsorg med hög 

kvalitet (Andersson, 2013a). Utredningen (SOU 1991:54) blev klar 1991 och under denna tid 

startade också decentraliseringen, avregleringen och individualiseringen i Sverige 

(Andersson, 2013a) Decentraliseringen innebar att det öppnade för egna tolkningar på lokal 

nivå av nationella riktlinjer eller mål och möjligheten till egna tolkningar innebar också att 

fritidshemmen såg olika ut beroende på geografisk placering (Andersson, 2013a).  

 

1995 infördes en kvalitetsparagraf i socialtjänstlagen som skulle reglera fritidshemmets mål 

och uppdrag (Andersson, 2013a). På grund av den rådande lågkonjunkturen minskade 

fritidshemmets ekonomiska förutsättningar vilket resulterade i större barngrupper och 

minskad personaltäthet (Andersson, 2013a). Detta leder under 1990-talet till minskad 

kvalitet i fritidshemmets praktik vilket också slås fast av Skolverket (Skolverket, 2000; 

Andersson, 2013a).  Under den på 1990-talet pågående samordningen mellan skolan och 

fritidshemmet, som då lyder under Socialstyrelsen, togs 1998 ytterligare ett steg när 

Skolverket övertar tillsynsansvaret för fritidshemmet från Socialstyrelsen (Andersson, 2013a). 

Detta skifte i fritidshemmets styrning förde också med sig att fritidshemmet fick för dem nya 

styrdokument. 1998 i form av skollagen och läroplanen som anpassades till att gälla även 

fritidshemmet samt 1999 kom de allmänna råden för fritidshemmet (Andersson, 2013a).  

 

Med bakgrund i fritidshemmets framväxt genom de senaste dryga hundra åren kan man se att 

fritidshemmets uppdrag har varit att på olika sätt komplettera hemmet och skolan. 

Fritidshemmet har i stora drag kompletterat hemmet genom att erbjuda omsorg och en 

organiserad fritid för barnen före och efter den obligatoriska skoldagen. Historiskt har 

fritidshemmet kompletterat skolan genom att erbjuda delar som inte varit möjliga att 

genomföra i skolan av varierande anledningar. Johansson (1984)(som angivet i Calander, 

1999) visar på hur det i mitten av 1970-talet fanns en uppfattning bland fritidspersonalen att 

mellan fritidspedagoger och skolpersonalen fanns stora skillnader kring sin yrkesutövning och 

att det mest handlade om att de utövade sitt arbete via samma barn men att det i övrigt fanns 

få likheter. 

 

Bedömning i fritidshemmet under denna period var beroende av var i landet fritidshemmet 

tillhörde, detta till följd av decentraliseringen. Fritidshemmets identitet och uppdrag var 

oklart, som Andersson (2013a) påtalar och menar på att det berodde på att det inte skapats 
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några formella riktlinjer att arbeta efter. Förflyttningen från Socialstyrelsen till Skolverket 

orsakade en förvirring och att mål med verksamheten inte fick något större gensvar.    

Fritidshemmets uppdrag idag 
Dagens fritidshems uppdrag regleras i Läroplanen (Skolverket, 2011) och Skollagen (SFS 

2010:800). Läroplanens (Skolverket, 2011) första två delar ska i tillämpliga fall gälla 

fritidshemmet.  

 

Skollagens (SFS 2010:800) kapitel 14 reglerar fritidshemmets uppdrag och syfte: 

 
2 § Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, 

specialskolan, sameskolan och särskilda utbildningsformer som skolplikt kan fullgöras i. 

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull 

fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. 

Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap. (SFS 2010:800;14)

  

Skollagen (SFS 2010:800) påpekar att alla skolformer och däri även fritidshemmet ska 

erbjuda en likvärdig utbildning oavsett var i landet verksamheten bedrivs. Skolverket (2011) 

skriver i läroplanen, angående likvärdig utbildning, att:  

 
Utbildningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas 

fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 

erfarenheter, språk och kunskaper. (Skolverket, 2011:8) 

Skolverket (2014) skriver i de allmänna råden för fritidshemmet att fritidshemmet även lyder 

under bestämmelserna i Skollagen (SFS 2010:800) som innefattar riktlinjer kring systematiskt 

kvalitetsarbete, särskilt stöd, kränkande behandling samt diskrimineringslagen.  

 

Det systematiska kvalitetsarbetet innebär att på regelbunden basis följa upp och utvärdera 

resultaten av verksamheten samt att utifrån detta planera och utveckla densamma. 

(Skolverket, 2014) 

 

Fritidshemmet i nuvarande form har inga konkreta lagar eller bestämmelser som förespråkar 

bedömning, det finns skrivningar om systematiskt kvalitetsarbete i allmänna råden för 

fritidshemmet men här är det öppet för tolkningar kring vad som behövs för att följa råden. 

Skollagen (SFS 2010:800) har gett verksamheten en tydligare riktlinje för att utbildningen ska 

vara likvärdig över hela landet, vilket saknades i tidigare styrdokument. 

Utbildning i förändring 
Fritidshemmet, och dess föregångare, har genom historien haft personal med varierande 

bakgrund och mål med sin verksamhet. Från välvilliga filantroper i arbetsstugan (Andersson, 

2013a) till eftermiddagshemmen där barnträdgårdslärarinnor och förskollärare var vanliga 

(Calander, 1999). 1964 startades den första fritidspedagogutbildningen i Norrköping, vilken 

var en försöksutbildning. Det råder delade meningar kring vem som var initiativtagare till 

denna första försöksutbildning. Andersson (2013a) menar att det var Skolöverstyrelsen och 

Calander (1999) menar att det skedde på initiativ av förskollärarkåren. Från och med 1966 

blev fritidspedagogutbildningen en del av yrkesskolan (Calander, 1999). I och med 

gymnasiereformen 1971 blev fritidspedagogutbildningen en tvåårig eftergymnasial utbildning 

(Andersson, 2013a).  
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1976 blev fritidspedagogutbildningen förflyttad vidare till högskolan (Andersson, 2013a). I 

samband med detta byggde mycket av utbildningen på en grund formad av 

förskollärarutbildningen (Calander, 1999). 1993 gick utbildningen från att vara två år lång till 

att bli treårig (Andersson, 2013a).  

 

Utbildningen för fritidspedagoger har förändrats flertalet gånger genom åren och kring 

millenniumskiftet finns en brytpunkt som Pihlgren (2011) beskriver: 

 
Den senaste största förändringen tillkom i och med lärarutbildningsreformen i början på 2000-

talet då begreppet fritidspedagog inom utbildningen byttes till Lärare med inriktning mot 

fritidshem. (Pihlgren, 2011:33) 

Sedan ovan nämnda förändring i utbildningen har ytterligare en korrigering skett som bland 

annat innebär att de fritidspedagoger som nu utbildas benämns Grundlärare med inriktning 

mot fritidshem och benämns i allmänhet, och i synnerhet i denna text, för fritidslärare. 

Andersson (2013a) beskriver:  

 
År 2009 presenteras betänkandet `En hållbar lärarutbildning´ (SOU 2008:109) och beslut 

fattades återigen om en ny lärarutbildning som startade hösten 2011. Enligt propositionen `Bäst i 

klassen - en ny lärarutbildning´(Prop. 2009/10:89) skulle gränserna mellan olika lärarkategorier 

förtydligas. Istället för en lärarexamen infördes fyra lärarexamina. En av dessa var 

Grundlärarexamen med tre olika inriktningar varav en mot fritidshem. Reformen medförde att 

utbildningen för lärare med inriktning mot fritidshem förkortades med en termin och därmed blev 

den näst kortaste lärarutbildningen efter yrkeslärarutbildningen. (Andersson, 2013a:16) 

Olika typer av bedömning 
Tidigare i denna bakgrund definierades vad bedömning är. Vi avser nu att fördjupa kunskapen 

om begreppet för att skapa en mer omfattande förståelse för vad det innebär.  

 

Lars Lindström (2013) skriver att under de senaste åren har synen på pedagogisk bedömning 

förändrats. Tidigare handlade det mer om bedömning av lärande och att det mer och mer tar 

sig uttryck i form av bedömning för lärande samt att det senare också blivit en central del i 

lärarutbildningar och forskning. Det har alltså gått från en summativ bedömning mot en mer 

formativ bedömning.  

 

Bedömning kan innebära många olika saker och Astrid Pettersson beskriver i sitt kapitel i 

Pedagogisk bedömning (2013) detta: 

 
Bedömning är ett viktigt fenomen i våra liv. Vi blir ofta bedömda och det är särskilt i skolan som 

vi utsätts för ständig bedömning. Det gäller såväl lärare som elev. Bedömningen kan gälla många 

olika aspekter: social förmåga, utseende, kunskap, kompetens etc. (Pettersson, 2013:31) 

I kunskapsöversikten Perspektiv på barndom och barns lärande (2010) poängteras kring 

samma ämne att det är den vanligaste uppfattningen kring vad som ses som bedömning:  

 
Det vi främst förknippar med bedömningar inom skolans värld är de granskningar som ständigt 

förekommit för att kontrollera elevers kunskaper och för att i mer interna processer särskilja och 

stödja övergångar inom skolan liksom övergångar till vidare utbildning eller yrkesliv (Forsberg 

& Lindberg, 2010). (Kapitel 5, Att stödja och styra barns lärande - tidig bedömning och 

dokumentation, Ann-Christine Vallberg Roth; i boken Perspektiv på barndom och barns lärande, 

2010) 
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Följande resonemang från ovan nämnda kapitel bygger på att förklara den nu framväxande 

utvecklingen av formativ bedömning som en allt viktigare del av skolan: 

 
Men under de senaste decennierna har syftet med bedömning i skolan förskjutits till att också 

innefatta ett stödjande och främjande av lärande i nära samarbete med eleverna (Lindström, 

2005; Folke-Fichtelius & Lundahl, 2010). Den formen av bedömning blickar framåt och benämns 

av forskare och pedagoger som formativ och formuleras i termer av bedömning FÖR lärande, 

medan den kunskapskontrollerande bedömningen benämns summativ och är mer bakåtblickande 

och beskrivs som bedömning AV lärande (Vallberg Roth, 2010). (Kapitel 5, Att stödja och styra 

barns lärande - tidig bedömning och dokumentation, Ann-Christine Vallberg Roth; i boken 

Perspektiv på barndom och barns lärande, 2010) 

 

Enligt Lars Lindströms kapitel i Pedagogisk bedömning (2013) var det med betygsreformen 

som skedde i samband med Lgr11 (2011), som syftet med bedömning försköts från att 

tidigare främst kontrollerat vad eleverna tillskansat sig för kunskap mot att användas som ett 

verktyg för att se hur och varför de lärt sig. Det var också en förskjutning från att ha lärande 

och bedömning som två separata delar, till att se att de sker parallellt med varandra. 

 

Lindström (2013) lyfter fram fler exempel på förskjutningen som skedde, bland annat att det 

gick från att det var läraren som ensam bedömde hur eleven låg till mot att elev och lärare 

gjorde en gemensam bedömning av nuvarande kunskaper samt hur dessa skulle kunna 

utvecklas.    

 

Lindström (2013) skriver i sitt kapitel om positiva effekter av att jobba med formativ 

bedömning, förändringen kan införas över tid, lärare får mer tillfredsställelse och glädje i sitt 

arbete samt att eleverna värderar och får mer förståelse för sitt lärande, speciellt hos 

svagpresterande elever.  

 

Vidare konstaterar Lindström (2013) att inslaget som är viktigast för eleven, inom formativ 

bedömning är återkoppling på sitt utförda arbete, så kallad feedback. Inom den formativa 

bedömningen innebär feedback, inte som i summativ bedömning det slutliga resultatet, utan 

mera ett nuvarande läge samt hur man ska ta sig vidare. Ett exempel han har: 

 
Man kan jämföra med en termostat. Ska denna göra någon nytta räcker det inte med att den talar 

om att det är kallt; den måste också slå på värmen så temperaturen blir den önskade. I 

klassrummet har eleven, på motsvarande sätt, inte stor nytta av att veta att hon ligger efter. 

Eleven måste också få veta vad hon kan göra för att “hinna ifatt”. (Lindström, 2013:14) 

Lindström (2013) beskriver vidare hur just betygen inte har någon inverkan på elevens 

lärande. Om eleven istället också får kompletterande information om hur den till exempel kan 

utöka sina kunskaper eller höja sitt betyg så ökar också möjligheten för lärande betydligt.  

 

I Lindström (2013) skriver Lisa Björklund Boistrup hur formativ bedömning är en del av 

undervisningen av eleverna och den är viktig för elevernas lärande. Detta speciellt som en del 

av lärarens planering av undervisningen och i kommunikationen mellan just läraren och 

eleven. Kring detta beskrivs också att lärarens inställning till bedömning är avgörande för hur 

den formativa bedömningen kan nyttjas. Björklund Boistrup skriver:  

 
Om lärare ser kunnande som något som överförs från en person till en annan, att förståelse 

kommer senare och att det är viktigt med belöningssystem i undervisningen, då kan det vara 

svårare för läraren att se vinsten med en formativ bedömning. Om läraren däremot i stället ser 
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lärandet som en process där eleven i samspel med andra människor gör ny kunskap till en del av 

sin egen förståelsevärld - då är formativ bedömning ett väsentligt inslag. En formativ bedömning 

som verkligen har betydelse för en persons lärande förutsätter kommunikation mellan lärare och 

elever och gärna också elever med elever samt lärare med lärare. Kommunikationen blir ett 

samspel kring ett innehåll som är fruktbart för alla inblandade. (Björklund Boistrup, 2013:111)

  

Lena Björklund Boistrup (2013) beskriver också i sitt kapitel i Pedagogisk bedömning hur 

elever tenderar att styra in sitt lärande beroende på vad som ses som viktigt i bedömningen: 

 
Elever riktar in sitt lärande i enlighet med vilket innehåll bedömningen fokuserar och hur den 

görs. Den ämnessyn som bedömningen speglar kommer därmed ha en stark inverkan på elevernas 

syn på ämnet. Vill vi att alla elever ska kunna undersöka, analysera, resonera och tolka måste vår 

bedömning spegla detta(Jfr t.ex. Gipps 1994; Korp 2003). (Björklund Boistrup, 2013:109)

  

Följande citat är någonting som är intressant både för verksamheten på fritidshemmet och i 

skolan: 

 
Forskarna Black och Wiliam (1998; 2001) har sammanställt ett stort antal studier som alla varit 

inriktade på vilken effekt förändrad och förstärkt formativ bedömning i klassrummet haft på 

elevers lärande. Studierna rör många olika skolämnen och sträcker sig, vad gäller åldersgrupp, 

från barn i förskoleåldern till högskolestuderande. Alla studier visar liknande resultat, nämligen 

att elevernas resultat förbättras när den formativa bedömningen får högre kvalitet. Flera av 

studierna visar dessutom att de (så kallade) lågpresterande eleverna förbättrar sina resultat mer 

än andra elever. (Björklund Boistrup, 2013:109)   

Ann S Pihlgren (2013b) skriver i sitt kapitel i Pedagogisk bedömning att det kan vara svårt att 

definiera skillnaden mellan summativ och formativ bedömning och att det inte är ovanligt att 

man använder samma bedömningsmetoder i båda fallen. Ann-Christine Vallberg Roth (2010)  

skriver i kunskapsöversikten Perspektiv på barndom och barns lärande att formativ och 

summativ bedömning kompletterar varandra men att all bedömning egentligen är summativ. 

Därför menar Vallberg Roth (2010) att det inte finns formativ bedömning, åtminstone inte i 

ren form och att det av den anledningen kan vara problematiskt att särskilja begreppen från 

varandra. Hon tycker också att det finns ett behov av ytterligare forskning kring begreppen för 

att skapa en bättre förståelse om förhållandet begreppen emellan.  

 

Fritidshemmets pedagogik och sätt att arbeta med bedömning och motivation bygger på flera 

olika teorier, en av dessa är erfarenhetsbaserat lärande. Detta är något psykologen David Kolb 

utformade i en teori på 1970- och 80-talen som tog avstamp i det konkret erfarna, även kallat 

erfarenhetsbaserat lärande. Hans teori delas in i fyra faser, som enligt honom sker vid 

inlärning av konkreta situationer och material och det är behövligt med en lärostil för 

respektive lärandefas. Lärostilarna bygger på det antagandet att det finns två olika 

dimensioner av inlärning, övergripande det abstrakt reflekterande mot det konkret aktiva 

bemötandet (Psykologiguiden, 2016). 

 

Kolb formulerade (enligt artikeln) också en lärcirkel, som visar hur lärande sker, helst ska 

man börja med att göra ett experiment utifrån nuvarande kunskapsnivå. Efter detta sker en 

observation som reflekterar kring experimentet och leder till kopplingar mellan allmänna 

begrepp och ny kunskap. Med de nya erfarenheterna kan man sedan formulera och använda 

lösningar på nya uppgifter, sen skapar varje avklarad utmaning en ny erfarenhet och kunskap 

som i sin tur leder till nya.  
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Vidare tar psykologiguiden (2016) upp modellen som Kolb skapade, vilken rymde fyra 

kognitiva stilar, som kan omfattas av samma person, i varierande stadier av sin inlärning. Man 

brukar dock kunna personifiera stilarna, för att konkretisera och tydliggöra:  

 Barn 1 vill veta varför och ha en känslomässig och personlig anknytning till det som 

ska tränas in. 

 Barn 2 lyssnar på experter (lärare), ser fakta och teorier, tänker igenom idéer. De sållar 

igenom området efter det viktigaste.  

 Barn 3 vill veta hur kunskapen ska användas gentemot vad det sunda förnuftet säger 

om ämnet. 

 Barn 4 experimenterar med den kunskap de har, ser nya möjligheter och skapar nya 

erfarenheter.  

  

Behovet av att veta hur och när man ska bedriva sin bedömning är viktigt för att utveckling 

ska ske hos barnen, samtidigt finns det aspekter där barnen behöver utmaningar, i syfte att 

utvecklas. Erfarenhetsbaserat lärande bygger på att barnen är på olika nivåer i utvecklingen 

och att pedagogen utför bedömningar för att anpassa verksamheten. 

 

Som ett led i att ge en förklarande bild av skillnaderna mellan summativ och formativ 

bedömning kan teorin rörande inre och yttre motivation. Den kanadensiska forskaren Robert 

Vallerand (2012) pratar om “intrinsic”(inre) och “extrinsic”(yttre) motivation. 

 
Much research has documented the role of intrinsic and extrinsic motivation in educational 

outcomes. For instance, intrinsic motivation (or engaging in the activity for its own sake) has 

been found to facilitate conceptual learning, performance, school enjoyment, and both intentions 

and actual school persistence, while extrinsic motivation (or engaging in an activity to obtain an 

outcome separate from the activity) has been typically found to undermine such outcomes. 

(Vallerand, Gillet, Lafrenière, 2011) 

Det kanadensiska forskarteamet Vallerand, Gillet och Lafrenière avhandlar i sin artikel 

rörande inre och yttre motivation (intrinsic and extrinsic motivation) olika resultat från ett 

flertal studier kring hur motivation fungerar. Några av dessa studier är gjorda på 3000st elever 

i åldrarna 8-14 i fyra olika stater och resultatet visar att den inre motivationen sjönk gradvis 

med ökad ålder och krav. I uppföljande studier av Lepper (2005) och Corpus (2009), där man 

även gjorde studier upp till 17-åringar, blev resultatet att den sjunkande inre motivationen 

avstannade och i många fall ökade igen mellan 15-17 år.  

 

Undersökningar som Vallerand (2012) presenterar visar resultat där man kan se att individers 

känsla av sin egen kompetens och betydelse ökar markant när de får positiv feedback. Deras 

inre motivation att fortsätta få positiv feedback blir större ju mer kompetenta och viktiga de 

känner sig. Positiv feedback som ges från pedagogen skapar en känsla hos individen som 

formar beteendet hos individen, detta sätt kan kallas för att jobba formativt.  

Bedömning i fritidshemmet 
Bedömningar är något som ständigt förekommer i mötet människor emellan. Det är ett 

allmänmänskligt drag. Vi bedömer andra och bedöms av andra i olika avseenden genom hela 

livet. Givetvis sker detta i större eller mindre omfattning. Bedömning av kunskaper och 

färdigheter, som vi förvärvat genom utbildning och som görs av lärare som underlag för 

betygssättning, är en modern företeelse. (Selghed, 2011:46–47) 
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I fritidshemmets didaktik (2013) beskriver Birgit Andersson(2013b) hur begreppet 

utvärdering av olika anledningar fått stå tillbaka för det allt vanligare begreppet kvalitet. 

Personal inom skolan har numer fler och större krav på sig att dokumentera och bedöma 

kvalitet i verksamheten i syfte att redovisa detta.  

 

Andersson (2013b) beskriver att det funnits vissa delar som fritidshemmet haft gemensamt 

med förskolan och att det tidigare på förskolan gjordes bedömningar av barnen grundade 

bland annat på Piagets kognitiva utvecklingspsykologi. På 1970-talet kom det också fram fler 

tankar kring hur formativ bedömning av barn skulle användas för att utveckla verksamheten. 

Dock, beskriver Andersson (2013b) vidare, skulle det ta betydligt längre tid innan dessa 

tankar realiserades och konkretiserades i styrdokumenten för fritidshemmet.  

 

Andersson (2013b) beskriver hur Skolverket några år efter övertagandet av tillsynsansvaret 

för fritidshemmet fick i uppdrag att utröna vilken kvalitet fritidshemmen hade. Utvärderingen 

kom fram till att kvaliteten inte alls uppfyllde verksamhetens mål. Med den vetskapen om 

bristerna i fritidshemmens kvalitet utarbetades nya styrdokument som bättre svarade mot 

behovet av kvalitetsarbete och kvalitetsutvärdering i fritidshemmet (Andersson, 2013b). 

 

Andersson (2013b) skriver om hur bedömningen av fritidsverksamheten innebär vissa 

problem. Bland annat handlar svårigheterna om att yrket som sådant fokuserar på processer i 

olika delar vilket också påverkar möjligheten till dokumentation då fritidspedagogens närvaro 

behövs exempelvis vid en aktivitet. Vidare beskriver Andersson (2013b) att det finns en 

önskan hos vissa fritidspedagoger om förbättrat bedömnings- och utvärderingsarbete samt 

finna vägar att dokumentera arbetet på ett mer meningsfullt sätt. 

 

Lindström (2013) påtalar någonting som är intressant i relation till fritidshemmets uppdrag 

och möjligheterna till en mer fri planering av innehållet:  

 
Marton m.fl. (1977) betecknar det som en pedagogisk paradox att stoffträngseln ofta leder till att 

“kunskapskravet blir så omfattande att man inte hinner med inlärningen (...) skolan får därför 

mer karaktären av ett häcklopp än av en rörelse uppför en trappa.” i kurser där 

kunskapsmängden reduceras och de studerande istället får tillfälle att tillämpa kunskapen på 

meningsfulla sätt, är sannolikheten större att de både tillägnar sig och kommer ihåg mer än vad 

de skulle gjort annars. (Lindström, 2013:20) 

Sammanfattning av bakgrund  
Fritidshemmets 100-åriga historia med fokus på bedömning har den formativa bedömningen 

haft en större roll än den summativa. Detta förhållande är det omvända inom skolan om än det 

på senare tid blivit allt vanligare med formativ bedömning även där.  

En snabb tillbakablick på bakgrunden visar att det framförallt finns två typer av bedömning 

som är vanliga i bedömningen av individer. Formativ bedömning kan förklaras som 

bedömning för lärande och summativ bedömning kan beskrivas som bedömning av lärande. 

I fritidshemmet idag pågår det arbeten med att utforma riktlinjer och mål kring bedömning, 

detta är något som efterfrågats av fritidspersonal under åren. Det som påvisas kring 

bedömning i styrdokument är inte konkret utskrivet, mycket är fortfarande öppet för 

tolkningar.    
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Metod 

Val av insamlingsmetod 
För att nå kunskap om studiens syfte och besvara forskningsfrågorna valdes kvalitativa 

intervjuer som metod. I en kvalitativ intervju tillåts intervjupersonerna att prata om det, för 

dem, viktigaste inom frågans område och på det sättet ger metoden större frihet samt 

förhoppningsvis utförligare svar från informanterna. Vid intervjuerna användes en utformad 

intervjumall, som gav en semistrukturerad form av intervjuer, där intervjuaren har möjlighet 

att följa upp relevanta frågor och svar (Johansson & Svedner, 2006).  

Urvalsprocess  
Valet av informanter skedde enligt ett selektivt urval, i syfte att få till stånd intervjuer. 

Selekteringen skulle säkerställa att de utvalda informanterna tillhörde en av de tre 

kategorierna studien syftade till att undersöka. De tre kategorierna innebar verksam personal i 

fritidshem som antingen gått utbildningen efter 2011 (kategori 1, fritidslärare), före 2011 

(kategori 2, fritidspedagog) eller lärarutbildning för äldre åldrar påbörjad före 2011 (kategori 

3, ämneslärare). Särskiljandet mellan kategorierna är baserat på den utbildningsreform som 

trädde i kraft runt 2011.  

I det inledande skedet togs kontakt med personer som uppfyllde kraven för att delta i 

undersökningen, dessa kontakter kunde bokas in och två intervjuer genomfördes med 

fritidspedagoger som utbildades innan den nya lärarutbildningen trädde i kraft.  

Nästa steg i processen med att hitta informanter, var att kontakt togs med VFU-handläggaren i 

en norrländsk kommun som uttalat varit positiv till att bistå med hjälp kring examensarbeten, i 

den mån det är möjligt. Genom hennes kontakt bland fritidspersonal inom hennes geografiska 

område skapades initialt kontakt med två fritidspedagoger utbildade via den gamla 

lärarutbildningen. Dessa två kontakter utmynnade i ytterligare en genomförd intervju.  

 Ytterligare förfrågningar om eventuellt intresse för deltagande i intervjuer förmedlades ut till 

13st rektorer, via mail, med förhoppning om att rektorerna skulle kunna vidarebefordra 

information till sina respektive fritidshem. Av dessa 13st tillfrågade var det två som svarade, 

en var negativ och en vidarebefordrade kontaktuppgifter till två fritidspedagoger. De 11st 

rektorer som ej svarat på första mailet efter en vecka, blev mailade vid ytterligare två 

tillfällen, med en vecka emellan gångerna. Återkoppling från rektorerna, kring 

förfrågningarna, uteblev även efter detta. 

Informanter tillhörande kategori 1 tillfrågades genom förmedlade kontakter, främst genom 

nätverket inom en studentförening, där studenter engagerar sig under sin studietid.  Detta 

kontaktsätt valdes, med tanke på att det utbildats ett mycket mindre antal fritidslärare än det 

finns yrkesverksamma fritidspedagoger. 

Som en referens till utsagorna från fritidspersonalen genomfördes en intervju med en utbildad 

ämneslärare, för att kunna möjliggöra en jämförelse och relation till svaren från övriga 

informanter. Ämneslärarens svar utgör en mindre del av resultatet i denna studie. 

Ämneslärararens svar fyller en funktion genom att ge ytterligare perspektiv på 

fritidspersonalens syn på bedömning. Målen med den representativa individen för ämneslärare 

är att ge nya infallsvinklar och möjliggöra djupare förståelse för de speciella möjligheterna 

och svårigheterna i fritidshemmets praktik i förhållande till skolan och bedömning.  
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Avgränsningar  
Genom ett kvalitativt forskningssätt avser studien att ge fördjupad förståelse av det avsedda 

fenomenet genom intervjuer med fyra fritidspedagoger, fyra fritidslärare och en 

ämneslärare, som representativa individer för respektive kategori.  

Genomförande 
Intervjuerna skedde på informantens fritidshem, med tre undantag. Två skedde över Skype på 

grund av den rent geografiska distansen till informanten och den tredje genomfördes hemma 

hos informanten i och med personen var ledig vid det inbokade intervjutillfället.  

 

Alla intervjuer har spelats in med inspelningsprogram på två olika mobiltelefoner, för att 

sedan kunna transkriberas korrekt och möjliggöra att fokus på intervjun samt informantens 

svar på frågorna upprätthålls. Vid alla intervjuer har båda författarna av detta examensarbete 

deltagit, den ena har haft den centrala rollen och ställt majoriteten av frågorna, medan den 

andra fokuserat på informantens kroppsspråk och svarens tillräcklighet mot frågorna som 

ställdes enligt frågeguiden. 

 

Informanterna anonymiserades med fingerade namn, kategoriserades och sorterades efter 

olika kriterier (Se tabell 1 nedan). 

 

Namn Utbildning Yrkestitel Examensår År i 

yrket 

Maria Grundlärare med inriktning mot fritidshem Fritidslärare 2015 1 år 

Elma Grundlärare med inriktning mot fritidshem Fritidslärare 2015 1 år 

Tina  Grundlärare med inriktning mot fritidshem Fritidslärare 2015 1 år 

Pål Grundlärare med inriktning mot fritidshem Fritidslärare 2014 2 år 

Isa Lärare med inriktning mot fritidshem Fritidspedagog 2012 4 år 

Bo  Fritidspedagog Fritidspedagog 2003 12 år 

Lova Barn- och ungdomspedagogisk examen Fritidspedagog 2000 16 år 

Sanna Barn- och ungdomspedagogisk examen Fritidspedagog 1996 20 år 

Kent Idrott & religionslärare, Högstadium- & 

gymnasium 

Ämneslärare 2013 2 år 

(Tabell 1) 

Analysmetod 
Analysmetoden som kommer användas är en beskrivning av representativa individer (Svedner 

& Johansson, 2006). Valet av denna metod baseras på att den intervjuade fritidspersonalen har 

olika utbildning och olika många år i yrket, vilket gör att deras uppfattningar kan antas 

representera sina kategorier.  

Vi kommer utföra analysen genom att använda nedanstående figur (Se figur 1), vilken är 

baserad på ett diagram av Svedner och Johansson (2006:50). 
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(Figur 1) 

Etiska ställningstaganden  
I undersökningen har vi följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, med avseende på 

individskyddskravet som gäller för att skydda informanterna. Detta kan sedan delas in i fyra 

konkreta huvudkrav, nämligen nyttjandekravet, informationskravet, samtyckeskravet och 

konfidentialitetskravet. Nedan kommer dessa krav avhandlas övergripande, mer specificerade 

krav finns i skriften Forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002). I korthet är kraven: 

nyttjandekravet som lyder “uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas 

för forskningsändamål”; informationskravet handlar om att “forskaren skall informera dem 

av forskningen berörda om den aktuella forskningen syfte”; samtyckeskravet säger att 

“deltagare i undersökning har rätt att själv bestämma över sin medverkan” samt 

avslutningsvis konfidentialitetskravet där det reglerar att “uppgifter om alla i en undersökning 

ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall 

förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem” (Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (2002). Vi har förvarat materialet på ett säkert sätt innan vi 

slutligen kasserade inspelningarna och annat material möjligt att spåra tillbaka till våra 

informanter. Vidare har Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer följts på samtliga punkter 

under hela arbetet.  

Sammanfattning Frågeområde X 

Sammanfattning K1- fritidslärare, 

Frågeområde X 

 

Sammanfattning K2-fritidspedagog, 
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Jämförande analys 
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Resultat  

Redovisning av intervjuer och informanter 
Ett steg i att anonymisera våra informanter och hålla på konfidentialitetskravet, är att använda 

fingerade namn vid redovisningen av informanternas svar. Könen som läsaren eventuellt 

associerar med namnen är de kön som informanterna hade vid intervjutillfället.  

 

Våra informanter har tre olika utbildningar, därför kommer deras svar kategoriseras efter 

tillhörighet till respektive utbildning. Informanterna under kategori 1 är fritidslärare (förkortat 

K1), kategori 2 är fritidspedagoger (förkortat K2) och kategori 3 är ämneslärare (förkortat 

K3). Rubrikerna är utformade som frågeområden, som i sin tur har sin härkomst i vår 

intervjuguide (Se bilaga 2). Ämneslärarens svar kommer redovisas under frågeområden 

relevanta till kategori 3 intervjuguide för kategori 3 (Se bilaga 3). 

Uppfattningar av bedömning  

Sammanfattning frågeområde 1  
Den första spontana tanken som informanterna har kring bedömning är generellt att det kan 

likställas med bedömning i skolan, alltså betyg. Vidare betonas hos flertalet av informanterna 

att det är gruppen som bedöms i fritidshemmet, inte individen. 

 

Kategori 1 - Fritidslärare 

Informanterna i K1 har delade uppfattningar kring begreppet bedömning. Deras uppfattningar 

skulle kunna delas in i två läger, där det å ena sidan finns en uppfattning av att bedömning är, 

och sker, informellt av enskilda barn. Å andra sidan en uppfattning om att bedömning på 

fritidshemmet är en bedömning av gruppen. Två av fyra informanter i K1 inleder sina tankar 

kring bedömning med att slå fast att de först och främst tänker på betyg. 

 

“Första tanken är väl betyg men inom fritidshemmet så är det väl mer informell bedömning.” 

(Elma, K1) 

 

De två övriga informanterna talar istället om hur viktig och stor plats bedömningen har i 

fritidshemmet, där de uttrycker att det hela tiden sker informella bedömningar i syfte att 

utveckla gruppen och barnen.  

 
Bedömning på fritids har en större del än man tror, man bedömer hela tiden. Vid olika aktiviteter 

bedömer man barnen utan att man reflekterar över det, sen när man gör en utvärdering av en 

aktivitet så kollar man vad barnen klarar och hur de gör saker…[...]Det blir ju ingen individuell 

bedömning kring hur barnet presterar, mera en tankeställare och generell bild av nuläget. (Pål, 

K1) 

Kategori 2 - Fritidspedagog 

Samtliga informanter i K2 uttrycker att bedömning för dem likställs i första hand med betyg.  

 

“Ja, tankarna går direkt till skolan, bedömning, betyg och den typen av bedömning.” (Sanna, 

K2) 

 

“I första hand tänker man väl rent ämnesmässig bedömning men jag tänker också att 

bedömning är något, vi i vår verksamhet håller på med hela tiden.”( Lova, K2) 
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“Då tänker jag på betyg, något vi inte har på fritids men det är det jag tänker på när jag hör 

bedömning.” (Bo, K2) 

 

Vidare så resonerar flertalet av informanterna i K2 om huruvida de, trots avsaknaden av 

kunskapskrav i fritidshemmet, hela tiden ändå gör bedömningar. Några i kategori 2 ser det 

som att om man bedömer gruppen så bedöms också individerna indirekt.   

 
Vi gör ju också bedömningar men inte relaterat till skolans typ av, man bedömer mer vår grupp 

men sen finns det också tillfällen där man tittar på enskilda individer och hur deras utveckling ser 

ut. (Sanna, K2) 

Kategori 3 - Ämneslärare 
Min uppfattning är att bedömning inom skolväsendet innebär att granska vilket betyg eleverna 

ska få utifrån de kunskaper som de visar upp gentemot kunskapskraven. Jag tänker att det också 

är ett verktyg för att kunna välja ut vilka som ska få behörighet till olika typer av vidare studier. 

(Kent, K3) 

Det som Kent uttrycker här är ett summativt sätt att se på bedömning, där betyg används för 

att ge ett slutligt omdöme på kunskapen. 

Uppfattningens utveckling över tid 

Sammanfattning frågeområde 2  

Samtliga informanter uttrycker att under deras egen skolgång var bedömning synonymt med 

betyg och något betungande och kravfyllt, att de kände det som att enda gången de blev 

bedömda var vid prov eller betygsutdelning. Utbildningen inom fritidspedagogiken gjorde 

begreppet bedömning vidare och mer nyanserat. 

Kategori 1 - Fritidslärare 

100 % av informanterna som svarat anger att deras erfarenhet av bedömning i unga år varit 

väldigt negativa, vilket gjorde att de gick in i lärarutbildningen med en aversion mot den 

typen av prövningar.   

Förut i skolan var det mycket mer så att man själv blev dömd eller vad man ska säga. Alltså 

skolans sätt med betyg hit och dit men när man blir äldre förstår man ju att man bedömer hela 

tiden. Man tar olika beslut som känns lämpliga men det är inget man tänker på som 6-åring. Men 

det har ju absolut förändrats, det har blivit ett mycket vidare begrepp. (Tina, K1) 

Kategori 2 - Fritidspedagog 

Överlag menar informanterna att under deras egen skolgång var målen med bedömning 

väldigt otydliga, vilket enligt dem skapade en ovisshet och förvirring kring hur man 

betygsattes.  

 
När man själv var elev så uppfattade man nog inte bedömningen, skolan var ju inte så tydlig i sitt 

bedömningssystem heller, det har kommit på senare år. Som jag minns, på högstadiet och 

gymnasiet var man inte lika tydlig mot eleverna med vilka mål de hade att uppnå. I de yngre åren 

var bedömningen hur många rätt eller fel man hade på proven innan man fick betyg, så det var 

vid betygsutdelningen som lärarna pratade bedömning med en. (Sanna, K2) 

Kategori 3 – Ämneslärare 
Informanten beskriver hur synsättet förändrats och att gamla sanningar från barndomen fått en 

annan innebörd i takt med ökad förståelse av vad bedömning är.  
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[…]Jag skulle vilja likställa formativ och summativ bedömning lite som med bakning. Min farfar 

sa alltid att '' För att kunna baka godare bullar imorgon, behöver vi veta hur de smakar idag''. 

Det vill säga formativa bedömningen blir den dagliga avsmakningen av bullarna för att nå det 

bästa summativa målet. (Kent, K3) 

Utbildningens betydelse  

Sammanfattning frågeområde 3  

Kring detta frågeområde finns det en differens för hur de respektive kategorierna upplever att 

utbildningen behandlat bedömning. Kategori 1 har under utbildningen arbetat i stor 

utsträckning med bedömning. Detta till skillnad mot kategori 2 som uppger att bedömning 

behandlades mycket sparsamt under deras respektive utbildningar. 

Kategori 1 - Fritidslärare 

Informanterna uppger att bedömning avhandlats i stor utsträckning, och att det både 

handlande om bedömning i fritidshemmet och, kanske framförallt, i relation till utbildningen 

till lärare i ett praktiskt/estetiskt ämne. Bland informanterna i kategori 1 finns en delad 

uppfattning kring vad som faktiskt behandlades kring just bedömning under deras 

utbildning.   

 
Under utbildningen tycker jag de var ganska duktiga, i alla fall med vissa delar, just med 

fritidshemmet. Att först och främst lyfta fram att det är svårt och komplext, det är inte bara att 

bedöma hur som helst, dem var väldigt bra på att förklara själva djupet i det hela. Sedan hade vi 

en annan kurs också, det var nog i samband med att vi skulle bli “lärare”. Det kan jag tycka att 

det var lite sämre upplagt. Det fanns ingen baktanke med att vi liksom skulle förstå läroplanen 

och sedan utöver det göra någon typ av bedömning för, nu är jag slöjdlärare. (Tina, K1) 

Under utbildningen var det väldigt negativ ton inom klassen, skulle jag säga, sen hade vi en 

lärare som inte var speciellt bra, vilket jag tror kan ha påverkat en del. Jag tror att om vi haft en 

lärare som mer anpassade bedömningen efter fritids så hade vi kanske förstått hur vi skulle ha 

jobbat med det på ett mer anpassat sätt.[...] Det blev väldigt mycket fokus på sådan bedömning 

och inte inom fritids, därför kändes det som att det här inte alls skulle finnas på fritids. (Elma, 

K1) 

Kategori 2 - Fritidspedagog 

Alla informanter uppger att deras uppfattning av bedömning ändrat riktning i och med deras 

utbildning, den har öppnat upp deras synfält för flertalet variationer av bedömningsformer. 

Majoriteten lyfter också fram att man inom fritidshemmet jobbar med att locka barnen till 

utveckling genom roliga aktiviteter istället för skolans krav och målfyllda arbetssätt. 

Utbildningen mot fritidspedagoger fokuserade, enligt flertalet, även på att bedömning skulle 

ske mot verksamhet, inte av enskilda individer. Två av informanterna lyfter också att 

undervisning om bedömning av individer och betyg förekom minimalt, trots den komplexa 

yrkesrollen.  

 
Under utbildningen var det ganska strikt att vi inte syssla med bedömning av enskilda barn, utan 

att vi skulle helst se till och bedöma vår verksamhet. Man skulle se till verksamheten att den var 

bra så barnen utvecklades om det fungerade för dem, skillnaden är att nu ser man till vad det här 

barnet har för behov och hur kan vi anpassa verksamheten efter det. Jag tror det är mer 

utvecklande för barnen med den vändningen men då köpte jag det helt och hållet så det så jag 

känner jag ändrat synsätt. (Lova, K2) 
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Kategori 3 - Ämneslärare 

Informanten i kategori 3 uttrycker att han fick mycket teoretisk bakgrund kring bedömning 

samtidigt som han saknade delar som behandlade den praktiska tillämpningen av densamma.  

Ungefär 95 procent av det vi gjorde under min lärarutbildning var bara en massa teoretisk 

smörja som några forskare försökt påvisa skulle vara hämtat från verkligheten. Vi pratade 

alldeles för lite om bedömning, framförallt så saknades det förslag till verktyg för att kunna 

bemöta problemen i den riktiga skolan. Nu blev det alldeles för mycket flum och böcker istället för 

att få jobba med mer praktiska scenarion och diskussioner. (Kent, K3) 

Bedömning i fritidshem 

Sammanfattning frågeområde 4  

Generellt hävdar informanterna att bedömning inte sker på fritidshemmet utan det sker en 

kollegial utvärdering. Vidare så förklaras hur det görs en utvärdering av gruppen vilket följs 

upp av en värdering av huruvida individer följer normen. 

Kategori 1 - Fritidslärare 

Den allmänna uppfattningen kring detta bland kategori 1 är att det finns metoder att bedöma 

barn i fritidshemmet, men att de inte kan ge exempel på hur det går till. Vidare förklarar 

informanterna att det sker bedömningar hela tiden men att de är på en sådan informell nivå att 

de istället benämner det som utvärdering i syfte att utveckla gruppen.   

 
Det gör det ju men det är inget jag känner mig bekväm att använda själv... jag föredrar formativ 

bedömning. Först kolla vad man utgår ifrån, vart man vill och hur man kan ta sig dit. Det är inte 

som i skolan där man kan leverera fram kunskap och så ska du bara kunna det. Men det är också 

tidskrävande och man kanske lägger mer fokus på dem man ser inte passar in på gruppnivå och 

försöker hitta en strategi för det. Sedan tar man och avverkar barn för barn. Det är väl någon typ 

av strategi att ta dem som verkar ha det svårast att ta sig in eller svårast med det sociala. (Tina, 

K1) 

Ja, det tror man gör lite hela tiden, utan att man reflekterar kring det. Utvärderingar av 

aktiviteter blir ju som sagt en form av bedömning av barnens prestationer och nuvarande nivå, är 

de här barnen på samma nivå som aktiviteten. (Pål, K1) 

Kategori 2 - Fritidspedagog 

Hälften av informanterna säger att de inte tycker att barnen ska bedömas på fritidshemmet, då 

det är deras fria tid. En motvilja mot ordet bedömning finns också, då det känns för 

“skolaktigt”. Vidare menar en stor del av informanterna att den bedömning som sker, då sker 

av gruppen som helhet, individen blir sekundär i sammanhanget. 

 
Fritids är ju barnens fria tid men då tycker jag ändå att det ska vara under vår uppsikt och vårt 

ansvar att det är en aktiv fritid. Därför tycker det är svårt att säga att vi kan hitta en konkret sätt 

att bedöma barnen på i fritidshemmet. Jag tycker inte de ska bli bedömda på fritids. Sedan ska 

dem ju lära sig saker och då kanske man få in en bedömning i det hela men jag skulle nog säga 

att bedömning är fel ord att sätta i fritidshem. Det görs bedömningar men jag kallar det nog 

hellre utvärdering, känns fel att sätta det som bedömning när det är fritidshem. Det låter för 

skolaktigt eller vad man ska säga. Mer att det blir som en utvärdering av en helhet än en 

bedömning av en elev. (Isa, K2) 

Samsyn bland fritidspersonal kring bedömning 

Sammanfattning frågeområde 5  
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Informanterna menar att, överlag finns det skillnader i samsynen inom fritidshemmens 

respektive arbetslag. Detta kopplar flera informanter till avsaknaden av adekvat pedagogisk 

utbildning hos anställda på fritidshemmen, vilket gör att de saknar förmågan att se 

progressionen i aktiviteter och verksamheten. 

Kategori 1 - Fritidslärare 

Informanterna i kategori 1 beskriver hur det finns olika nivåer på hur de olika synsätten 

stämmer överens. Dels kan det handla om personal som saknar adekvat utbildning och inte 

har dem pedagogiska tankebanor som kanske är nödvändiga för arbete i fritidshem. Dels kan 

det handla om personal i fritidshem från en annan generation av utbildning, vilket i dessa fall 

leder till en differens i synen på bedömning om än de pedagogiska tankebanorna finns där. 

 
Jag har en annan fritidspedagog som var mer “old school”, hon hade inte samma tänk när det 

gäller formativ bedömning. Det var mer alla ska göra lika, man kan inte individanpassa sig efter 

en individ utan om ett barn har det svårt så får gruppen anpassa sig efter det. Det är ju inte heller 

fel att tänka så, men om vi säger att man har två individer som inte kan jobba på samma sätt då 

blev det jättejobbigt att jobba på det sättet. (Tina, K1) 

Eftersom jag är den enda utbildade på mitt fritids så märker jag att jag har andra tankebanor och 

reflekterar kring helt andra saker. De ser mer fritids som att på fritids leker man och har skoj, tar 

dag för dag och inte mycket mer än så. Jag har en pedagogisk tanke med det jag gör och 

reflekterar kring normer. Vilka signaler jag sänder och hur jag involverar barnen. (Elma, K1) 

Kategori 2 – Fritidspedagog  

Alla informanter menar att det finns skillnader i hur man använder och ser på bedömning, 

detta kopplar två direkt till utbildningen, medan en härleder orsaken till en ren åldersmässig 

skillnad. Det lyfts också fram att det finns en viss skillnad mellan utbildade förskollärare och 

fritidspedagoger, även om deras verksamheter ligger närmast varandra i övrigt, vilket märks i 

arbetslaget på fritidshemmet.   

 
Nog ser vi lite olika på det och det tror jag absolut har med utbildningen att göra. Jag tror att om 

man har någon slags pedagogisk utbildning så ser man progressionen på ett annat sätt. Det är 

nog något som växer fram genom utbildningen, att man ser de olika orsakerna på andra sätt. Man 

kan nog säga att man ser processen mer än själva produkten. (Lova, K2) 

Kategori 3 – Ämneslärare  

Ämnesläraren beskriver bland annat den av honom upplevda problematiken kring att 

personal i fritidshem slits mellan de två verksamheterna.  

Jag upplever att fritidspersonalen har svårare att genomföra aktiviteter utifrån ett mål. Dels tror 

jag att de inte är tillräckligt utbildade, sedan tror jag att de också inte får tillräckligt med tid för 

planering eftersom de också ska finnas tillgänglig i skolsalen under förmiddagarna. Lärarna har 

betydligt mer planeringstid och kan då arbeta mer målstyrt. (Kent, K3)  

Samsyn med klasslärare kring bedömning 

Sammanfattning frågeområde 6  

Våra informanter ger en samstämmig bild av klasslärare, de menar att klasslärare är mer 

inriktade på individen, mer strikta och styrande i sin undervisning. Samtidigt som det anses att 

det är lättare med begreppet bedömning i skolan och att klasslärarna är mer beroende av 

bedömning som fenomen för att bedriva sin verksamhet. 

Kategori 1 - Fritidslärare 
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De fyra representativa individerna för kategori 1 ger en gemensam bild av hur de anser 

klasslärare tenderar att vara fokuserad på individen och produkten av aktiviteterna än de 

själva som säger sig vara mer intresserade av gruppen och processen i aktiviteter.  

 
Klasslärarna är ju mer inriktade på individen, att när de jobbar i klass, under styrda former går 

det och då får vi från fritids lyfta att det inte funkar när det blir för fritt. Då kan vi diskutera och 

vi har olika synfält, vilket gör att vi täcker upp hela spektrumet. (Tina, K1) 

Jag kan väl känna att hon jag har som närmaste kollega är klasslärare och hon har ett annat sätt 

att se på bedömning. [...] Jag är nog mer processinriktad, jag är inte så himla brydd om hur det 

ser ut, mer om vägen på vägen dit. Klassläraren är mer inriktad på resultat men hennes jobb är 

att de ska lära sig att skriva och att det liksom ska vara korrekt. (Maria, K1) 

Kategori 2 - Fritidspedagog 

Det som lyfts fram av informanterna är att de anser att lärare i skolan har ett mer målinriktat 

fokus, ett sikte på produkten medan fritidspersonalen fokuserar på processen och vägen fram 

mot målet. En informant uppger att även om arbetssättet skiljer sig, blir det att de 

kompletterar varandra vid undervisning.  

 
Som med klasslärare och det har med förändringen i skolan, de upplevs som väldigt målinriktade. 

De här eleverna ska uppnå de här målen och det är bedömning hela tiden, det blir en stor stress 

för dem att hålla på bedömning hela tiden. Medan vi kanske inte ser det så från fritids håll, där 

ser vi mer en helhet, en utveckling under terminen eller under året. (Lova, K2) 

Vi ser mer det praktiska lustfyllda lärandet och därav alltså bedömning i att vi ser dem lyckas 

under tiden. Vi är väl mer inriktade på processen och läraren på produkten eller åtminstone mer 

på produkten, de går ju efter ett färdigt bedömningsunderlag. (Isa, K2) 

Kategori 3 – Ämneslärare  

Informanten pekar på det nyanserade arbetssättet som behövs vid bedömning för att kunna 

skapa möjligheter för eleven att utvecklas. 

Oftast är det inte bara skriftliga resultat utan lika mycket sociala problem som behöver rättas till 

för att eleven ska kunna fungera. Många av mina kollegor är dessutom rädda för att ta konflikter 

med föräldrar som lägger sig i alltför mycket i skolans verksamhet. (Kent, K3) 
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Analys 

Olika uppfattningar om bedömning  
Informanterna i kategori 1 har delade uppfattningar rörande bedömning. Det kan beskrivas 

som att den ena delen först tänker på bedömning i summativ mening men sedan anser att 

bedömning på fritidshemmet görs av enskilda barn på ett informellt sätt med målsättningen att 

utveckla gruppen. När informanterna menar att det framförallt ser sin bedömning som 

informell och inte är något som dokumenteras går det emot det Andersson (2013b) skriver om 

hur verksamheten fått fler och större krav på att bedöma och dokumentera i syfte att redovisa 

detta. Informanternas syn på bedömning kan sättas i relation och ifrågasättas i förhållande till 

riktlinjerna kring det systematiska kvalitetsarbetet som innebär att verksamheten ska följas 

upp och utvärderas regelbundet och från detta utveckla och planera verksamheten 

(Skolverket, 2014). 

 

Övriga informanter i kategori 1 beskriver hur bedömning har en central plats i fritidshemmets 

verksamhet. De beskriver hur de bedömer gruppen i första hand för att via sin kunskap om 

gruppen tillskansa sig verktyg att utveckla varje individuellt barn. Detta förfarande kan 

likställas med den form av bedömning som kallas formativ och tar verksamheten samt 

lärandet framåt (Vallberg Roth, 2010).  

 

“Man kan väl säga det sociala samspelet i gruppen, man måste skapa något på gruppnivå, 

för att sen gå ner på individnivå för att förstå hur man utvecklar varje barn” (Tina, K1). 

 

Informanterna i kategori 2 är samtliga överens om att begreppet bedömning är summativ och 

någonting som rör skolan samt hör hemma där. Denna åsikt är stark hos informanterna och de 

utvecklar senare sina tankar där de uttrycker att bedömningar är formativa och någonting som 

de sysslar med på regelbunden basis i fritidshemmet. Dessa personer är alla utbildade enligt 

Lpo 94, i väntan på Lgr11 som Lars Lindström(2013) menar ändrade fokus kring bedömning, 

från summativ till formativ. Vidare tar Lindström även upp att betygsreformen försköt fokus 

från att läraren ensam gjorde bedömningen, till att elev och lärare gör en gemensam 

bedömning.  

 

“I första hand tänker man väl rent ämnesmässig bedömning men jag tänker också att 

bedömning är något, vi i vår verksamhet håller på med hela tiden.” (Lova, K2) 

Jämförande analys 

Inom kategori 1 finns det motsättningar kring vad bedömning faktiskt är, till skillnad mot 

informanterna i kategori 2 som alla definierar bedömning i första hand som summativ. Totalt 

sex av åtta informanter tänker i första hand på bedömning i summativ mening. De två övriga 

tänker att bedömning är någonting annat som närmast kan beskrivas som formativ 

bedömning, båda dessa informanter tillhör kategori 1. Lindström (2013) beskriver att betyg 

inte har en direkt påverkan på individens lärande däremot ökar möjligheten till lärande om 

individen tillhandahålls information om vad den behöver göra för att öka sina kunskaper och 

resultat. Vilket kan sättas i relation till svaren från kategori 2 som anser att det som sker i 

fritidshemmet är summativ bedömning.  

 

Vi kan se att personerna i kategori 2 och 3 har en likartad syn på bedömning som ett verktyg 

för att sätta betyg. En möjlig orsak till detta kan vara att båda kategoriernas utbildningar 
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baserats på en läroplan som varit mer inriktad på summativ bedömning. Lindström (2013) 

beskriver hur Lpo94 riktade bedömningens fokus till det summativa till skillnad mot Lgr11 

som fokuserar på det formativa.   

Förändrad uppfattning över tid 
Alla personer i kategori 1 beskriver hur de utvecklat sin syn på bedömning. De uppger bland 

annat att bedömning under deras egen skolgång har varit väldigt negativt laddad vilket med 

ökade kunskaper suddats ut en aning i riktning mot att de nu har en mer nyanserad bild av vad 

bedömning innebär. Informanternas negativa inställning till bedömning kan ses med nya 

perspektiv om den sätts i relation till Vallerands (2012) undersökningsresultat. Dessa visar att 

individers känsla av sin egen kompetens och betydelse ökar markant när de får positiv 

feedback. Deras inre motivation att fortsätta få positiv feedback blir större ju mer kompetenta 

och viktiga de känner sig. 

 
Förut i skolan var det mycket mer så att man själv blev dömd eller vad man ska säga. Alltså 

skolans sätt med betyg hit och dit men när man blir äldre förstår man ju att man bedömer hela 

tiden. Man tar olika beslut som känns lämpliga men det är inget man tänker på som 6-åring. Men 

det har ju absolut förändrats, det har blivit ett mycket vidare begrepp. (Tina, K1) 

I kategori 2 uttrycker samtliga individer att bedömningen under grundskolan var väldigt diffus 

och att det fanns en osäkerhet kring vad som krävdes vid betygssättningen. Vidare beskriver 

de hur de inte hörde talas om bedömningar under sin egen skoltid förutom i samband med 

läxförhör och betygsutdelning, med andra ord summativ bedömning. En eventuell orsak till 

informanternas osäkerhet kring vad som förväntades av dem kan härledas till det som Lisa 

Björklund Boistrup beskriver:   

 
En formativ bedömning som verkligen har betydelse för en persons lärande förutsätter 

kommunikation mellan lärare och elever och gärna också elever med elever samt lärare med 

lärare. Kommunikationen blir ett samspel kring ett innehåll som är fruktbart för alla inblandade. 

(Björklund Boistrup, 2013:111) 

Jämförande analys 

Genom att jämföra de två kategorierna med varandra så är det möjligt att se att alla tycker sig 

ha utvecklat sin syn på, och förståelse för, begreppet bedömning. När de beskriver hur deras 

uppfattning var förr så uppger kategori 1 att de tidigare under sin egen skolgång haft en stark 

negativ uppfattning av bedömning. Personerna i kategori 2 uppger istället att de haft en diffus 

bild av vad bedömning egentligen är. Dessa uppfattningar kan upplevas marginellt skilda från 

varandra men kan ha olika ursprung och betydelse. Kategori 2 diffusa uppfattning av 

bedömning kan härledas till det Vallberg Roth (2010) skriver om hur formativ och summativ 

bedömning kompletterar varandra men att det kan vara problematiskt att särskilja begreppen 

från varandra.  

Utbildningens betydelse för uppfattning om bedömning  
Inom kategori 1 uppges det att bedömning avhandlats inom en stor del av utbildningen, det 

har varit bedömning i relation till fritidshemmet men majoriteten skedde i samband med 

utbildningens del riktad mot det praktiskt/estetiska ämnet, där informanterna får 

ämnesbehörighet.  

 

Informanterna lämnade samstämmiga uppgifter kring att bedömning avhandlades under 

utbildningen. Inom kategori 1 finns dock delade uppfattningar kring huruvida begreppet 

behandlades på ett bra och relevant sätt. Svaren å ena sidan indikerar att det nästan 
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uteslutande handlade om summativ bedömning, vilket informanterna i längden tror innebär att 

de inte tycker att bedömning hör hemma på fritidshemmet. En av informanterna tyckte att 

bedömning behandlades på ett bra sätt när det gäller fritidshemmet, den delen av utbildningen 

uppfattades som relevant och betydelsefull. Däremot tycker informanten att delarna som 

riktade in sig mot summativ bedömning inte var annat än förvirrande därför att den delen av 

bedömningen lästes innan det praktiskt/estetiska ämnet som per definition innefattar 

bedömningsmoment.  

 
Under utbildningen tycker jag de var ganska duktiga, i alla fall med vissa delar, just med 

fritidshemmet. Att först och främst lyfta fram att det är svårt och komplext, det är inte bara att 

bedöma hur som helst, dem var väldigt bra på att förklara själva djupet i det hela. Sedan hade vi 

en annan kurs också, det var nog i samband med att vi skulle bli “lärare”.(Tina, K1) 

Detta kan kopplas till Kolbs teorier baserade på erfarenhetslärande, att när man har kunskap 

och tidigare goda erfarenheter om något, blir lärandet enklare och mer motiverat 

(Psykologiguiden, 2016). Vi misstänker att informanternas lärande missgynnades av 

kursernas placering under utbildningen, och att det då delvis berodde på avsaknad av 

erfarenhet kring ämnet.  

 

100 % av informanterna i kategori 2 menar att utbildningen har ändrat deras uppfattning av 

bedömning, det har lyfts olika variationer av bedömningsformer. Flertalet menar också att 

locka barn till utveckling är något som sker inom fritidshemmet, i motsats mot skolans arbete 

mot mål och kravfyllda arbetssätt. Verksamheten skulle bedömas, inte individer, var något 

som utbildningen också tryckte på i sin undervisning, däremot var bedömning för betyg och 

individ väldigt sparsmakat.  

 
Under utbildningen var det ganska strikt att vi inte syssla med bedömning av enskilda barn, utan 

att vi skulle helt se till och bedöma vår verksamhet. Man skulle se till verksamheten att var bra så 

barnen utvecklades om det fungerade för dem, skillnaden är att nu ser man till vad det här barnet 

har för behov och hur kan vi anpassa verksamheten efter det. Jag tror det är mer utvecklande för 

barnen med den vändningen men då köpte jag det helt och hållet så det så jag känner jag ändrat 

synsätt. (Lova, K2) 

 

Andersson (2013b) skriver om hur bedömningen av fritidsverksamheten innebär vissa 

problem. Bland annat handlar svårigheterna om att yrket som sådant fokuserar på processer i 

olika delar vilket också påverkar möjligheten till dokumentation då fritidspedagogens närvaro 

behövs exempelvis vid en aktivitet. Här kan vi se att bedömningar i formativ mening sker hela 

tiden på fritidshemmet vilket kan relateras till det Andersson uttrycker. Vidare beskriver 

Andersson (2013b) att det finns en önskan hos vissa fritidspedagoger om förbättrat 

bedömnings- och utvärderingsarbete samt finna vägar att dokumentera arbetet på ett mer 

meningsfullt sätt.  

Jämförande analys 

Sammanfattningsvis så är det möjligt att se tre olika varianter på hur informanterna uppfattade 

bedömningen under sin studietid. Ena delen av de tillfrågade menar att bedömningen fick 

stort utrymme under utbildningen och mestadels fokuserade på summativ bedömning av 

individer, denna uppfattning kommer från personer i kategori 1. En annan del av 

informanterna menar att bedömning beskrevs som någonting som i fritidshemmet ska 

användas till formativ bedömning av gruppen, dessa utsagor kommer uteslutande från 

kategori 2 där samtliga uttrycker denna bild. Avslutningsvis beskrivs i kategori 1 också en 

mer komplex bild av bedömning som behandlades under utbildningen, som kan beskrivas som 
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bedömning både summativt och formativt av grupp såväl som individ. Lena Björklund 

Boistrup skriver i sitt kapitel i Pedagogisk bedömning (2013) hur elever tenderar att styra in 

sitt lärande beroende på vad som ses som viktigt i bedömningen. Detta är relevant för hur 

utbildningen påverkar hur fritidshemmets personal ser på bedömning. 

Elever riktar in sitt lärande i enlighet med vilket innehåll bedömningen fokuserar och hur den 

görs. Den ämnessyn som bedömningen speglar kommer därmed ha en stark inverkan på elevernas 

syn på ämnet. Vill vi att alla elever ska kunna undersöka, analysera, resonera och tolka måste vår 

bedömning spegla detta(Jfr t.ex. Gipps 1994; Korp 2003). (Björklund Boistrup, 2013:109) 

Uppfattningar om bedömning av barn i fritidshem 
Det finns metoder att bedöma barn i fritidshemmet men ingen av informanterna i kategori 1 

kan ge konkreta exempel, de lyfter istället att det sker informella bedömningar hela tiden som 

syftar till att utveckla gruppen snarare än individer. Vidare anser de att graden av formalitet är 

så låg att det inte kan kallas bedömning, utan det ska kallas utvärdering.  

 
Ja, det tror man gör lite hela tiden, utan att man reflekterar kring det. Utvärderingar av 

aktiviteter blir ju som sagt en form av bedömning av barnens prestationer och nuvarande nivå, är 

de här barnen på samma nivå som aktiviteten. (Pål, K1) 

Genom att analysera informanterna i kategori 1 svar så är det möjligt att anta att de definierar 

bedömning på ett formellt sätt som kan liknas vid nationalencyklopedins förklaring av ordet: 

“värderande utlåtande över ngt vanl. grundat på sakliga överväganden; en objektiv ~ av 

arbetsförmågan; ekonomisk ~; ~ar av läget.” (Nationalencyklopedin, 2016). 

 

Barn ska inte bedömas på fritidshemmet, är uppfattningen hos hälften av informanterna i 

kategori 2. Detta med motiveringen att det är barnens fria tid, det lyfts även en motvilja mot 

begreppet bedömning som känns för likt skolans sätt hantera barns kunskaper.    

 
Fritids är ju barnens fria tid men då tycker jag ändå att det ska vara under vår uppsikt och vårt 

ansvar att det är en aktiv fritid. Därför tycker det är svårt att säga att vi kan hitta ett konkret sätt 

att bedöma barnen på i fritidshemmet. Jag tycker inte de ska bli bedömda på fritids. Sedan ska 

dem ju lära sig saker och då kanske man få in en bedömning i det hela men jag skulle nog säga 

att bedömning är fel ord att sätta i fritidshem. Det görs bedömningar men jag kallar det nog 

hellre utvärdering, känns fel att sätta det som bedömning när det är fritidshem. Det låter för 

skolaktigt eller vad man ska säga. Mer att det blir som en utvärdering av en helhet än en 

bedömning av en elev. (Isa, K2) 

Vallberg Roth (2009) beskriver bedömning som någonting med många olika delar, det kan 

vara att något eller någon skattas, granskas eller värderas. Det kan också handla om att lämna 

omdömen, betygsätta eller utvärderas. Vallberg Roth beskriver också att bedömning kan ske 

formellt eller informellt och att det kan ske utifrån olika perspektiv och syften samt att 

bedömning låter sig göras internt såväl som externt.  

  

Jämförande analys  

Alla informanter menar att bedömning inte sker och inte ska ske i fritidshemmet. I kategori 1 

är det övervägande en syn som gör gällande att informella bedömningar sker hela tiden men 

att det känns fel att kalla dessa bedömningar, informanterna vill använda begreppet 

utvärdering. På denna punkt håller kategori 2 med och vill undvika ordet bedömning eftersom 

det ger kopplingar till skolans syn på fenomenet. Vidare lyfter de att eventuell bedömning 

sker på gruppen och att individbedömning är av sekundär art.   
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Att informanterna gärna vill kalla sina bedömningar för utvärderingar kan ställas mot det som 

Birgit Andersson(2013b) beskriver om hur begreppet utvärdering av olika anledningar fått stå 

tillbaka för det allt vanligare begreppet kvalitet. Personal inom skolan har numer fler och 

större krav på sig att dokumentera och bedöma kvalitet i verksamheten i syfte att redovisa 

detta.  

Differentierad syn bland fritidspersonal kring bedömning 
Det är möjligt att dela upp svaren från informanterna i kategori 1 i två olika grupper. Först 

och främst visar det sig att båda grupperna upplever skillnader i synen på bedömning. Den 

första gruppen anger att de upplever en diskrepans jämfört med de kollegor som inte har en 

adekvat utbildning. Den andra gruppen beskriver samma fenomen men i relation till 

pedagoger av en annan generation med mer arbetslivserfarenhet. 

I ljuset från ovanstående kan man läsa vad Andersson(2013a) skriver om att i slutet av 1980-

talet påbörjades en decentralisering av fritidshemmet i Sverige. Detta innebar en öppning för 

egna tolkningar av nationella mål och riktlinjer, vilket medförde att fritidshemmen var 

organiserade olika beroende på geografisk placering (Andersson, 2013a). 

 
Eftersom jag är den enda utbildade på mitt fritids så märker jag att jag har andra tankebanor och 

reflekterar kring helt andra saker. De ser mer fritids som att på fritids leker man och har skoj, tar 

dag för dag och inte mycket mer än så. Jag har en pedagogisk tanke med det jag gör och 

reflekterar kring normer. Vilka signaler jag sänder och hur jag involverar barnen. (Elma, K1) 

Samtliga i kategori 2 ser att det finns skillnader i synen och hur man använder bedömning 

men anledningen skiljer grupper i två, där den ena lyfter fram erfarenheten och den andra 

menar att det helt beror på vilken utbildning som personalen innehar. Dessa pedagoger lyfter 

också fram att det finns skillnader mellan fritidspedagoger och förskollärare, trots den stora 

likheten i sina verksamheter och sitt gemensamma ursprung.  

Fritidshemmet, och dess föregångare, har genom historien haft personal med varierande 

bakgrund och mål med sin verksamhet. Från välvilliga filantroper i arbetsstugan (Andersson, 

2013a) till eftermiddagshemmen där barnträdgårdslärarinnor och förskollärare var vanliga 

(Calander, 1999). Vilket också syns och beskrivs av nedanstående utsaga från informanten 

Lova.  

Nog ser vi lite olika på det och det tror jag absolut har med utbildningen att göra. Jag tror att om 

man har någon slags pedagogisk utbildning så ser man progressionen på ett annat sätt. Det är 

nog något som växer fram genom utbildningen, att man ser de olika orsakerna på andra sätt. Man 

kan nog säga att man ser processen mer än själva produkten. (Lova, K2) 

Kent lyfter fram att han anser att skälet till en blandad syn misstänker han kan härledas till att 

utbildningen inte är omfattande nog.  

”Jag upplever att fritidspersonalen har svårare att genomföra aktiviteter utifrån ett mål. Dels 

tror jag att de inte är tillräckligt utbildade[…]” (Kent, K3). 

Johansson (1984)(som angivet i Calander, 1999) visar på hur det i mitten av 1970-talet fanns 

en uppfattning bland fritidspersonalen att fritidspedagoger och skolpersonalen hade stora 

skillnader och mest handlade om att de utgjorde sitt arbete via samma barn och att det i övrigt 

fanns få likheter. Detta finner vi intressant exempelvis därför att just denna studie delvis 

behandlar frågan om de två verksamheterna närmat sig varandra till en grad där de blir för 

likartade för båda verksamheternas bästa.  
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Jämförande analys 

Alla informanter framhåller att det är signifikanta skillnader mellan synen på bedömning 

bland personal som arbetar på fritidshemmet, anledningen till differensen tänker majoriteten 

beror på utbildningen. Vissa menar dock att skillnaden finns hos både outbildade som hos 

utbildade i den äldre utbildningen.  

Sedan utbildningen placerades inom högskolan 1976 har förändringar skett som bland annat 

innebär att de fritidspedagoger som nu utbildas benämns Grundlärare med inriktning mot 

fritidshem och benämns i allmänhet, och i synnerhet i denna text, för fritidslärare. Andersson 

(2013) beskriver:  

År 2009 presenteras betänkandet `En hållbar lärarutbildning´ (SOU 2008:109) och beslut 

fattades återigen om en ny lärarutbildning som startade hösten 2011. Enligt propositionen `Bäst i 

klassen - en ny lärarutbildning´(Prop. 2009/10:89) skulle gränserna mellan olika lärarkategorier 

förtydligas. Istället för en lärarexamen infördes fyra lärarexamina. En av dessa var 

Grundlärarexamen med tre olika inriktningar varav en mot fritidshem. Reformen medförde att 

utbildningen för lärare med inriktning mot fritidshem förkortades med en termin och därmed blev 

den näst kortaste lärarutbildningen efter yrkeslärarutbildningen. (Andersson, 2013a:16) 

Som en jämförelse kan man se vad ämnesläraren Kent uppger kring utbildning för 

fritidshemspersonal:   

 
Jag tror att de inte är tillräckligt utbildade, sedan tror jag också att de inte får tillräckligt med tid 

för planering eftersom de också ska finnas tillgänglig i skolsalen under förmiddagarna. (Kent, 

K3) 

Utbildningens betydelse för en samsyn för bedömning lyfts alltså fram av alla informanter, 

oavsett utbildningsbakgrund. Informanterna lyfter fram att det är finns en skillnad gentemot 

kollegor som inte har en pedagogisk utbildning, informanterna menar att outbildad personal 

tenderar att sakna en pedagogisk tanke med det som de företar sig. Vidare talar informanter 

också om att de upplever en annan syn på bedömning hos kollegor med en annan erfarenhet 

än dem själva.  

Samsyn med klasslärare kring bedömning  
De fyra representativa individerna för kategori 1 ger en gemensam bild av hur de anser att 

klasslärare tenderar att vara fokuserade på individen och produkten av aktiviteterna, än de 

själva som säger sig vara mer intresserade av gruppen och processen i aktiviteter. 

 
Klasslärarna är ju mer inriktade på individen, att när de jobbar i klass, under styrda former går 

det och då får vi från fritids lyfta att det inte funkar när det blir för fritt. Då kan vi diskutera och 

vi har olika synfält, vilket gör att vi täcker upp hela spektrumet. (Tina, K1) 

Det som lyfts fram av informanterna i kategori 2 är att de anser att lärare i skolan har ett mer 

målinriktat fokus, ett sikte på produkten medan fritidspersonalen fokuserar på processen och 

vägen fram mot målet. En informant uppger att även om arbetssättet skiljer sig, blir det att de 

kompletterar varandra vid undervisning. Det här bygger på bilden som Andersson (2013b) 

målar upp om hur bedömningen av verksamheten i fritidshem innebär vissa problem. Bland 

annat ligger en problematik i att yrket som sådant fokuserar på processer vilket också 

påverkar möjligheten till dokumentation eftersom fritidspedagogens närvaro ibland behövs 

exempelvis vid en aktivitet.  
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Vi ser mer det praktiska lustfyllda lärandet och därav alltså bedömning i att vi ser dem lyckas 

under tiden. Vi är väl mer inriktade på processen och läraren på produkten eller åtminstone mer 

på produkten, de går ju efter ett färdigt bedömningsunderlag. (Isa, K2) 

Jämförande analys  

Våra informanter ger en samstämmig bild av hur de uppfattar klasslärare, de menar att 

klasslärare är mer inriktade på individen, mer strikta och styrande i sin undervisning. 

Samtidigt som det lyfts att det är lättare med bedömning i skolan, eftersom att den är 

summativ, och att klasslärarna är mer beroende av bedömning som fenomen för att bedriva 

sin verksamhet. I årskurserna 6-9 kräver uppdraget att bedömning sker, i syfte att ge betyg. 

Samtidigt som de lyfter fram innebörden av skillnaden då yrkesrollerna kompletterar varandra 

och bedömer olika aspekter hos barnen. Det som våra informanter vill lyfta fram är att 

bedömning kan innebära många olika saker som Astrid Pettersson också beskriver i sitt 

kapitel i Pedagogisk bedömning (2013) detta: 

 
Bedömning är ett viktigt fenomen i våra liv. Vi blir ofta bedömda och det är särskilt i skolan som 

vi utsätts för ständig bedömning. Det gäller såväl lärare som elev. Bedömningen kan gälla många 

olika aspekter: social förmåga, utseende, kunskap, kompetens etc. (Pettersson, 2013:31) 

Inom denna fråga har fritidslärare och fritidspedagoger fått uttala sig om hur deras 

bedömningsförfarande överensstämmer med kollegorna som jobbar i skolan. För att ge dessa 

åsikter mer substans kan en jämförelse med en lärare i skolan vara nyttig:  

 
Min uppfattning är att bedömning inom skolväsendet innebär att granska vilket betyg eleverna 

ska få utifrån de kunskaper som de visar upp gentemot kunskapskraven. Jag tänker att det också 

är ett verktyg för att kunna välja ut vilka som ska få behörighet till olika typer av vidare studier. 

(Kent, K3) 

Kent (K3) säger även att dåliga betyg inte bara beror på skriftliga resultat, utan oftast finns 

sociala problem eller konflikter i bakgrunden. Detta är intressant för det kan sättas i relation 

till fritidspersonalens yrkeskärna kring det sociala samspelet och konflikthantering. 

 



 

- 32 - 
 

Diskussion och slutsatser  

Metoddiskussion 

Studiens tillförlitlighet   

Studiens tillförlitlighet anser vi är god, informanterna kommer från ett spritt geografisk 

område och det är endast två av de intervjuade personerna som var kända tidigare. Övriga 

informanter har blivit kontaktade utifrån deras respektive utbildningsbakgrund, då deras 

personliga åsikter och uppfattningar varit okända för oss.  

 

Vad vi vet har inte några av informanterna haft kontakt mellan intervjutillfällena, något som 

skulle kunna påverkat utsagorna som de uppgav vid intervjuerna. 

Reliabilitet  
Empirin samlades in på samma sätt vid alla intervjuer med undantagen att de två 

intervjutillfällen som skedde över Skype inte var personliga möten. Frågorna som ställdes var 

likvärdiga alla gånger, förutom intervjufrågorna till ämnesläraren som fick modifierade 

frågor, för att de skulle passa personens yrke. Skillnaderna mellan intervjuguiderna gå att se i 

bilaga 2 och bilaga 3.  

 

Intervjuerna skedde i avskilda rum, där vi kunde vara ostörda i samtalet och tiden avsatt för 

intervjun var väl tilltagen, för att inte informanterna eller samtalet skulle påverkas. Detta 

resulterade oftast i att vi kunde diskutera arbetet med informanterna efter den genomförda 

intervjun, vilket gav de en möjlighet att ändra sina svar, få något förklarat eller dra tillbaka sitt 

samtycke om att delta i studien.  
 

En av intervjufrågorna kan vi se, nu i reflektionens ljus, skulle omformulerats eller 

förtydligats. Frågan handlade om huruvida det fanns metoder att bedöma barn i fritidshem och 

många av informanterna tog frågan som att vi efterfrågade specifika modeller. Detta gjorde att 

vi fick ställa följdfrågor för att få informanten in på rätt spår igen och kunna ge oss sin syn på 

det vi egentligen efterfrågade.  

Innehålls- och begreppsvaliditet  

Vi känner att vårt resultat från undersökningen täcker in våra frågeställningar väl, däremot 

uppkom det spår under intervjuerna som vi skulle finna intressanta att utforska närmare. En av 

dessa frågor rör värderingen kring begreppet bedömning, vi hade sett tendenser till liknande 

synpunkter tidigare men vi hade nog trott att det var något som berodde på studenters 

reaktioner på ett komplext ämne. Vi antog att denna känsla kring begreppet skulle försvinna 

med yrkeserfarenheten men det som kom fram under intervjuerna visade på en bestående 

inställning.  

 

Överlag känner vi att vi använt välformulerade begrepp, som varit tydliga i sin definition och 

skapat en förståelse i hur begreppen skulle förstås i sitt sammanhang. Vi känner att begreppet 

bedömning har hos informanterna varit mycket laddat i den bemärkelsen att det mellan 

raderna varit möjligt att skymta en problematisk relation till begreppet. Samtidigt som det 

fanns en motsättning inför att använda begreppet känner vi att det ändock varit en fördel, detta 

därför att det gav oss mer beskrivande svar eftersom informanterna inte entydigt ville använda 

bedömning i sina svar. 
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Metodologiska reflektioner  
En reflektion vi kom fram till under inledningen av arbetet var hur svårt det är att få kontakt 

med rektorer, fritidspedagoger, fritidslärare och fritidshem. Våra utskickade mail till olika 

personer på varierande positioner förblev i 85 procent av fallen helt obesvarade, detta i 

längden blev väldigt besvärande och stressande. 

Här började vi fråga oss vilka anledningar det fanns till detta, några saker vi kom på det kunde 

bero på var företeelser som sportlov, ointresse, tidsbrist eller flertalet undersökningar från stat 

och kommun, som var under genomförande ute på de olika skolorna och fritidshemmen. 

Denna svårighet i att överhuvudtaget få svar på mail gjorde att vi började fundera på 

alternativa kontaktsätt. Det vi funderade på var att försöka ringa upp och ha ett samtal, vilket 

vi inte kunde se skulle vara möjligt med någon som inte hinner svara på ett mail, därför ratade 

vi den tanken. Vidare funderade vi på möjligheten att besöka fritidshemmen men eftersom vi 

ville rikta in oss på intervjuer med två separata kategorier, skulle detta kontaktsätt bli att 

skjuta blint och hoppas på det bästa. 

Studiens snäva tidsram gjorde det svårt att göra djupare och bredare kompletterande studier i 

form av observationer, kvantitativa intervjuer eller enkätundersökningar. Möjligheten att 

använda flera kompletterande metoder för datainsamling, skulle möjliggjort en breddad och 

fördjupad resultatdel men arbetet med att processa all data hade varit övermäktigt och för 

tidskrävande. Vi kunde delat på oss vid intervjuer och på detta sätt få möjlighet till 

observationer eller fler intervjuer, risken med detta skulle vara att vi skulle kunna sluta vara 

konsekventa vid våra intervjuer. I och med att arbetet med att hitta informanter var relativt 

svårjobbat och fruktlöst vid många tillfällen, känner vi inte att vi skulle kunnat få fler 

intervjuer genomförda.  

Vi upplever att det var en fördel för oss tidsmässigt att, med hjälp av VFU-handläggaren, ta 

kontakt med informanter. Detta tillvägagångssätt, där hon mailade till sina kontakter som i sin 

tur meddelade henne om de var intresserade av att delta, gjorde att vi enbart kom i kontakt 

med personer som var genuint intresserade av att dela i vår undersökning. 

Vi märkte av att det finns mycket färre fritidslärare att kontakta och välja bland än vad det 

finns fritidspedagoger, detta gjorde att vi fick söka lite extra för att hitta lämpliga informanter. 

Vi är båda engagerade inom en studentförening, som samlar studenter som läser till 

Förskollärare, Grundlärare mot fritidshem, F-3 samt 4-6, i och med detta har vi ett kontaktnät 

med tidigare engagerade studenter. Inom detta nätverk sökte vi efter examinerade, nu 

verksamma, fritidslärare för att tillfråga dessa om eventuell medverkan som informanter. 

Användandet av Kent som representativ individ för ämneslärare gör det möjligt att bygga en 

djupare och mer tillspetsad förståelse för synen på bedömning. Genom att jämföra kategori 3 

med de övriga kategorierna kunde vi se ytterligare aspekter av bedömning. Svaren spelade en 

mindre roll för det slutgiltiga resultatet av studien men som trots allt ger ett mervärde och 

synliggör kanske framförallt hur vitt begreppet bedömning är. Vi ser möjligheter i att vi även 

kunnat intervjua en klasslärare i de lägre åldrarna, för att ytterligare bredda spektrumet av 

åsikter kring bedömning hos klasslärare. 

Fortsatt forskning kring attityder mellan klasslärare och fritidspersonal ser vi som ett 

intressant ämne för kommande studier. Vi fann att det finns skillnader och olika åsikter kring 

hur respektive yrkeskategori arbetar med bedömning.  
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Resultatdiskussion  
Inledningsvis ställde vi frågan om vad personalen verksam i fritidshem anser att deras 

bedömning främst handlar om.  

Bedömningar är något som ständigt förekommer i mötet människor emellan. Det är ett 

allmänmänskligt drag. Vi bedömer andra och bedöms av andra i olika avseenden genom hela 

livet. (Selghed, 2011:46–47) 

Genom att först i relation till våra resultat tolka Selghed (2011) tänker vi att synen på 

bedömning är individuell och förändras över tid är det verkligen någonting som vi kan skriva 

under på efter genomförd studie. Genom vår studie har vi sett hur våra informanter har olika 

uppfattningar om vad bedömning egentligen är för någonting, såväl generellt som inom de 

kategorier som vi arbetat med. För att understryka detta är det intressant att reflektera över hur 

olika uppfattningar personer kan ha trots att de har genomgått exakt samma utbildning under 

samma år. Detta ser vi tendenser kring hos fritidslärarna som har en väldigt varierande bild av 

hur utbildningen behandlade ämnet bedömning. Det tror vi kan ha att göra med det som 

Vallerand, Gillet och Lafrenière (2011) avhandlar om vikten av inre motivation och dess 

påverkan på viljan att handha nya lärdomar. Den inre motivationen har visat att skapa 

mervärde när det gäller studieresultat och känslan av självuppfyllelse: 

 
Much research has documented the role of intrinsic and extrinsic motivation in educational 

outcomes. For instance, intrinsic motivation (or engaging in the activity for its own sake) has 

been found to facilitate conceptual learning, performance, school enjoyment, and both intentions 

and actual school persistence, while extrinsic motivation (or engaging in an activity to obtain an 

outcome separate from the activity) has been typically found to undermine such outcomes 

(Vallerand, Gillet, Lafrenière, 2011) 

Vi tänker att informanternas egna erfarenheter påverkat deras inre motivation vilket resulterat 

i svårigheter att inhämta alla delar av utbildningen och därmed också de delar som berört 

bedömning.  

 

Kring de två huvudkategorierna finner vi det intressant att fritidspedagogerna förefaller vara 

överens i större utsträckning kring de olika frågorna än vad fritidslärarna är. Detta är en aning 

förbryllande med tanke på att fritidspedagogerna har studerat under olika utbildningar samt 

utspritt över en femtonårsperiod till skillnad mot fritidslärarna som alla påbörjat sin utbildning 

tidigast höstterminen 2011 där innehållet därefter varit förhållandevis konstant. Det ter sig 

märkligt av just den anledningen att skillnaderna i utbildningen inte spelar en större roll på 

kategoriernas uppfattningar. En möjlig orsak till detta tänker vi kan vara att fritidslärarna 

känner sig osäkra om vilket ben de ska stå på i bedömningsfrågan. Detta tänker vi kan vara 

orsakat av att fritidslärarna under utbildning idag läser både om bedömning i fritidshem, 

exempelvis kring systematiskt kvalitetsarbete, och om summativ bedömning i samband med 

deras utbildning i det praktiskt/estetiska ämne som de valt.   

 

Progressionen i informanternas uppfattning kring bedömning kan vi se en direkt korrelation 

med upplevelsen från sin egen skoltid och hur bedömning uppfattas idag. I de fallen där 

intervjupersonen uttryckt sig negativt eller tvekande, har det även funnits en bakomliggande 

orsak till känslorna. Som vi beskrivit tidigare i arbetet, arbetade Kolb fram en teori kring 

lärande baserat på erfarenheter och att elever lär sig mer, om ämnet är bekant för dem. Här 

tror vi att dåliga erfarenheter för våra informanter kring bedömning skapat en aversion, över 

tid, som bidrar till den negativa inställningen till bedömning idag. Om pedagogen har en 
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motstridig och förvirrad bild av bedömning kommer dennes undervisning spegla detta 

gentemot eleverna och verksamheten.  

Denna aversion upplever vi varit större i kategori 1, här undrar vi om det helt enkelt är att 

informanterna inte hunnit processa sin egen skolgång ännu och projicerar detta på 

bedömningens roll i sin yrkesroll. Oavsett vad orsaken än är så finns det en problematik kring 

att grupper av personal i fritidshem har en negativ inställning till bedömning, då det är en stor 

del av fritidshemmets uppdrag och verksamhet.  

 

Vidare ställdes en fråga om huruvida personal i fritidshem upplever en eventuell differens 

mellan sin syn på bedömning och den hos kollegorna. Informanterna ser en skillnad i synen 

på bedömning mellan de olika yrkeskategorierna och deras olika utbildningsbakgrund. 

Kopplingen sker till avsaknaden av en adekvat utbildning, vilken gör att personalen inte ser 

progressionen i aktiviteterna och gör att bedömningen fokuserar på fel saker eller att 

bedömningen blir obefintlig. Något som också lyfts fram från flera är att skillnaden beror på 

åldersmässig yrkeserfarenhet istället, dock menas det även att dessa med mer erfarenhet 

antagligen är bättre på bedömningen i sig. Det är den fortsatta användningen av resultatet från 

bedömningen och dokumentationen som saknas och vår reflektion kring våra intervjuer med 

fritidslärare från kategori 1 är att de flesta är dåliga på att uttrycka termer och begrepp. Vi 

undrar hur det kan komma sig att personer som avslutade en utbildning för 1-2 år sedan, inte 

kan använda rätt termer i ett samtal kring bedömning. En slutsats vi har är att deras inställning 

till begreppet bedömning överskuggade deras inlärning kring begreppen.  

 

Ovan diskuteras hur pedagogens utbildning har betydelse för hur bedömning skildras i mötet 

med barnen. Lindström (2013) påtalar någonting som är intressant i relation till 

fritidshemmets uppdrag och som med rätt tillämpning också kan främja barnens utveckling:  

 
Marton m.fl. (1977) betecknar det som en pedagogisk paradox att stoffträngseln ofta leder till att 

“kunskapskravet blir så omfattande att man inte hinner med inlärningen [...] skolan får därför 

mer karaktären av ett häcklopp än av en rörelse uppför en trappa.” i kurser där 

kunskapsmängden reduceras och de studerande istället får tillfälle att tillämpa kunskapen på 

meningsfulla sätt, är sannolikheten större att de både tillägnar sig och kommer ihåg mer än vad 

de skulle gjort annars. (Lindström, 2013:20) 

Något som Andersson (2013b) tar upp är hur bedömningen av verksamheten i fritidshem 

innebär vissa problem. Andersson beskriver hur möjligheten till dokumentation hämmas av 

behovet av fritidspedagogens delaktighet i aktiviteter. Det som lyfts fram från informanterna 

är att fritidspersonal fokuserar på gruppens samspel och klassläraren har sitt fokus på 

individens kunskapsinhämtande. Detta kopplar båda kategorierna till att skolan är byggd på 

traditionen kring den formen av kunskapsbedömning och att det därför är lättare samt att de är 

i princip beroende av det. Ett av de utmärkande dragen som brukar användas om 

fritidspersonal är att de fokuserar på processen medan skolans lärare fokuserar på produkten. 

Bland svaren från informanterna finns det tendenser som visar att fritidslärarna negligerar och 

förminskar bedömningens roll, när de arbetar som resurs i klass eller har lektion och inte tar 

ansvar för att kursplaner följs. Informanternas svar ger ingen bild om det är i relation till 

summativ eller formativ bedömning. 

 
[...] tror jag att de inte är tillräckligt utbildade, sedan tror jag att de också inte får tillräckligt 

med tid för planering eftersom de också ska finnas tillgänglig i skolsalen under förmiddagarna. 

Lärarna har betydligt mer planeringstid kan då arbeta mer målstyrt. (Kent, K3) 
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Här tar ämnesläraren upp en viktig aspekt när han påpekar att fritidspersonal oftast har mindre 

planeringstid än lärare eftersom de ska vara tillgängliga under skoltid. Vi ser en konflikt 

mellan hur man bäst ska tillgagna sig fritidspersonalens olika kompetenser och kunskap kring 

sociala samspel på bästa sätt. Man hör ofta om fritidspersonal som är helt mentalt slut när 

fritidshemmet öppnar efter skoldagen och huruvida man kan göra goda bedömningar i sådana 

lägen är en fråga vi ställer oss. Något som behöver lyftas fram är att det oftast är 

fritidshemmet som kompletterar skolan men när hörde man senast om skolan som 

kompletterade fritidshemmet? 

 

Vidare vill vi diskutera kring en eventuell relation mellan synen på bedömning och 

pedagogernas utbildningsbakgrund. Ett direkt svar på frågan ställd i skulle vara, ja. Ett mer 

utvecklat svar på samma frågeställning är att det först och främst finns en mer samstämmig 

syn bland informanterna som i denna studie bildar en representativ grupp för fritidspedagoger. 

Fritidspedagogerna likställer bedömning med betyg, eller summativ bedömning om man så 

vill. Detta sker när de ska beskriva bedömning i sin verksamhet, när gruppen pratar allmänt 

om bedömning i fritidshem ger de en bild mer riktad mot formativ bedömning på 

barngruppen. Vi tänker att det kan ha sin orsak i att de startade sin yrkesverksamma tid under 

en period då fritidshemmet inte tillhörde skolan eller under åren därefter. Vi tänker att det 

innan sammanslagningen fanns en tydligare skillnad kring vad skolans respektive 

fritidshemmets uppdrag innebar. En annan faktor som kan spela in är att utbildningen de en 

gång påbörjade var präglad av gamla traditioner. Lindström (2013) beskriver hur Lpo94 

riktade bedömningens fokus till det summativa till skillnad mot Lgr11 som fokuserar på det 

formativa, vilket stödjer våra tankar kring detta. Det är dock intressant att de har en sådan 

likartad syn på bedömning trots att fritidspedagogerna i denna studie är utbildade vid olika 

tillfällen under en femtonårsperiod. När vi funderar kring orsaken till denna samstämmighet 

återkommer vi hela tiden till att det på ett annat sätt tidigare fanns ett tydligare uppdrag som 

också var skilt från skolans, där skolans uppdrag var att betygsätta eleverna och att detta än 

idag finns kvar i fritidspedagogernas medvetande från deras egen skolgång generellt och i 

synnerhet från deras universitetsutbildning som vi tänker också innehåller spår av dessa 

strukturer.  

 

Vallberg Roth (2010) beskriver att bedömning kan ske formellt eller informellt och att det kan 

ske utifrån olika perspektiv och syften samt att bedömning låter sig göras internt såväl som 

externt. Fritidslärarnas syn på bedömning är mer tudelad och bygger på två olika 

uppfattningar. Dels så finns uppfattningen som också delas av fritidspedagogerna och 

beskriver att bedömning definieras som summativ bedömning, dels uttrycker sig den andra 

hälften som att bedömning likställs med formativ bedömning. Det intressanta kring detta 

tycker vi är att 75 % av informanterna definierar bedömning som summativ. Detta finner vi 

märkligt då fritidshemmets uppdrag bland annat är att stödja barnen i deras utveckling, 

exempelvis, socialt genom formativ bedömning.   

 

Skolverket (2011) skriver i läroplanen, angående likvärdig utbildning, att:  

 
Utbildningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas 

fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 

erfarenheter, språk och kunskaper. (Skolverket, 2011:8) 

 

Med ovanstående citat som grund konstaterar vi att det är olyckligt att det finns en tendens att 

ta avstånd från bedömning som fritidspedagog eller fritidslärare. Det Skolverket beskriver 

visar på att ett visst mått av bedömning krävs för att fritidshemmet ska uppfylla dessa krav 
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och tillgodose barnens behov. Bedöms inte barnen så kan man inte heller göra en plan för vad 

barnen eller verksamheten behöver för att även fortsätta utvecklas. 

En avslutande fråga vi vill diskutera är om pedagogerna anser att bedömningsprocesser 

inverkar på fritidshemmets verksamhet. Vi kan se i genomgången av bedömningsbegreppet i 

studiens bakgrundsavsnitt, att begreppet är väldigt mångfasetterat och kan vinklas på många 

olika sätt. Detta ger oss anledning att mena att synen på bedömning inverkar på alla 

företeelser i livet och alltså även i fritidshemmet.  

 

Det är intressant att se att många av informanterna menar att det inte förekommer bedömning 

i fritidshemmet, trots att det är något som de senare säger finns i utbildningen och att de 

bedömer gruppen i första hand. Beror detta på en inskränkt, indoktrinerad syn kring 

bedömning och att den inte hör till fritidshemmet eller finns det en vilja mest att särskilja sig 

från skolans sätt att se på bedömning? Vi kan se riktningar åt båda hållen bland våra svar. 

Informanterna anser bland annat att fritidshemmet är barnens fritid och ska i och med det inte 

bedömas men det är inte samma sak som att saker inte bedöms.    

Slutsatser  
Slutsatsen av undersökningarna i denna studie är att bedömning främst beskrivs som 

summativ av pedagoger. Bedömning i fritidshemmet beskrivs av informanterna som 

bedömning av gruppen med ett formativt syfte. Skillnaderna i synen på bedömning inom de 

olika yrkeskategorierna existerar av olika anledningar som exempelvis utbildning och egna 

upplevelser eller erfarenheter. Liksom Kolbs teori om erfarenhetsbaserat lärande menar att 

elever gör som de blivit lärda, kommer pedagoger lära ut på de sätt som deras erfarenhet säger 

dem.  

Informanterna vet inte att det förekommer bedömning i fritidshemmet, varken vad det gäller 

uppdraget eller praktiken, vilket leder till att de inte kan se att deras uppfattningar om 

bedömningar påverkar fritidshemmet. Detta grundar sig troligtvis i okunskap om begreppet 

bedömning och dess möjligheter. Denna ovetskap och förvirring, menar vi kan leda till en 

splittring i fritidspersonalens yrkesidentitet som potentiellt också kan skapa motsättningar i 

arbetslagen. Avslutningsvis finns det en otydlig relation mellan pedagogernas 

utbildningsbakgrund och deras syn på bedömning. Utbildning och erfarenhet lägger grunden 

för värderingar som påverkar verksamheten.  

Med bakgrund i dessa slutsatser kan vi avslutningsvis konstatera att bedömningens plats i 

fritidshemmet inte är oomkullrunkelig.  
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Bilaga 1 
Inbjudan att delta som informant vid examensarbete 

 

Vi heter Lukas och Robert, läser programmet Grundlärare med inriktning mot fritidshem på 

Umeå Universitet. Vi ska nu, sista terminen, skriva vårt examensarbete.  

Syftet med vårt arbete är att erhålla kunskap om synen på bedömning samt 

bedömningsprocessers inverkan på verksamheten hos personal i fritidshem. 

 

Undersökningen kommer ske genom en intervju. Denna beräknas ta ungefär 30-45min och för 

att vi ska kunna få en god förutsättning för att bearbeta data, kommer den spelas in med en 

ljudinspelare. Sedan kommer inspelningen föras över på dator, för att kunna analyseras och 

behandlas.   

 

Din medverkan kommer att behandlas anonymt genom hela arbetet, intervjumaterialet 

kommer behandlas konfidentiellt Du har rätt att dra tillbaka din medverkan vid vilket tillfälle 

som helst, utan någon förklaring till oss. 

 

Vi planerar att genomföra vår intervju genom att besöka dig på din arbetsplats, om det är 

möjligt, på en av dagarna listade nedan. 

 

Torsdag xx mars 

Fredag xx mars 

Måndag xx mars 

Onsdag xx mars 

Torsdag xx mars 

Fredag xx mars 

 

Vänligen välj ut två dagar och två tider under dessa dagar och maila oss. Vi återkommer 

sedan med en bekräftelse på intervjutillfället. 

Skulle ingen av dessa dagar fungera för dig, hör av dig så ska vi göra vårt bästa att ordna ett 

annat tillfälle. Har du frågor eller funderingar kring undersökningen? Hör av dig till oss! 

 

Lukas Almqvist  

073-027 xx xx 

lukas.almqvistxx@xxxxx.se 

 

Robert Persson 

070-538 xx xx 

cibaxx@xxxxx.com 

mailto:lukas.almqvistxx@xxxxx.se
mailto:cibaxx@xxxxx.com
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Bilaga 2 
Intervjuguide för fritidslärare och fritidspedagoger 

Syftet med vårt arbete är att erhålla kunskap om synen på bedömning samt 

bedömningsprocessers inverkan på verksamheten hos personal i fritidshem. 

 

Uppvärmningsfrågor (bakgrundsfrågor): 
Vad hette utbildningen? 

Vad heter din examen? 

(Det måste innebära att du alltså studerade mellan …?) 

Hur länge har du arbetat på fritidshem?  

Har du jobbat på just denna skola sedan dess?  

 

Intervjufrågor: 
Vi är intresserade av hur man ser på begreppet bedömning inom fritidshemmet.  

Kan du berätta om begreppet bedömning, vad tänker du att det handlar om? 

; kan du utveckla? Hur menar du? Du menar alltså…? Jag tolkar det som att.. 

 

Är det något som du använder i fritidsverksamheten? 

; på vilket sätt? kan du ge något exempel? Du menar alltså att…?  

 

Finns det metoder att bedöma barn i fritidshemmet? 

; På vilka sätt? Vad finns det för nytta med detta? 

 

Har din syn på bedömning förändras med tiden? 

; på vilket sätt känner du att den förändrats? tror du att det påverkar din/er planering av 

verksamheten på fritids? Om så, på vilka sätt?  

 

Hur förmedlades synen på bedömning under din utbildning?  

; på vilket sätt? Var det tydligt?  Hur upplevde du det då? 

 

Upplever du som (personal i fritidshem) en differens mellan din syn på bedömning och den 

hos kollegorna verksamma i skolan?  

;på vilket sätt? Har din tankar kring detta förändrats över tid? Hur? Vad tror du det beror på? 

 

Kan du se en skillnad mellan din syn på bedömning och dina lärarkollegor som har en annan 

lärarutbildning?  

; Vad kan detta bero på? Hur visar det sig?  
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Bilaga 3 
Intervjuguide för ämneslärare  

Syftet med vårt arbete är att erhålla kunskap om synen på bedömning samt 

bedömningsprocessers inverkan på verksamheten hos personal i fritidshem. 

 

Uppvärmningsfrågor (bakgrundsfrågor): 
Vad hette din utbildning? 

Vad heter din examen? 

Du studerade mellan? 

Hur länge har du arbetat inom skolan?  

 

Intervjufrågor: 
Vi är intresserade av hur man ser på begreppet bedömning.  

Kan du berätta om begreppet bedömning, vad tänker du att det handlar om? 

 

Finns det metoder att bedöma barn? 

Vad finns det för nytta med detta? 

 

Har din syn på bedömning förändras med tiden? 

; på vilket sätt känner du att den förändrats?  

 

Hur förmedlades synen på bedömning under din utbildning?  

 

Upplever du en differens mellan din syn på bedömning och den hos kollegorna verksamma i 

skolan?  

 

Har du haft kontakt med fritidspedagoger inom skolan? 

 

Kan du se en skillnad mellan din syn på bedömning och dina kollegor som har en annan 

lärarutbildning, t.ex. fritidslärare/fritidspersonal? 

; Vad kan detta bero på? Hur visar det sig?  

 

Hur skulle du beskriva skillnader mellan utvärdering och bedömning? 


