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“When that content reaches all the students in the afterschool program it is quality.” 

- An examination of the systematic quality work of the afterschool program 

 

 

Abstract 

This study is based on previous quality reviews of the afterschool program and previous 

research that points to a problem in the businesses. The problem consists of deficiencies in 

planning, developing and evaluating the activities of the afterschool program, which means 

systematic quality work. An ongoing state investigation describes continued problems with 

quality work in afterschool programs. The purpose of this study is therefore to investigate the 

extent of the systematic quality work in the afterschool program and the conditions for the 

work, which must be carried out in accordance with the Education Act. To get answers to our 

questions, we have departed from John Dewey's theory of education and democracy and 

interviewed two researchers with experience in the subject as well as a former principal in 

compulsory school to obtain evidence of the systematic quality work. In addition, reports of 

systematic quality work in various municipalities in Sweden have been analyzed. The results 

of our survey show that there are often no conditions for conducting systematic quality work. 

Principals have a primary role for systematic quality work to be carried out, but at the same 

time, there seems to be a need for skills development for principals regarding systematic 

quality work in the afterschool program. In addition, more and more competent and legitimate 

staff are needed to achieve the goals and requirements set by the curriculum, and then 

supporting principals who are familiar with the afterschool program's mission are also needed. 

Keywords: afterschool program, meaningful leisure-time, quality, systematic quality 

development work, curriculum 

 

 

 

 



   

Sammanfattning 

Denna studie grundar sig på tidigare kvalitetsgranskningar av fritidshemmet och tidigare 

forskning som pekar på en problematik i verksamheterna. Problematiken utgörs av brister i att 

planera, utveckla och utvärdera fritidshemmets verksamhet, vilket betyder systematiskt 

kvalitetsarbete. I en pågående statlig utredning beskrivs fortsatta problem med kvalitetsarbetet 

i fritidshem. Syftet med denna studie är därför att undersöka omfattningen av det systematiska 

kvalitetsarbetet i fritidshemmet och förutsättningarna för arbetet, vilket ska genomföras enligt 

skollagen. För att får svar på våra frågor har vi utgått från John Deweys teori om utbildning 

och demokrati och intervjuat två forskare med erfarenhet av ämnet samt en före detta rektor i 

en grundskola för att få evidens för det systematiska kvalitetsarbetet. Därtill har rapporter av 

systematiskt kvalitetsarbete i olika kommuner i Sverige analyserats. Resultatet i vår 

undersökning visar att det ofta saknas förutsättningar för att bedriva ett systematiskt 

kvalitetsarbete. Rektorer har en huvudsaklig roll för att ett systematiskt kvalitetsarbete ska 

kunna bedrivas, men samtidigt tycks det finnas ett behov av kompetensutveckling för rektorer 

gällande systematiskt kvalitetsarbete i fritidshemmet. Därtill behövs det i högre grad behörig 

och legitimerad personal för att verksamheten ska uppnå de mål och krav som läroplanen 

föreskriver och då behövs även stödjande rektorer som är förtrogna med fritidshemmets 

uppdrag. 

Nyckelord: fritidshem, meningsfull fritid, kvalitet, systematiskt kvalitetsarbete, läroplan 
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Inledning 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning vid olika fritidshem i olika skolor och vid andra 

sammanhang har vi fått och får alltjämt insyn i och erfar en variation av verksamheter som på 

olika sätt skiljer sig från varandra. Det rör sig om fritidshem med aktiv personal i väl 

utvecklade verksamheter som med utgångspunkt från elevernas intressen och behov har 

skapat aktivitetsscheman med bred variation av organiserade aktiviteter som alternativ till den 

fria leken. Den andra ytterligheten är verksamheter som domineras av den fria leken, med få 

inslag av planerade aktiviteter där personalen främst arbetar med att upprätthålla kontrollen 

över elevgruppen genom att “checka av” närvarolistan. Samtidigt framgår det tydligt i 

skollagen att utbildningen ska vara likvärdig för alla elever, oavsett vilken 

fritidshemsverksamhet i Sverige de är inskrivna vid. 

Med anledning av våra erfarenheter har vi kommit att intressera oss för hur fritidshem idag 

arbetar för att utveckla och utvärdera verksamheterna. Målen i läroplanen är att alla elever 

ständigt ska ges möjligheter att lära och utvecklas genom en variation av aktiviteter inom 

olika kunskapsområden och erbjudas en meningsfull fritid. Vår studie om fritidshemmets 

utvecklingsarbete bygger på tidigare forskning, granskningsrapporter och utredningar av 

kvalitet i fritidshem samt skollagens tydliga krav på systematiskt kvalitetsarbete. Med vår 

undersökning vill vi belysa omfattningen av kvalitetsarbetet i fritidshem och undersöka 

förutsättningarna för ett systematiskt kvalitetsarbete. För att söka svar på våra frågor har vi 

utgått från John Deweys läroplansteori med ett pragmatiskt perspektiv och använt oss av både 

kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod i vår undersökning. Vi har intervjuat forskare som 

har en del i en pågående statlig utredning av fritidshemmets kvalitet (Linnéuniversitetet 2019) 

och sammanställt och analyserat kvalitetsrapporter från slumpmässigt valda fritidshem i hela 

Sverige.  

  

 

 



 

2 
 

Syfte och frågeställningar  

Inför vår undersökning har vi funnit att det saknas en bredd av forskning om kvalitetsarbetet i 

fritidshemmet, vilket bekräftas av forskare (Lager 2015, s. 27). Syftet med denna 

undersökning är således att belysa omfattningen av systematiskt kvalitetsarbete i 

fritidshemmet och få en fördjupad förståelse för vad kvalitet i fritidshemmet kan innebära. 

Vår ambition är att ge ett tillskott till forskningen inom detta ämne och att påminna om vikten 

av men även kravet för systematiskt kvalitetsarbete i fritidshemmet. I studien utgår vi från 

följande forskningsfrågor: 

1. I vilken utsträckning arbetar fritidshemmet för att utvärdera och utveckla 

verksamheten? 

2. Vilka förutsättningar ges fritidshemmets personal för att genomföra ett systematiskt 

kvalitetsarbete i enlighet med styrdokumenten?   

  

Bakgrund  

Nedan följer en kortfattad beskrivning av fritidshemmet ur ett historiskt perspektiv, därefter 

beskriver vi fritidshemmets uppdrag och vilka styrdokument som ligger till grund för arbetet i 

fritidshemmet.  

  

Fritidshemmets historia 

Universitetslektorn vid institutionen för utbildningsvetenskap vid Stockholms universitet 

Malin Rohlin (2012) beskriver i sin bok Fritidshemmets historiska dilemman att 

fritidshemmets former och ramar har skiftat sedan fritidshemmet formellt skapades. Från 

1930-talet till 1990-talet har fritidshemmets uppdrag i stor sett handlat om en social omsorg 

av barn. 1988 fick fritidshemmet ett eget pedagogiskt program och var då underställt 

Socialstyrelsen. Allmänna råd för fritidshem inrättades och sedan 1999 är fritidshemmet 

integrerat med grundskolan. Fritidshemmets lokaler flyttades under hela denna tid successivt 

in i skolans lokaler (Rohlin 2012, s. 11–12). I denna reform tredubblades antalet inskrivna 

elever i fritidshemmet men stora nedskärningar påverkade samtidigt verksamheterna och 

behörig personal i fritidshemmet saknades. 2001 startades fritidspedagogutbildningen och 
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blev därmed en variant inom lärarutbildningen. Den nya utbildningen var inte tilltalande nog 

och endast 100–200 personer utbildade sig till fritidspedagoger, jämfört med 500–600 före 

reformen, och orsaken var bland annat att kvaliteten av lärarutbildningen ansågs vara låg. 

Skolverkets lägesbedömning 2006 var att det saknades utvärdering av fritidshemmet men 

även måldokument på både lokal och kommunal nivå. Gruppernas storlek var fortsatt mycket 

stora och personaltätheten var låg. 2007 reviderades de allmänna råden som betonar relationen 

mellan skollagen, läroplanen och de allmänna råden vilket tydliggör fritidshemmets uppdrag. 

2011 presenterades en ny läroplan, där fritidshemmet framgår i rubriken (Ibid., s, 197–203). 

Fem år senare fick fritidshemmet en egen del i läroplanen, med syfte och centralt innehåll 

(Skolverket 2016). Idag är cirka 80 procent av alla 6–9-åringar i Sverige inskrivna i 

fritidshem, vilket innebär cirka en halv miljon elever, som i motsats till den obligatoriska 

grundskolan är frivillig (Skolverket 2018).  

  

Fritidshemmets uppdrag och styrdokument 

Syftet med utbildningen i fritidshem är enligt skollagen (SFS 2010:800) att den ska 

komplettera utbildningen i förskoleklass och skolan. Rörande likvärdighet i fritidshemmet ska 

utbildningen enligt skollagen 1 kap. 9 § vara likvärdig inom skolväsendet, inom varje 

skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas. Utbildningen i 

fritidshemmet ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Därutöver ska 

fritidshemmet främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Malin Rohlin (2012, s. 186) 

menar att samarbete mellan skola och fritidshem i sin tur medför en balans mellan teoretiska 

och praktiska inslag i skolan vilket kan gynna elevernas lärande och utveckling under hela 

deras dag inom skolan. Beträffande det systematiska kvalitetsarbetet i fritidshemmet har 

fritidshemmet ett ansvar att genomföra detta arbete. I skollagen framgår bestämmelser, 4 kap. 

2–8 §§, om systematiskt kvalitetsarbete. Vad som föreskrivs är att statlig tillsyn och 

kvalitetsgranskning samt nationell uppföljning av verksamheter inom skolväsendet ska göras 

av huvudmannen vilket i detta fall ofta är kommunen. Denna ska genomföra, planera, följa 

upp och utveckla utbildningen och rektorn ansvarar för kvalitetsarbete på enhetsnivå. Det 

systematiska kvalitetsarbetet på enhetsnivå, vilket i detta fall är fritidshemmet, ska 

genomföras i samverkan med lärare, övrig personal och elever och arbetet ska dokumenteras 

(SFS 2010:800). I del 1 i läroplanen Lgr11 sammanfattas skollagens bestämmelser om 

systematiskt kvalitetsarbete:  
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Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar mot de nationella målen. 

Huvudmannen har ett givet ansvar för att så sker. Den dagliga pedagogiska ledningen av 

skolan och lärarnas professionella ansvar är förutsättningar för att skolan utvecklas 

kvalitativt. Detta kräver att verksamheten ständigt prövas, resultaten följs upp och 

utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas. Ett sådant arbete måste ske i ett 

aktivt samspel mellan skolans personal och elever och i nära kontakt med såväl hemmen 

som med det omgivande samhället. (Skolverket 2019, s. 9).  

  

Även om benämningen i skrivelsen är skola så inbegriper detta även fritidshemmet då del 1 

och 2 i läroplanen berör både skola och fritidshem. Del 4 i läroplanen berör särskilt 

fritidshemmet och kompletterar del 1 och 2 samt ämnar förtydliga syfte och centralt innehåll i 

fritidshemmets undervisning. I det allra första stycket i syftesdelen i del 4 och som berör vår 

undersökning särskilt mycket framgår det att:  

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda 

eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i 

elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas 

ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en 

variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande. 

(Skolverket 2019, s. 22).  

En variation av arbetssätt i verksamheterna innebär exempelvis skapande genom olika 

estetiska uttrycksformer som till exempel lek, bild, musik, dans och drama. Eleverna ska även 

ges möjlighet att på olika sätt utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, 

till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. 

 

Teoretiska utgångspunkter  

I denna del presenteras teoretiska utgångspunkter för undersökningen. För att lyfta fram 

fritidshemmets utvecklingsarbete för en kvalitativ verksamhet och för att få en fördjupad 

förståelse för vad kvalitet i fritidshemmet kan innebära kommer undersökningen utgå från 

John Deweys läroplansteori, det vill säga hans teori om kunskap och utbildning (Dewey 2009, 

Wahlström 2016, s. 18). Deweys uppfattning om en bra undervisning var att den är 

konstruktiv genom att eleverna ges verktyg till att söka ny kunskap genom praktiskt 

experimenterande (Linde 2012, s. 35) och därför måste innehållet i undervisningen ha ett 
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obegränsat urval, vilket kräver organisering av innehållet (Wahlström 2016, s. 18).  

Dewey anses vara en av grundarna till pragmatismen (Wahlström 2016, s. 35) som kan 

beskrivas som konsekvenser av idéer och handlande (Linde 2012, s. 35), vilket leder oss till 

de centrala begreppen vi kommer att använda oss av i undersökningen: demokrati, erfarenhet 

och klokt handlande (Hartman, Roth & Rönnström 2003, s. 28), i fritidshemmets kontext. 

Dessa tre begrepp är relevanta i vår undersökning då de tillsammans med resultaten i 

undersökningen kan ge en fingervisning om vilka erfarenheter som verksamheterna bygger på 

och hur fritidshemspersonalen handlar, alltså genomför systematiskt kvalitetsarbete, för att 

skapa och upprätthålla en verksamhet som vilar på en demokratisk grund. Nedan presenterar 

vi Dewey och sedan beskriver vi pragmatism, för att ge en bild av helheten kring de centrala 

begreppen. Därefter presenteras en förklaring av de ovan nämnda centrala begreppen.   

 

John Dewey 

John Dewey (1859–1952) var en inflytelserik amerikansk filosof, pedagog och 

läroplansforskare vars författarskap grundade sig på studier inom ett brett spektrum som 

logik, etik, metafysik, religionsfilosofi, vetenskapsteori och estetik. Men det var hans insatser 

inom det pedagogiska området som lämnade mest avtryck (Burman 2014, s. 13). I början på 

1900-talet var Dewey en av de ledande inom läroplansteori. 1902 utgav han skriften The 

Child and the Curriculum och därmed var han tidig med att använda begreppet läroplan. Hans 

ståndpunkt var utbildningens sociala dimension och behovet av sammanhållning i samhället. 

Deweys uppfattning av läroplanen var att innehållet i undervisningen behöver organiseras 

men att undervisningen ska vara obegränsad gällande ämnesval och plats för lärande. Men 

han ansåg också att läroplanens problem var att innehållet i undervisningen betraktades som 

något färdigt och förutbestämt som eleverna av plikt skulle tillägna sig. Han menade också att 

det fanns en klyfta mellan teori och praktik i skolan och att undervisningen måste byggas på 

elevens redan gjorda erfarenheter och att läraren har som uppgift att överbrygga gapet mellan 

eleverna och läroplanen genom att ge eleverna möjligheter att lära och utvecklas inom ett 

kunskapsinnehåll som är relevant för dem. Läraren ska arrangera aktiviteter som kan 

underlätta elevernas möte med den formella undervisningen. Vidare menade han att det inte 

behöver vara svårt för elever att knyta an till ett kunskapsinnehåll då de redan genom lekar 

och i vardagen utforskar sin miljö utanför skolans institutionella miljö, som han benämnde 

“förläroplansaktiviteter” (Wahlström 2016, s. 18–19), vilket kan tolkas som fritidshemmets 
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aktiviteter. Deweys uppfattning om hur människan når fram till kunskap på bästa sätt var 

kortfattat att eleverna så ofta som möjligt ska arbeta mer praktiskt vid sidan om den teoretiska 

klassrumsundervisningen och att genom praktiskt handlande kan man nå kunskap (Hartman 

2013, s. 238). Men det förekom en uppfattning om att det finns olika typer av kunskaper inom 

skolväsendet och att samhällets uppfattning om vad som räknas som kunskap präglar skolans 

utbildning och läroplaner, utvärdering av verksamheter och innehållet i undervisningen 

(Wahlström 2016, s. 18–19, 35). Inom den utbildningspolitiska arenan är det bland annat ett 

perspektiv som har dominerat debatten de senaste decennierna, den neo-konservativa 

kunskapssynen som innebär att vissa ämnen anses mer betydelsefulla än andra och den synen 

präglar läroplanen än idag. Det handlar om en särskild kunskap som anses vara god och ska 

betraktas som “sann kunskap” (Ibid., s. 43–44).  

Den didaktiska grundfrågan inom det tyskspråkiga utbildningsväsendets uppfattning om 

kunskapsinnehåll är Varför ska eleven lära sig detta innehåll? (Ibid., s. 135). Svaret måste 

förklara hur innehållet bidrar till elevens bildningsprocess, även ur ett samhälleligt perspektiv. 

Detta är förenligt med de didaktiska grundfrågorna Hur, Vem, När och Var som är förankrade 

i skolans läroplan i dagens Sverige och dessa frågor innebär hur något ska läras ut, till vem 

det ska läras ut, när och var det ska läras ut (Jensen 2013, s. 59). Även Dewey menade att 

eleverna ska ges möjligheter att lära och utvecklas inom ett kunskapsinnehåll som är relevant 

för dem. 

Dewey förknippas med progressivismen vilket har varit betydande i läroplansutredningar som 

har resulterat i processorienterade läroplaner. Den amerikanska progressivismen hävdar att 

undervisningen ska utgå från elevens intressen, till skillnad från andra filosofers uppfattningar 

om att undervisningen ska skapa ett intresse hos eleverna (Wahlström 2016, s. 15–16). 

Progressivismen anses vara en stark utbildningsidé då den har en idé om att eleven är 

utgångspunkten, men det tycks finnas svårigheter att organisera undervisningen då fokus är på 

process och utveckling, vilket gör det svårt för exempelvis läroplansutredare att systematiskt 

utvärdera och bedöma (Ibid., s. 84). Detta kan betyda att läroplansforskare inte har tillräcklig 

insyn i verksamheterna och därför inte kan ta hänsyn till varje elevs förutsättningar, behov 

och intressen. Ett liknande perspektiv hade den tyska didaktikern Wolfgang Klafki (Ibid., s. 

138) som hade ett kritiskt konstruktivt perspektiv på utbildning och didaktik. Han menade att 

didaktikens strävan är att ge möjligheter för barn att vara medskapare, medbestämmare och 

vara solidariska i verksamheten. Huvudfokus är på verksamhetens innehåll, som inte ska ses 

som någon förutbestämd kunskapsmassa utan istället anpassas till varje elev och till 
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kontexten. Klafki hävdade att för att ett kunskapsinnehåll ska ha mening måste den förutom 

att ha en förankring hos eleverna också ha en relevant koppling till samhällelig kontext. Det 

betyder att det behövs en balans mellan eleven, läraren, undervisningens innehåll och hur det 

framställs, elevens erfarenhet och relationen mellan lärare och elev. Denna balans kan 

beskrivas som den didaktiska triangeln vilken utgörs av tre grundpelare som lägger tyngd vid 

lärarens undervisningsmetod, samspelet mellan lärare och elev samt elevens erfarenheter av 

lärande (Wahlström 2016, s. 137–138).  

 

Pragmatiskt perspektiv 

Pragmatiskt perspektiv innebär i vidare mening samhällsutveckling och i skolsammanhang 

handlar det om skolans funktion, kunskapsteori samt frågor gällande lärande, undervisning, 

perception, problemlösning med mera (Säljö 2015, s. 70). Dewey var skeptisk till den 

traditionella kunskapsteorin och menade att det inte räcker med att filosofer sitter på 

kammaren och försöker fastställa sanningar om kunskap för skola och utbildning eftersom 

denna metod inte har varit fruktbar tidigare. Han menade att för att filosofiska kunskaper ska 

vara till nytta behöver man kunna använda dessa i vardagen och bara för att något anses vara 

“sant” behöver det inte vara allas sanning. Han motsatte sig också att barndomen ansågs vara 

en förberedelsetid inför det verkliga livet som vuxen. Utbildning menade han är inte en 

förberedelse för livet, utan själva livet (Ibid, s. 71–72).  

Göran Linde, professor i pedagogik (2012, s. 35), beskriver pragmatismen som konsekvenser 

av idéer och handlande. Människan är också fri att skapa sin egen verklighet. Dewey själv 

ansåg att det inte var möjligt att lära ut en evig sanning men att eleverna behöver ges 

möjligheter till att praktiskt experimentera och undersöka fenomen för att söka kunskap och 

finna sin egen sanning. Vidare menade han att individer tar med sig någonting från varje 

upplevd erfarenhet för att sedan använda denna kunskap vid ett annat tillfälle (Säljö 2014, s. 

13). 

 

Centrala teoretiska begrepp 

Anledningen till att Deweys syn på kunskap och utbildning har valts är att styrdokumentens 

föreskrifter och även forskning likt Dewey beskriver att lärandet på fritidshemmet sker i en 
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social och demokratisk kontext och att mål alltid är relaterat till resultat vilket i sig beror på 

tidigare handlingar och erfarenheter (Dewey 2009, s. 142). Nedan förklarar vi de tre centrala 

begreppen som Dewey använder i sin teori och som vi utgår ifrån i vår undersökning. Dessa 

begrepp är demokrati, erfarenhet och klokt handlande. Hartman, Roth och Rönnström (2003, 

s. 12) benämner klokt handlande som intelligent action, vilket är en omformulering av 

begreppet learning by doing som Dewey vanligtvis förknippas med. Vi har valt en svensk 

översättning av begreppet och då klokt handlande.  

 

Demokrati 

Demokrati är ett återkommande tema hos Dewey. Ett exempel är hans bok Demokrati och 

utbildning (Dewey 2009) där han betonar utbildningens demokratiska uppgift, som han menar 

består i att arbeta med en helhetssyn på människan. Dewey som anses vara en av de stora 

demokratiteoretikerna intresserade sig särskilt för relationen mellan demokrati och utbildning. 

Demokratin såg han inte som absolut utan som ett relativt värde som är den styrelseform som 

än så länge visat sig bäst garantera och stödja social variation och samhällelig utveckling. Han 

definierade demokrati som ”kommunicerad erfarenhet” och det innebar att han såg 

kommunikationen mellan olika parter i samhället som kärnan i den demokratiska 

gemenskapen och utan den saknas den dynamik genom vilken ett demokratiskt samhälle kan 

utvecklas och förbättras (Hartman, Roth & Rönnström 2003, s. 27). Dewey menade att ett 

idealsamhälle är en mångfald av samhällen, både bra och dåliga, och det kan tolkas som att 

alla människor har kvaliteter som kan tillföra något till gemenskapen. Fostran och bildning av 

eleverna sker genom undervisning, men kvaliteten och värdet på undervisningen beror på 

verksamhetens vanor och uppsatta mål. Begreppet idealsamhälle tolkar vi som skolans och 

fritidshemmets realisering av läroplanen.  

Då kvaliteten av verksamheter kan skilja sig finns det behov att kritiskt granska och utvärdera 

verksamheten genom att uppmärksamma utvecklingsområden för att sedan föreslå 

förbättringar för att försäkra sig om att verksamheten uppfyller sitt uppdrag och arbetar mot 

de mål som styrdokumenten föreskriver. Dewey lyfter fram de styrandes, skolledares, roll och 

ansvar att möjliggöra ett sådant arbete (2009, s. 122–123). Vidare framhåller han vikten av att 

lärandet sker genom ständig stimulans och då på elevernas villkor utifrån deras egna intressen 

och erfarenheter, men också att alla elever ska ges likvärdiga möjligheter till att lära och 
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utvecklas. Därför ska inte mål bestämmas av yttre diktat som har målen som medel för att 

gagna andra istället för eleven, menar han. Mål är alltid relaterade till resultat och för att 

förstå resultatet behöver man granska om det finns en kontinuitet i verksamheten eller om 

verksamheten består av en serie av ogenomtänkta handlingar. För att ett mål ska uppnås 

förutsätter det metodik och ordnade aktiviteter (Ibid., s. 141–142). 

 

Erfarenhet 

Deweys begrepp erfarenhet är ett centralt begrepp för förståelsen av elevers lärande och 

människans handlande. Det är därför av stor vikt att förstå Deweys grundläggande 

kommunikativa filosofi, om hur människor utvecklar kunskap och moralisk mening genom 

möten i sin omvärld (Wahlström 2016, s. 53). Erfarenheten är enligt Dewey (2009, s. 183) 

något passivt eller aktivt element vilket innebär att den passiva delen präglas av att finna sig i 

och utstå något och därför se uppgifter som något att “gå igenom”. I den aktiva delen handlar 

det om att pröva och försöka, och därigenom gör man erfarenheter. Pedagogens uppgift blir 

då att säkerställa att erfarenheterna blir kvalitativa genom att effekterna av dem skapar 

erfarenheter som leder till att det inte blir aktiviteter som bara är roliga för stunden utan är så 

pass kvalitativa att de leder till nya erfarenheter (Dewey 2004, s. 173). Enligt Dewey påverkar 

erfarenheter hur människan sedan handlar och därmed skapas nya värdefulla erfarenheter, 

som i sin tur leder till ett handlande. Genom att skapa nya erfarenheter kan förändring ske 

men förändringen är meningslös om man inte handlar medvetet med en insikt om 

konsekvenserna som följer. Förändringen blir betydelsefull när den följs av en reflektion 

(2009 s. 183). Utbildning beskriver han som en konstant omorganisation eller rekonstruktion 

av erfarenheten som hela tiden strävar efter att uppnå mål och så länge utbildningen styrs av 

medel som en läroplan kan erfarandet få kvalitet. Vidare menar han att erfarenheten ger 

möjligheter att avsiktligt handla för att få gynnsamma följder och undvika de oönskade (Ibid., 

s. 116–117). 

 

Klokt handlande 

Klokt handlande, är nästa teoretiska begrepp vi behandlar. Det är mer vanligt att uttrycket 

Learning by doing förknippas med Dewey när man talar om handlande, fastän det begreppet 



 

10 
 

inte direkt formuleras i hans texter. Vi har istället valt att använda oss av begreppet klokt 

handlande då vi upplever att det är mer samtida och förklarande och därför mer användbart i 

vår undersökning. Begreppet kan sammanfatta det Dewey ville stå för och kortfattat innebär 

begreppet reflektioner av alla företeelser i samhället, då inte bara problemet formuleras utan 

också tänkbara lösningar prövas genom handling (Hartman, Roth & Rönnström 2003, s. 12).  

Enligt Deweys teori om klokt handlande ses tanke och handling som ett. Därför var han en 

motståndare mot tanken om att kropp och själ, där tanke och handling är varandras motsatser. 

Vidare menade han att människan ska leva som hon lär och reflektera över sina handlingar 

och kontinuerligt värdera och ompröva frågor. Han ansåg att teori och praktik inte är varandra 

motsats utan varandras förutsättning och att därför kan ingen kunskap värderas högre än andra 

(Hartman, Roth & Rönnström 2003, s. 27–29).  

I ovan avsnitt Demokrati har vi beskrivit Deweys syn på lärarens roll att handla på ett 

lämpligt sätt för verksamhetens måluppfyllelse och för att ett mål ska uppnås krävs en särskild 

metod. Han framhåller att för att ett mål ska uppnås måste vi också tala om vilka 

förutsättningar som finns för detta och för detta behöver man grundligt observera de givna 

villkoren för att se vilka resurser som finns tillgängliga och för att upptäcka hinder för att nå 

mål. Vidare menar han att målet i sig ger en vägvisning för vilka resurser som behövs och när, 

var och hur de ska användas. Handlingsalternativen är viktiga då resultatet påverkar alla i 

gemenskapen. Han kritiserar att man rusar fram mot målet utan att granska hela den egna 

verksamheten, även om det ibland kan vara effektivt. Vidare insisterar han på att fullständiga 

observationer av verksamheten behöver genomföras eftersom villkor och hinder då blir 

synliga vilket medför att alternativen blir fler.  

En essentiell aspekt som Dewey belyser är att om man handlar enspårigt och inte tillämpar 

fler handlingsalternativ som tar hänsyn till situationen har man inte så många resurser att ta 

till om oväntade svårigheter dyker upp. Slutsatsen Dewey drar är att målinriktat handlande 

alltid är detsamma som att handla klokt (2009, s. 143–144).  

  

Systematiskt kvalitetsarbete 

Nu när vi har gått igenom de teoretiska perspektiven kommer vi nedan att beskriva hur 

fritidshemmets styrdokument definierar systematiskt kvalitetsarbete och hur arbetet kan ske i 
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praktiken samt hur begreppet kvalitet i fritidshemmets kontext kan definieras. Därefter följer 

en beskrivning av vad begreppet meningsfull fritid kan innebära. 

  

Systematiskt kvalitetsarbete i fritidshem 

Systematiskt kvalitetsarbete är ett relativt nytt begrepp och har tidigare inom forskning 

benämnts som utvärdering av kvalitet (Lager 2015, s. 30–31). Arbetet innefattar flera olika 

faser som sker i en kontinuerlig och systematisk process som har fokus på bland annat 

planerings- och utvärderingsfaserna med Skollagen som utgångspunkt. I Skollagens kapitel 4, 

1–8 §§ (SFS 2010:800) finns bestämmelser om att skolväsendet ska kvalitetsgranskas och 

följas upp nationellt, på uppdrag av staten. Huvudmannen, vilket ofta är kommunen, ska 

kontinuerligt och systematiskt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Detta arbete ska 

även genomföras på enhetsnivå, alltså i skola och på fritidshem och det är rektorn som 

ansvarar att kvalitetsarbete genomförs vid enheten. Det systematiska arbetets inriktning ska 

vara att uppfylla de nationella mål som finns för utbildningen och arbetet ska dokumenteras. 

Eleverna ska ges inflytande och stimuleras till att ta aktiv del i utvecklingen av utbildningen. 

Skolverkets beskrivning av det systematiska kvalitetsarbetet är att en rad av handlanden 

ordnas systematiskt i en särskild följd för att sträva efter att förbättra kvaliteten i 

verksamhetens undervisning för att målen enligt styrdokumenten ska nås. Väsentliga delar i 

arbetet är fritidshemspersonalens planering, uppföljning, utvärdering och analys av 

verksamheten. Personalen behöver då också skapa lämpliga metoder för undervisning och 

reflektera över både metod och innehåll (Skolverket 2011, s. 39). Skolverkets allmänna råd 

för fritidshem (2014), vilket är ett förtydligande av läroplanen, klargör vikten av att 

huvudmannen, rektorn och fritidshemspersonalen är förtrogna med fritidshemmets uppdrag 

för att kunna arbeta målstyrt. Planering av verksamheten ska utgå från vad som formuleras i 

styrdokumenten och utifrån elevgruppens behov och intressen. På så vis skapas 

förutsättningar för att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete, vilket kortfattat innebär att 

systematiskt och kontinuerligt följa upp verksamheten och utifrån analyser av resultaten 

planera och utveckla utbildningen. Detta arbetssätt synliggör resultatens förhållande till de 

övergripande målen i läroplanen (Skolverket 2014, s. 12). 
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Hur det systematiska arbetet sker i praktiken i dagens fritidshem menar Lager (2015, s. 33) 

beror på de ökade krav som ställs på systematiskt kvalitetsarbete i fritidshem. Det betyder 

förändrade förväntningar på både arbetslag och enskilda lärare. Andra faktorer som påverkar 

är fritidshemspersonalens tolkningar av sitt uppdrag. Men även andra lärarkategoriers 

tolkningar av fritidshemmets uppdrag påverkar fritidshempersonalens handlingsutrymme. 

Sedan fritidshemmet blev en del av grundskolan, eller rättare sagt flyttade in i skolans lokaler, 

har handlingsutrymmet för fritidshemmet förändrats. Fritidshemmet behöver numer hantera 

strukturella faktorer som större barngrupper, förändrad lokaltillgång, minskade ekonomiska 

resurser och otydlig styrning. Vad som är särskilt anmärkningsvärt är att elevers möjlighet till 

att interagera med vuxna har minskat, samtidigt som forskning understryker betydelsen av 

lärares relationella kompetens i att skapa pedagogiska möten med barn (Lager 2015, s. 33). 

En aspekt på hur undervisning inom skolan bedrivs är den genomgripande ekonomiska 

strukturen New public management vilket har fått ett stort genomslag sedan skolreformerna på 

1990-talet då många fristående skolor har tillkommit. Detta rör styrningen av en verksamhet 

och att styrningen anpassas och utgår ifrån marknaden för skolor. Den svenska skolan 

marknadsanpassas och det fria skolvalet påverkar behovet av ökade mätningar som resultat 

och jämförelser. Behovet av mätningar har resulterat i att elevernas prestationer mäts i prov, 

betyg och tester vilket har resulterat i att mätningarnas resultat har fått stå som en måttstock 

kring en skolas eller kommuns utbildningskvalitet. Forskarna Lundström och Rönnberg lägger 

extra vikt vid att informationen om prestation och kvalitet är centrala ingredienser i hur 

skolmarknaden är tänkt att fungera (2015, s. 144–145). Detta perspektiv kan ses som ett 

nödvändigt verktyg för att förstå vad som har påverkat synen på kvalitet på fritidshemmen då 

skolor, kommunala som fristående, kan mäta och visa för konsumenterna/vårdnadshavarna 

vilken skola och fritidshem som ger barnen den bästa kvaliteten.   

 

Kvalitet i fritidshemmets kontext 

Då fritidshemmet enligt styrdokumenten ska erbjuda alla elever en meningsfull fritid är det av 

relevans att tydliggöra vad kvalitet kan innebära i fritidshemmets kontext. Kvalitet, menar 

Karin Lager (2015, s. 68) är ett komplext begrepp och kan betraktas ur olika perspektiv: ett 

pedagogiskt perspektiv, subjektivt perspektiv och ett marknadsanpassat perspektiv. De två 

första perspektiven kan ses ha vuxit fram och genererats ur forskning i den pedagogiska 
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praktiken och ur dokumentation och utvärdering av elevernas lärande och meningsskapande 

samt ur villkor för elevers lärande som skapas i verksamheter. Det marknadsanpassade 

perspektivet har influerat verksamheten i och med att skola och fritidshem har 

kommunaliserats och att styrningen därmed har förändrats de senaste decennierna. Detta 

perspektiv med strukturerade tekniker är inspirerat av näringslivets rutiner vid kvalitetsarbete 

och har präglat kvalitetsarbetet i många kommuner. Idag anses det finnas ett neo-liberalt 

perspektiv på kvalitet i skolväsendet vilket associerar kvalitet med effektivitet, kontroll och 

individuella prestationer, och slutsatsen blir då att fokus hamnar på mätbara resultat (Lager 

2015, s. 28). 

Skolverket lyfter fram aspekter av kvalitetsarbete i fritidshemmet och menar att det finns 

kritik mot att mäta kvalitet i verksamheterna eftersom det bland annat har visat sig att 

mätningarna styrt innehållet i verksamheterna och att det är svårt att värdera verksamheterna 

eftersom uppfattningen om vad som är ett bra fritidshem varierar över tid. Fritidshemmets 

förändrade villkor har antagligen också påverkat synen på vad som anses vara ett bra 

fritidshem. God kvalitet kan kopplas till hög resurstillgång men det avgörande för god kvalitet 

i fritidshem är att skolledare har kunskap om vilka förutsättningar som krävs för att uppnå en 

hög kvalitet. Även om skolledare är ansvariga för att fritidshemmet håller en god kvalitet är 

fritidshemspersonalens kompetens och utbildning också en viktig faktor för fritidshemmets 

kvalitet. Faktorer som elevgruppens storlek i förhållande till personal, tillgång till 

ändamålsenliga lokaler, resurser i form av material och verktyg styr och påverkar möjligheten 

till att bedriva en kvalitativ verksamhet. Kortfattat definierar Skolverket begreppet kvalitet 

utifrån hur väl verksamheten uppfyller nationella och andra uppsatta mål, krav och riktlinjer 

och hur väl verksamheten utifrån rådande förutsättningar strävar efter förnyelse och ständiga 

förbättringar (Skolverket 2011, s. 37–38).  

John Dewey (2004, s. 173) hävdar att det finns olika grader av kvalitet i undervisningen i 

skolan. Han menar att erfarenheter gör elever ständigt i skolan men erfarenheter kan vara 

bristfälliga eller av avvikande karaktär och att det inte räcker med att betona hur viktigt det är 

att eleverna får erfara eftersom allt beror på kvaliteten i varje erfarenhet. Kvaliteten förklaras 

av Dewey utifrån två aspekter. Den första är den uppenbara aspekten vilket handlar om 

huruvida individens erfarenhet är trevlig eller otrevlig. Den andra är aspekten är vilken effekt 

erfarenheten får på individen, syftat till vilket inflytande erfarenheten får på individens 

fortsatta förväntningar och upplevelser av aktiviteter.  
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Kvalitetsgranskningar av fritidshemmets verksamhet  

Skolinspektionens kvalitetsgranskning av fritidshem (2010) visar att majoriteten av de 

granskade fritidshemmen behöver höja kvaliteten i verksamheterna för att stimulera elevernas 

utveckling och lärande. Fritidshem saknar planerade aktiviteter och verksamheterna 

genomförs mer rutinmässigt. Till vanligheten tillhör rörelse utomhus och skapande i form av 

att rita, klippa och klistra, men skapande uttryck som musik, dans och drama behöver erbjudas 

oftare för att utmana elevernas tänkande och för att de ska få möjlighet att utforska nya 

kunskapsområden. En del av personalen uppfattar inte att fritidshemmet har ett 

lärandeuppdrag och pedagogiska diskussioner och reflektioner är sällsynt. I mer än hälften av 

de granskade fritidshemmen behöver rektorn bli mer förtrogen med fritidshemmets uppdrag 

och verksamheten för att kunna bidra till utvecklingsarbete. I huvuddelen av fritidshemmen 

anpassas verksamheter inte efter elevernas behov, intressen och erfarenheter utan 

verksamheten är ganska statisk, år efter år. Därmed ges inte alltid stöd till elever med 

svårigheter. Kvaliteten och resurserna är inte tillräckliga i socioekonomiskt utsatta områden 

för att kunna kompensera olikheter i uppväxtförhållanden.  

De viktigaste iakttagelserna Skolinspektionen (2018) gjorde i sin granskning av undervisning 

i fritidshemmet är kortfattat att fritidshemmets undervisning i större utsträckning behöver ge 

eleverna möjlighet till att utveckla sina kommunikativa förmågor genom läsning, berättande 

och samtal, använda digitala verktyg, stimulera eleverna till matematiska resonemang, ge 

möjlighet till att ta del av närsamhällets och föreningslivets utbud och ge eleverna möjlighet 

att fördjupa och bredda sina förmågor genom längre projekt. Rektorerna behöver i högre grad 

styra personalens planering så den stimulerar elevernas lärande och utveckling, organisera 

verksamheten så att samarbete mellan personalen i fritidshemmet och mellan fritidshemmet 

stöds samt att förbättra utvecklingen av undervisningens kvalitet. 

I skrivande stund pågår utredningen Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och 

pedagogisk omsorg (Utbildningsdepartementet 2018) på uppdrag av regeringen för att 

kartlägga och analysera vilka utvecklingsområden som finns i fritidshemmet, och om det finns 

behov ska åtgärder föreslås för att öka kvaliteten och likvärdigheten i fritidshemmet. 

Utredningen har dragit ut på tiden då tilläggsdirektiv har lagts till men planeras att redovisas 

senast den 31 maj 2020. I kommittédirektivet lyfts Skolinspektionens granskningar av 

fritidshem, som beskrivs ovan, där det bland annat framkommer att fritidshemmen 
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uppmärksammas i låg grad när det gäller systematiskt kvalitetsarbete i skolan 

(Utbildningsdepartementet 2018, s. 3).  

Nyligen tillkom ett nytt direktiv där regeringen (Utbildningsdepartementet 2020) återigen 

tillsätter en utredning för att stärka kvaliteten inom skolvärlden. Den här gången ger 

regeringen skolmyndigheterna Skolverket, Skolinspektionen, Specialpedagogiska 

skolmyndigheten och Skolforskningsinstitutet ett gemensamt uppdrag. De ska bland annat 

analysera och sammanställa faktorer och förutsättningar som är avgörande för att uppnå hög 

kvalitet och likvärdighet i skolväsendet och som bedöms vara centrala för en effektiv 

skolutveckling. De ska även lämna förslag på delmål och indikatorer för samtliga skolformer 

inom skolväsendet och fritidshemmet som kan användas i statens uppföljning av 

skolhuvudmännen och ligga till grund för analys av verksamheten. Det handlar om analys och 

uppföljning av skolhuvudmännens verksamhet och resultaten av denna verksamhet. Vidare 

ska skolmyndigheter bland annat analysera och sammanställa avgörande framgångsfaktorer 

för skolutveckling. Uppdraget redovisas senast den 28 augusti 2020.  

 

Meningsfull fritid 

Vi har tidigare beskrivit fritidshemmets styrdokument och att “undervisningen i fritidshemmet 

ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid.” 

(Skolverket 2019, s. 22) men vad “meningsfull fritid” innebär kan vara svårt att precisera då 

begreppet kan uppfattas som diffust. En tydlig uppfattning är att begreppet innebär en 

kollektiv idé om att fritid värderas utifrån vad fritid kan eller bör vara och vad det inte bör 

vara. Det handlar om att inte slösa tid på något utan att ta tillvara tiden. Fritiden ska fyllas 

med något som skapar mening. I fritidshemmets kontext kopplas meningsfull fritid till något 

som eleverna delvis känner igen och att eleverna rör sig från det kända till det okända. Denna 

tid är något man spenderar tillsammans med andra och genom att regler och normer prövas i 

kollektivet skapas en mening i sammanhanget (Rohlin 2012, s. 184). I sammanhanget har 

läroplanen givetvis en stor betydelse och syftet med undervisningen i fritidshemmet enligt 

läroplanen är bland annat att främja “elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med 

andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande 

och praktiska arbetssätt.” (Skolverket 2019, s. 22). Eleverna ska uppmuntras och utmanas att 

genom lek pröva nya idéer, egna och andras, samt lösa problem och omsätta idéerna i 
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handling. På så sätt ges eleverna möjlighet att utveckla sin nyfikenhet, kreativitet och tilltro 

till sin egen förmåga (Ibid., 2019, s. 22). Valet av kvalitativa aktiviteter i verksamheter bygger 

på uppfattningen om vad som anses vara en meningsfull kunskap (Rohlin 2012, s. 185). Den 

rationella styrningen talar om helheten och samordningen av elevernas hela dag genom 

psykologiska och pedagogiska teorier för barns utveckling, utifrån en sociologisk ansats. Det 

handlar om skolans och samhällets makt att inhämta kunskaper om barns utveckling och 

socialisation från fritidshemmet och att individens utveckling omfattas av helheten. Därav 

idén om en “meningsfull fritid” och fritidshemmets “stöd i elevernas utveckling”, som 

relateras till elevernas erfarenheter, där eleverna är medskapare i sin egen utveckling och sitt 

lärande genom att utforska omvärlden genom olika aktiviteter. Rohlin (2012, s. 185) menar att 

det handlar om att verksamhetens val av aktiviteter för eleverna i fritidshemmet styrs av 

teorier om vad som är kvalitativt och lämpligt för elever i en viss ålder, i syfte att normalisera 

och standardisera elevernas utveckling, både socialt, intellektuellt och emotionellt.  

Allmänna råd för fritidshem (Skolverket 2014, s. 32–36) beskriver meningsfull fritid som 

något eleverna får möjlighet att uppleva när verksamheten är trygg och stimulerande och då 

de ges inflytande och delaktighet i utformandet av verksamhetens aktiviteter. Det som denna 

undersökning särskilt vill understryka är de allmänna råden om att erbjuda eleverna en 

variation av aktiviteter, arbetssätt och arbetsformer i fritidshemmet vilket också ger möjlighet 

till att elevernas lärande och utveckling stimuleras i en annan lärmiljö och i andra situationer 

än de som förskoleklassen och skolan erbjuder.  

Utvärderingsarbetet av fritidshemsverksamheten, för att den ska vara meningsskapande, kan 

se olika ut. Ur ett neo-liberalt perspektiv kan det handla om att systematiskt mäta och redovisa 

kvalitet, där skola och fritidshem tillsammans med kommunen ur ett top-down perspektiv 

genomför effektiva modeller för att implementera läroplanen. Detta tydliga målstyrda 

systematiska arbete kan uppfattas som alltför siffer- och statistikinriktat och ses inte ha 

påverkan av utveckling av verksamheternas praktiska arbete. Samtidigt lyfter forskning fram 

fritidshemmets och personalens viktiga roll i implementering av läroplanen. Det handlar om 

att personalen ges utrymme att skapa mening i uppdraget genom pedagogisk dokumentation 

för formativ och summativ utvärdering av verksamheten som en grund för 

verksamhetsutveckling och uppföljning vilket kan vara ett stöd för elevers lärande och 

meningsskapande. Den pedagogiska dokumentationen är ett verktyg för att synliggöra 

elevernas lärandeprocess, personalens reflekterande och kommunikativa praktik spelar central 

roll för en meningsskapande verksamhet (Lager 2015, s. 29–34). För meningsskapande 
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behöver fritidshemspersonalen anpassa uppdraget till de förutsättningar som etablerade 

handlingsmönster och normer och värderingar som redan finns inom organisationen. 

Forskning visar att personalens arbete präglas av meningsskapande processer som har 

anpassats av redan etablerade normer och handlingsmönster, även om personalen fick 

utbildning för att utveckla och ansvara för kvalitetsarbetet. Nya tolkningar av uppdraget 

anpassas till redan befintliga rutiner och normer för systematiskt kvalitetsarbete (Lager 2015, 

s. 40, 54–55). Behovet av mätbarhet i skolan är högst relevant för att förstå dagens 

kvalitetsarbete, vilket vi kan se i kvalitetsrapporterna. De mätbara resultaten ger ett underlag 

för att skjuta till olika resurser för att utveckla verksamheten, vilket är centralt för att tiden i 

verksamheten ska upplevas som meningsfull av eleverna.  

  

Tidigare forskning 

Nedan redogör vi för svensk forskning och därefter internationell forskning om kvalitet i 

fritidshemmet som vi har tagit del av i vår litteratursökning.  

 

Svensk forskning om kvalitetsarbete i fritidshem 

“Fritidshem eller servicehem?” - Catarina Andishmand 

Catarina Andishmand (2017), universitetslektor vid institutionen för pedagogik, 

kommunikation och lärande på Göteborgs Universitet, har forskat om likvärdig utbildning i 

skola. Studien omfattade fritidshem på tre skolor i landsort, tätort och förort och resultaten 

visar att verksamheterna utformas genom skolans, fritidshemmets, föräldrars och elevers 

föreställningar om fritidshemmets uppdrag att de olika kontextuella villkoren utgör 

möjligheter och begränsningar för eleverna, föräldrarna och pedagogerna i fritidshemmen 

(Andishmand 207, s. 197). I alla studerade fritidshem blir fritidshemmets pedagogiska praktik 

underordnad den obligatoriska grundskolan efter skoldagen är slut. Vidare har skolans storlek, 

organisation och personalens anställningsform betydelse för hur personalen upplever 

kollegialiteten på skolan. Ofta har pedagogerna en övervakande roll och fritidshemmets 

funktion efter skoldagens slut blir främst att tillhandahålla tillsyn. Viss personal strävar efter 

att skapa och upprätthålla en verksamhet med tydlig struktur med planerad pedagogisk 

verksamhet och som är attraktiv för eleverna, samtidigt har pedagoger olika uppfattningar om 

uppdraget och viss personal betonar sitt kompensatoriska uppdrag. Därutöver upplever 
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personal att de stora barngrupperna inverkar negativt på relationerna mellan elever och mellan 

elever och personal (Andishmand 2017, s. 198). I två av fritidshemmen osynliggörs elever 

med migrationsbakgrund bland annat med förklaringen att det inte finns hyresrätter i området 

och därmed ses elevgruppen som homogen då pedagogernas förståelse för olikhet och kultur 

förläggs utanför skolan. På så sätt bidrar pedagogerna till att upprätthålla föreställningar om 

att vissa områden är svenska och att andra är invandrartäta (Andishmand 2017, s. 203). 

Boendesegregation och det fria skolvalet är två faktorer som påverkar elevers möjlighet till 

likvärdig utbildning eftersom fritidshemmen inte längre blir en mötesplats där eleverna kan få 

förståelse för olika sätt att tänka och vara. Reformerna som skett, som att skolan blev 

kommunaliserad, effektiviseringar och nedskärningar samt nya skrivningar i läroplanen har 

gett konsekvenser för fritidshemmets uppdrag att erbjuda en likvärdig utbildning. Till detta 

bör tilläggas att kommunernas resursfördelning ofta sker utifrån schablonmässiga kriterier och 

inte utifrån faktiska behov i verksamheten (Andishmand 2017, s. 205, 211). 

I studien blir det tydligt att den obligatoriska grundskolan prioriteras före fritidshemmet, i 

samtliga skolor. Förutsättningar för samverkansmöten mellan skola och fritidshem och mellan 

fritidshemmens avdelningar finns inte och fritidshemspersonal uttrycker ofta att de glöms bort 

och blir åsidosatta. Syftet med att fritidshemmet skulle komplettera skolundervisningen var att 

skola och fritidshem skulle samverka och ha en helhetssyn på elevernas lärande och 

utveckling. Även om ett av fritidshemmen har goda möjligheter att utföra sitt uppdrag sker det 

ändå på bekostnad av fritidshemmets pedagogiska verksamhet. Fritidshemmets personal har 

små möjligheter att planera, följa upp och utveckla verksamheten i enlighet med de nationella 

målen och styrdokumenten (Andishmand 2017, s. 206–207). Anmärkningsvärt är att 

fritidshemspersonalen samtidigt på olika sätt legitimerar resursfördelningen som rektor gör, 

utan några större protester. Exempelvis så beskriver fritidshemspersonalen den gemensamma 

planeringen som kort då de även har andra uppgifter, som att gå med elever till lunch och 

idrottslektioner, att ta hänsyn till.  

Beträffande organiserade vuxenledda aktiviteter så är de få, förutom ett fritidshem som har en 

tydlig struktur med aktivitetsschema för att synliggöra eftermiddagens aktiviteter och 

personalen ges tid att planera och organisera verksamheten. De lokala normerna och villkoren 

framstår som ledande istället för styrdokumenten vilket blir tydligt då exempelvis 

fritidshemmets personal vikarierar i grundskolan vilket resulterar i att planeringstid för 

fritidshemmets verksamhet försvinner. Det i sin tur leder till att aktiviteter inte blir av på 

eftermiddagen och att det blir svårt att utvärdera och utveckla verksamheten eftersom 
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kontinuiteten ofta går förlorad (Andishmand 2017, s. 208–210). Andishmand framhåller att 

det saknas en hög pedagogisk kvalitet, det är allt för stora barngrupper och för lite personal 

vilket medför mindre möjligheter att utgå från barns olika förutsättningar och behov (2017, s. 

s. 221–222). Hon menar att skillnader behöver utjämnas för en social jämlikhet. Vidare 

understryker hon vikten av att systematiskt analysera och utvärdera verksamhetens 

förutsättningar för att uppnå styrdokumentens mål och för att verka för likvärdighet. Studien 

visar att inget av de studerade fritidshemmen arbetar med systematiskt kvalitetsarbete såsom 

skollagen föreskriver och att i endast i ett av de studerade fritidshemmen beskriver personalen 

att de ges tillräckligt med planeringstid (Andishmand 2017, s. 211).  

I forskning om fritidshem, menar Andishmand, beskrivs ofta en motsättning mellan 

pedagogiska och ekonomiska mål. Genom att man inom skolan på olika sätt producerar, 

konsumerar, förhandlar, tolkar och genomför läroplanen blir det tydligt att det är ekonomiska 

intressen som definierar verksamheten och som är av större vikt, vilket medför att tid för 

pedagogiska planeringar och utveckling av fritidshemsverksamheten får stå åt sidan. 

Konsekvensen blir att styrdokument inte implementeras i verksamheten och att pedagogerna 

arbetar i enlighet med tidigare tradition (2017, s. 42). 

  

“I spänningsfältet mellan kontroll och utveckling. En policystudie av systematiskt 

kvalitetsarbete i kommunen, förskolan och fritidshemmet” - Karin Lager 

Karin Lager, även hon universitetslektor vid institutionen för pedagogik, kommunikation och 

lärande på Göteborgs Universitet, visar liknande resultat i sin studie om systematiskt 

kvalitetsarbetet i fritidshem (2015). Lager undersöker hur kvalitetsarbete utformas i praktiken. 

Undersökningen är uppdelad i två delstudier som berör systematiskt kvalitetsarbete i 

kommunen, förskolan och på fritidshemmet. Hon utgår från två frågor, hur förskolans 

systematiska kvalitetsarbete är organiserat, samt hur kvalitetsarbete i fritidsverksamhet 

rekontextualiseras (Lager, 2015, s. 23–24). Lager belyser hur olika diskurser 

rekontextualiseras av fritidshemmets pedagoger i kvalitetsarbetets olika faser: planering, 

genomförande, dokumentation och utvärdering. Studien visar att pedagogerna reproducerar en 

traditionell socialpedagogisk diskurs trots att verksamhetens förutsättningar och policy 

förändrats de senaste tjugo åren. Vidare beskrivs det att det råder spänningar mellan nuet och 

framtiden vilket beskrivs som att fritidshemmets personal organiserar och dokumenterar för 

ett stöd att utveckla barnets sociala färdigheter och samtidigt planeras det för barnens framtid 
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som samhällsmedborgare. En annan spänning som blir tydlig i det systematiska 

kvalitetsarbetet är att fritidshemspersonalen planerar och organiserar för individen. Det 

individfokuset står i kontrast till den socialpedagogiska traditionen som fritidshem anses ha, 

men vid utvärdering av aktiviteter är fokus på elevgruppen vilket synliggör en spänning 

mellan en socialpedagogisk diskurs och en strukturell och kontrollerande individuell 

kvalitetsdiskurs. Lager menar att det individualistiska perspektivet ökar samtidigt som det 

finns ett grupporienterat fokus vid dokumentation och utvärdering av aktiviteter i 

verksamheten. I det studerade fritidshemmet reproduceras en socialpedagogisk diskurs som 

har fokus på de sociala relationerna och att eleverna ska lära sig att leka med nya kamrater. 

Hon tydliggör också att det systematiska kvalitetsarbetet är obligatoriskt för huvudmän, 

rektorer, och alla lärare inom skolväsendet. Arbetet är en kontinuerlig och systematisk process 

i vilket man planerar, utvärderar och utvecklar utbildningen så de nationella målen i 

läroplanen uppfylls. Men när det gäller systematiskt kvalitetsarbete handlar det ofta om 

formell skolkunskap och kunskapskrav och eftersom fritidshemmet associeras med 

socialpedagogik och så kallad vardaglig kunskap befinner sig fritidshemmet i gränslandet 

mellan dessa diskurser (Lager 2015, s. 71–72). I studien kunde Lager följa ett medvetet 

pågående kvalitetsarbete då lärare i skolan kontinuerligt dokumenterade och utvärderade 

arbetet, medan ett sådant arbete var svårt att finna i fritidshem (2015, s. 82).  

Angående forskning som rör förskola och fritidshemmet påpekar Lager att förskolan och 

specifikt förskolans kvalitet är ett väl beforskat område, till skillnad från fritidshemmet som 

varken nationellt eller internationellt, vare sig det gäller kvalitet eller systematiskt 

kvalitetsarbete, är ett lika beforskat område (2015, s. 27).  

  

“Läroplansimplementering och korstryck i fritidshemmets arbete” - Lena Boström & 

Gunnar Berg 

Lena Boström, professor vid Mittuniversitetet och Gunnar Berg, professor emeritus vid 

Mittuniversitetet har studerat hur läroplanen implementeras i fritidshemmet (2018). De 

beskriver fritidshemmet som en ofta åsidosatt del i skolans verksamhet och i väsentliga 

avseenden är fritidshemmet en kvarleva av SIA-skolan från 1970-talet. Trots att 

fritidshemmet lärandeuppdrag har förtydligats i styrdokumenten tycks det finnas svårigheter 

att implementera läroplanen i verksamheten. Denna studie bygger således på premissen att 

fritidshemspersonalens arbete baseras på externa och interna krav och förväntningar vilka inte 
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alltid synkroniserar med varandra. Begreppet korstryck används för att uppmärksamma vilka 

redskap och strategier fritidshemspersonalen väljer, respektive väljer bort, för att omsätta 

styrdokumenten i praktiken. Det handlar om fritidshemspersonalens uppfattningar om 

läroplansimplementering och att det finns en klyfta mellan formuleringen och realiseringen av 

läroplanen. Korstrycket fritidshemspersonalen befinner sig i grundar sig i krav från en 

mångfacetterad formell statlig och kommunal styrning men samtidigt i förväntningar från 

bland annat elever, vårdnadshavare, lokalsamhälle och marknadsaktörer. I detta korstryck 

finns även krav och förväntningar från skolans organisation att fritidshemspersonalen som 

utöver sitt uppdrag i fritidshemmet också har i uppdrag att komplettera skolundervisningen 

och att de ska kunna hantera alla dessa interna och externa krav och förväntningar. 

Problematiken blir då hur fritidshemspersonalen som även har ett ökat ansvar för kvaliteten i 

fritidshemmet tolkar och implementerar styrdokumenten (Boström & Berg 2018, s. 108). 

Boström och Berg (2018, s. 111–113) framhåller att sedan fritidshemmet fick en egen del i 

läroplanen har uppdraget förändrats till att bli ett mer undervisnings- och lärandeuppdrag, 

istället för som tidigare bara omfatta socialiseringsprocesser. Det ställer ökade krav på 

flexibilitet i verksamheten och krav på personalens kunskaper om barns utveckling och 

lärande och personalens didaktiska kompetens att bland annat koppla det informella lärandet 

med kunskaper i det formella lärandet, exempelvis läs- och skrivinlärning och matematik. 

Samtidigt som fritidshemmet ska komplettera grundskolans undervisning har verksamheten 

under de två senaste decennierna förändrats genom minskad personaltäthet, större 

barngrupper med mera. Till detta kommer ett historiskt perspektiv där makt- och 

statusrelationer mellan skola och fritidshem har varit tydliga vilket innebär att fritidshemmet 

verkar ha definierat sig som underordnad skolans verksamhet. Detta tycks ha medfört att 

fritidshemspersonalens handlingsutrymme, självständighet och yrkesidentitet begränsats. 

Vidare beskriver Boström och Berg (2018, s. 113) att fritidshemmets särskilda del i 

läroplanen infördes för att höja kvaliteten och likvärdigheten i skolan men att enligt 

läroplanen ska begreppet undervisning ges en vid tolkning. Undervisningen i fritidshemmet 

uppfattas av intressenter som mycket begränsad och en lösning till detta problem kan enligt 

Boström och Berg vara att kursplaner i fritidshem införs med syfte att till exempel 

konkretisera det centrala innehållet i läroplanen och därmed öka likvärdigheten i utbildningen 

samt för en högre och jämnare kvalitet av lärandeuppdraget.  

Ett systematiskt kvalitetsarbete ska bedrivas på enhetsnivå men även på kommunal nivå 

genom att kommunala verksamhetsmål formuleras och styrs via en fastställd budget. Boström 
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och Berg menar att den lokala kontexten kan påverka hur fritidshemmen styrs och därför kan 

olikheter uppstå nationellt. Förutom komplexiteten i fritidshemmets dubbla uppdrag uppstår 

en problematik i former av formell och informell styrning som påverkar fritidshemmets 

dagliga verksamhet. De mångfacetterade kraven och det dubbla lärandeuppdraget utgör 

grunden för korstrycket som präglar fritidshemmets arbete (2018, s. 113–114). Resultatet av 

studien visar att fritidshemspersonalen som deltog i studien arbetar i både skola och 

fritidshem och fritidshemmets verksamhet sker på skolans villkor och är underordnad skolans 

verksamhet. Beträffande fritidshemmets planeringstid så äts den upp av skolverksamheten och 

personalen upplever en kluvenhet med att inte kunna bedriva arbetet på fritidshemmet på egna 

villkor. För att verksamheten ska kunna uppnå mål och krav i styrdokumenten erbjuds 

eleverna traditionella aktiviteter där ledarskapsstrukturen är hög och reaktiv avcheckning är 

centralt. Boström och Berg menar att det saknas en medveten strävan att aktivt realisera 

styrdokumentens skrivningar i fritidshemmet men istället framträder ett reaktivt orienterat 

synsätt fram som innebär att personalen i efterhand checkar av måluppfyllelsen i 

verksamheten. Vidare menar de att studiens resultat kan förstås i ljuset av fritidshemmets 

arbetsvillkor och svårigheterna att implementera läroplanen till fullo i den arbetsmiljön 

(Boström & Berg 2018, s. 127).  

  

Internationell forskning om kvalitetsarbete i fritidshem 

“What makes a good afterschool program?”  - Tori DeAngelis 

I en studie av olika fritidshem i USA framgår det att fritidshemmen har olika förutsättningar 

för att uppfylla de krav som ställs i styrdokumenten. Vissa har mycket resurser medan andra 

nästintill helt saknar resurser. Vidare menar forskarna att politiker tenderar att stödja och 

fokusera på de formella resultaten i verksamheterna medan psykologer och vetenskapsmän 

fokuserar på elevernas utveckling. För de sistnämnda är hela barnet viktigt och deras önskan 

är att samhället systematiskt tillämpar en holistisk syn och modeller på barnets utveckling 

(DeAngelis 2001).  

“Making the Case: Quality Afterschool Programs Matter” - Georgia Hall & Diane 

Gruber 

Enligt en amerikansk studie av kvalitet i fritidshem beror kvaliteten i fritidshem på 

fritidshemmets förutsättningar gällande ledarskap, bemanning, fysiska och ekonomiska 
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resurser, utbildning och samverkan mellan skola och hem. Kvaliteten i utbildningen kan 

därför också variera. Resultaten från Massachusetts studie av fritidshem visar att kvaliteten i 

fritidshemmets verksamhet är ojämn, oberoende av fritidshemmets plats, regi eller 

fritidshemmets uppfattning av dess uppdrag. Andra studier visar ett samband mellan 

fritidshemmets uppdrag och upplevelser av att fritidshemsverksamheter är av hög kvalitet. 

Från dessa studier sammanfattas följande önskvärda egenskaper ett fritidshem bör ha: fler 

högutbildad personal, rektorer med utbildning om fritidshemmets uppdrag, låg 

personalomsättning, mindre gruppstorlekar, god kommunikation och samverkan mellan hem 

och skola samt kontinuerlig utvärdering och utveckling av verksamheten (Hall & Gruber 

2007).  

“Pathways to Success for Youth: What Counts in After-School” - National Institute on 

Out-of-School Time and Intercultural Center for Research in Education (INCRE) 

Denna studie belyser att det finns ett behov bland många fritidshem att förbättra kvaliteten på 

verksamhetens aktiviteter. Studien visar att aktiviteterna som eleverna erbjuds är kortsiktiga 

och saknar relevans med målen i styrdokumenten. De flesta verksamheterna saknade en tydlig 

koppling till läroplanen och utmanade inte eleverna i tillräckligt hög grad till ett kritiskt 

tänkande. Även om fritidshemspersonal var närvarande underlättade de inte elevernas 

engagemang genom att ställa frågor, upprätta utmanande aktiviteter, eller stöttade eleverna att 

utveckla deras idéer. I studien undersöktes flera fritidshem men de som inte hade de ovan 

nämnda förhållandena tillhörde kategorin undantag. Därutöver såg forskarna inte mycket som 

signalerade, varken i material eller aktiviteter, att verksamheterna försökte integrera elever 

som hade olika kulturella och etniska bakgrunder (Wellesley Centers for Women 2005).  
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Sammanfattning av tidigare forskning 

I Andishmands (2017) studie som omfattade fritidshem på tre skolor i landsort, tätort och 

förort framkommer det att i alla studerade fritidshem blir fritidshemmets pedagogiska praktik 

underordnat den obligatoriska grundskolan efter skoldagen är slut. Verksamheterna utformas 

genom skolans, fritidshemmets, föräldrars och elevers föreställningar om fritidshemmets 

uppdrag, de lokala villkoren utgör möjligheter och begränsningar för alla berörda parter. De 

lokala normerna och villkoren tycks vara ledande istället för styrdokumenten. Organiserade 

vuxenledda aktiviteter är få, förutom ett fritidshem som har en tydlig struktur med 

aktivitetsschema för att synliggöra eftermiddagens aktiviteter och personalen ges tid att 

planera och organisera verksamheten. Samtidigt har personal ofta en övervakande roll och 

fritidshemmets funktion efter skoldagens slut blir främst att tillhandahålla tillsyn. Det 

framkommer också att i inget av de studerade fritidshemmen arbetar personalen med 

systematiskt kvalitetsarbete såsom skollagen föreskriver och att i endast i ett av de studerade 

fritidshemmen beskriver personalen att de ges tillräckligt med planeringstid.  

Karin Lager (2015) belyser hur olika diskurser rekontextualiseras av fritidshemmets 

pedagoger i kvalitetsarbetets olika faser: planering, genomförande, dokumentation och 

utvärdering. Fritidshemspersonalen reproducerar en traditionell socialpedagogisk diskurs trots 

att verksamhetens förutsättningar och policy förändrats de senaste tjugo åren. I det 

systematiska kvalitetsarbetet framgår det tydligt att fritidshemspersonalen planerar och 

organiserar för individen, men vid utvärdering av aktiviteter är fokus på elevgruppen vilket 

synliggör en spänning mellan en socialpedagogisk diskurs och en strukturell och 

kontrollerande individuell kvalitetsdiskurs. Det individualistiska perspektivet ökar samtidigt 

som det finns ett grupporienterat fokus vid dokumentation och utvärdering av aktiviteter i 

verksamheten. När det gäller systematiskt kvalitetsarbete handlar det ofta om formell 

skolkunskap och kunskapskrav och eftersom fritidshemmet associeras med socialpedagogik 

och så kallad vardaglig kunskap befinner sig fritidshemmet i gränslandet mellan dessa 

diskurser. I studien kunde Lager följa ett medvetet pågående kvalitetsarbete då lärare i skolan 

kontinuerligt dokumenterade och utvärderade arbetet, medan ett sådant arbete var svårt att 

finna i fritidshem.  

Boström och Berg (2018) beskriver att det verkar finnas svårigheter att implementera 

läroplanen i verksamheten trots att fritidshemmet lärandeuppdrag har förtydligats i 

styrdokumenten. Det ställs ökade krav på flexibilitet i verksamheten och krav på personalens 
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kunskaper om barns utveckling och lärande. Samtidigt som fritidshemmet ska komplettera 

grundskolans undervisning har verksamheten förändrats genom minskad personaltäthet, större 

barngrupper med mera. De beskriver makt- och statusrelationer mellan skola och fritidshem 

sedan lång tid tillbaka och att fritidshemmet tycks ha definierat sig som underordnad skolans 

verksamhet. En lösning till detta problem kan vara att kursplaner i fritidshem införs med syfte 

att till exempel konkretisera det centrala innehållet i läroplanen och därmed öka 

likvärdigheten i utbildningen samt för en högre och jämnare kvalitet av lärandeuppdraget.  

I DeAngelis (2001) studie framkommer det att fritidshem i USA har olika förutsättningar för 

att uppfylla de krav som ställs i styrdokumenten och att politiker har en benägenhet att 

fokusera på och stödja formella resultat i verksamheten. Psykologer och forskare har istället 

inställningen att fokus ska vara på barnets utveckling och att hela barnet är viktigt. Resultatet 

av Halls och Grubers (2007) studie visar att kvaliteten i fritidshem i USA varierar beroende på 

flera olika faktorer som bemanning, ledarskap, planering, kommunikation och fysiska och 

ekonomiska resurser. För att skapa förutsättningar för en bra kvalitativ undervisning uttrycks 

ett behov av bland annat högre utbildad personal och rektorer, mindre gruppstorlekar samt 

kontinuerlig utvärdering av verksamheten. INCREs studie (Wellesley Centers for Women 2005) 

visar att många amerikanska fritidshem har ett behov av att höja kvaliteten av aktiviteterna 

som eleverna erbjuds i verksamheterna och att aktiviteterna saknar relevans med målen i 

styrdokumenten. De flesta verksamheterna saknade en tydlig koppling till läroplanen och 

personalen var i hög grad oengagerad i elevernas aktiviteter.  

 

Metod 

För att besvara våra frågeställningar som syftar till att undersöka i vilken utsträckning 

fritidshemmet arbetar för att utvärdera och utveckla verksamheten och vilka förutsättningar 

som finns för att bedriva systematiskt kvalitetsarbete i fritidshemmet i enlighet med 

styrdokumenten har vi valt både kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod. Kvalitativ metod 

innebär vanligen intervjuer som kräver tolkande analyser och metoden är en möjlig källa till 

all forskning som har med människor att göra. Kvantitativ metod innebär förenklat att mäta en 

större mängd siffror, exempelvis statistik (Thomassen 2007, s. 78, Patel & Davidson 2019, s. 

52). Varför vi valde att använda oss av båda forskningsmetoderna i vår undersökning är som 

Patel och Davidson beskriver det för att de båda metoderna ofta kompletterar varandra för att 
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tydligare belysa ett forskningsproblem (2019, s. 52). Nedan beskriver vi vilka urval vi har 

gjort, hur vi har genomfört undersökningen, våra forskningsetiska ställningstaganden, för att 

slutligen diskutera vår metod. 

 

Intervjuer 

Vi har valt att genomföra kvalitativa intervjuer med forskare som har del i en pågående statlig 

utredning om stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshemmet som vi har beskrivit under 

rubriken Systematiskt kvalitetsarbete, tidigare i uppsatsen. Intervjuerna har genomförts digitalt 

via e-post genom att ett brev med en presentation och förtydligande av syftet med 

undersökningen, formulär för samtycke för deltagande i undersökningen, ett så kallat avtal, 

samt intervjufrågor har skickats till 22 forskare. Vi fick intervjusvar från endast två av dem 

och en tredje forskare meddelade att hon ville delta och att vi skulle få svaren så snart som 

möjligt, vilket vi aldrig fick. På grund av det låga antalet deltagare har en tidigare rektor vid 

en grundskola kontaktats, hon visade intresse för vår undersökning och svarade på våra 

frågor.  

Som ett komplement till intervjuerna har vi samlat in kvantitativa rapporter av kvalitetsarbete 

i fritidshem i slumpmässigt utvalda fritidshem runt om i Sverige. Nästan alla dessa rapporter 

finns tillgängliga på de aktuella kommunernas hemsidor, förutom på Jönköpings kommuns 

hemsida. Därför har vi via e-post kontaktat kommunen med en förfrågan om att få ta del av 

den senaste kvalitetsrapporten gällande fritidshem och rapporten skickades till oss via e-post. 

Då den är 55 sidor lång har vi valt att endast bifoga sammanfattningen av resultatet av 

rapporten sist i uppsatsen. Vi har även kontaktat andra kommuner som saknar 

kvalitetsrapporter på sin hemsida och bett om att få ta del av rapporterna men de flesta har 

skickat oss ett autosvar och ursäktat sig för att svaret kan dröja på grund av överbelastning i 

administrationen i kommunerna eller så har de inte svarat. Urvalet av kommuner har varit helt 

slumpmässiga kommuner från norr till söder i Sverige, både större och mindre kommuner. 

Detta var ett medvetet val då alla fritidshem oavsett kommun eller del av landet har samma 

krav enligt styrdokumenten att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete i verksamheterna. Vi 

valde kvalitetsrapporter från åtta kommuner men vi insåg att flera av dem liknade varandra 

och med hänsyn till det begränsade utrymmet vi har här i uppsatsen har vi valt ut fyra av 

dessa rapporter som ger en bild av det totala antalet rapporter vi har samlat.  
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I denna uppsats har vi valt att benämna all personal som arbetar i fritidshem 

fritidshemspersonal då utbildningsnivån bland personalen kan skilja sig i fritidshem, vilket 

kan vara fritidshemslärare, fritidspedagog, förskollärare, fritidsledare eller utan relevant 

utbildning. 

Genomförande 

Vi har utifrån syftet med undersökningen format intervjufrågorna så att de kan användas för 

att besvara våra frågeställningar. Intervjufrågorna skickades via e-post till forskare som har 

del i en statlig utredning om stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshemmet. Namnen på 

forskarna har vi funnit i vår sökning om den nämnda utredningen på internet, vilket ledde oss 

till Linnéuniversitet som hade publicerat forskarnas namn. Vi har valt att via e-post även 

kontakta en tidigare rektor vid en grundskola. Hon tackade ja och vi formulerade 

intervjufrågor så att hon kunde svara ur en rektors perspektiv. I samband med att vi 

kontaktade forskarna sände vi även e-post till skolor vi ville genomföra intervjuer på, men vi 

fick aldrig något svar. Därefter har vi kontaktat kommuner via e-post med en förfrågan om 

kvalitetsrapporter från fritidshem som inte var publicerade på deras hemsidor. En kommun 

försåg oss med en kvalitetsrapport. Därutöver har vi samlat olika kommuners 

kvalitetsrapporter som är tillgängliga på kommunernas hemsidor. När vi mottog svaren från 

intervjuerna och kvalitetsrapporten från en kommun sammanställde, tolkade och analyserade 

vi dem tillsammans med de publicerade rapporterna. 

Arbetet i denna uppsats har vi genomfört tillsammans på så sätt att vi har diskuterat syftet 

med undersökningen och hur den ska genomföras. Vi har både tillsammans och enskilt gjort 

litteratursökningar och kontaktat informanterna och kommunerna. Skrivarbetet har 

genomförts via ett delat Google Drive dokument där vi har skrivit avsnitt var för sig för att 

sedan diskutera och redigera dessa. Empirin har bearbetats på samma sätt. Vi har träffats vid 

några tillfällen för att arbeta med studien men arbetet har mestadels genomförts via det delade 

dokumentet på internet. Kommunikationen har skett via dokumentet och telefon.   

 

Forskningsetiska överväganden 

Vi har i denna undersökning tagit hänsyn till forskningsetiska aspekter och utgått från 

etikregler som Vetenskapsrådet har formulerat. Reglerna är informationskravet, 
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samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Patel & Davidson 2019, s. 83–

85). Konkret innebär det att vi har informerat de berörda av undersökningen, informanterna, 

om undersökningens syfte och vad deras medverkan kommer att innebära. De har även blivit 

informerade om samtyckeskravet, vilket innebär att deltagandet i undersökningen frivilligt 

och att de har rätt att avbryta sitt deltagande när de vill. Konfidentialitetskravet innebär att alla 

uppgifter om deltagarna i undersökningen ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan 

ta del av informationen. Denna information delgavs informanterna men då de är offentliga 

personer blev denna aspekt inte aktuell. Gällande nyttjandekravet så har vi klargjort för 

informanterna att de uppgifter de lämnar kommer endast användas i denna undersökning 

(Patel & Davidson 2019, s. 84). Då återkoppling till informanterna är viktigt (Ibid., s. 247–

249) har vi upplyst informanterna om att ett utkast av uppsatsen, med deras svar på våra 

frågor, kommer att skickas till dem för att de ska få granska och ge sitt godkännande till vår 

tolkning av svaren. För att göra oss mer tillgängliga har vi delat med oss av vår 

kontaktinformation. 

Tilläggas bör är att ytterligare två andra forskare svarade på vårt brev med en förfrågan om de 

ville delta i vår undersökning, men de avböjde med motiveringen att det i vårt brev inte 

framgick vilka etiska regler vi skulle förhålla oss till i undersökningen. Detta korrigerade vi 

genast och vi sände omgående ut ett förtydligande till samtliga forskare, med de etiska 

reglerna vi förhåller oss till. I uppsatsens slut finns bilaga med brev till informanterna bifogat. 

Brevet innehåller information om undersökningen med tydligt klargörande av hur vi tar 

hänsyn till de forskningsetiska reglerna. Intervjufrågorna finns presenterade i avsnittet 

Resultat och analys i uppsatsen.  

  

Resultat och analys 

Här redogör vi inledningsvis resultaten av de tre genomförda intervjuerna i undersökningen, 

sedan följer en beskrivning av fyra kommuners rapporter av systematiskt kvalitetsarbete i 

fritidshem. Därefter sammanfattar vi intervjusvaren och kvalitetsrapporterna för att slutligen 

utifrån teori och tidigare forskning analysera intervjuerna och rapporterna separat, med avsikt 

att besvara våra frågeställningar i undersökningen. 
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Intervjuer med forskare om systematiskt kvalitetsarbete i fritidshemmet 

De forskare som har deltagit i vår undersökning genom att svara på våra intervjufrågor är Ann 

S. Pihlgren, pedagogikforskare och fil. dr. är Ignite Research Institutes forskningsledare. Hon 

leder institutets forskning och ansvarar för kvalitén i samarbetet med de olika forskare och 

organisationer som ingår i Ignites svenska och internationella kompetensnätverk. Pihlgrens 

erfarenhet inom utbildningsväsendet är genom arbete som kvalitetsutvecklare, 

universitetslektor och som ansvarig för fritidshemslärarutbildningen vid Stockholms 

Universitet. Hon har även arbetat som rektor och lärare inom skolvärlden. Den andra är 

Marianne Dahl, Universitetslektor vid institutionen för didaktik och lärares praktik vid 

Linnéuniversitetet, och har bland annat forskat om fritidspedagogers arbete med barns 

relationer. Hennes forskningsintressen rör barns sociala liv, med fokus på relationer, genus 

och barns egna kulturer. Andra intresseområden är didaktiska perspektiv och 

utvecklingsarbete inom bland annat fritidshem. Nedan följer intervjuer med Pihlgren och 

Dahl. 

Fråga 1: Hur skulle du beskriva fritidshemmens systematiska kvalitetsarbete? 

Pihlgrens svar:  

Det systematiska kvalitetsarbetet är ett sätt att lära och utvecklas som professionell 

organisation. Det handlar om att ställa frågorna Vad ska uppnås? Hur ska det uppnås? 

Vilka resultat syns? Hur går vi vidare? 

Som jag ser det behöver detta dels pågå i en ständigt pågående loop i arbetet på 

fritidshemmet, där personalen sätter upp mål och utvärderar lärandet för att dra slutsatser i 

analys. Ett systematiskt och återkommande observationsarbete som resulterar i förbättring 

av verksamheten. 

En gång om året behöver enheten också göra detta mer systematiskt. 

Jag har beskrivit både de här processerna i min bok "Fritidshemmets mål och resultat" och 

hänvisar till den texten för fördjupning av min syn på systematiskt kvalitetsarbete. 

Dahls svar:  

Ett viktigt arbete som handlar om att systematiskt utvärdera sin verksamhet. Många gånger 

kopplas det systematiska kvalitetsarbetet till rektors årliga rapport till huvudmannen och bara 

som ett måste av personalen på avdelningen. Jag tänker att det ska pågå en systematisk 

utveckling av verksamheten oavsett rektorns uppdrag. Personalen upptäcker viktiga kärnfrågor 

i verksamheten som behöver utvecklas och genomför detta genom olika utvecklingsprojekt. 
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Tolkning av Pihlgrens och Dahls svar på fråga 1: 

Pihlgrens definition av systematiskt kvalitetsarbete tolkar vi som att man inom skolans 

organisation och fritidshemmet ständigt utvärderar verksamheten och ställer frågorna vad 

syftet med verksamheten är, vilka resultat vi ser och därefter frågan om hur man går vidare 

och utvecklar verksamheten. Hon betonar systematiken och att lärare måste sätta upp mål och 

utvärdera verksamheten. Dessutom behöver verksamheten genomföra ett mer övergripande 

systematiskt arbete en gång om året.  

Dahl beskriver systematiskt arbete som något som ofta kopplas till rektors årsredovisning av 

kvalitetsarbetet till huvudmannen och som vi tolkar det något man i fritidshemmet bara 

dokumenterar av ren plikt. Vidare tolkar vi att arbetet ska pågå oavsett rektors inställning till 

och kompetens om fritidshemmets uppdrag och att personalen i fritidshemmet har kompetens 

att observera viktiga frågor i verksamheten som behöver utvecklas, och genomför 

utvecklingsarbetet med olika medel. 

  

Fråga 2: Hur definierar du begreppet kvalitet i relation till fritidshemmet? 

Pihlgrens svar:  

Kvaliteten på fritidshemmet handlar om det som läroplanens del 4 (och 1 och 2) 

beskriver. När det innehållet når alla eleverna på fritidshemmet är det kvalitet. Det 

innebär att en viktig del av kvaliteten är fritidshemmets kompensatoriska uppdrag, en 

skyldighet att se till att alla elever kan gå ut och ta sig an livet med likadana 

förutsättningar. 

Dahls svar:  

Kvalitet är ett slitet begrepp men här handlar väl kvalitet om att försöka skapa en 

verksamhet som svarar upp mot skollag och läroplan. Att arbeta utifrån ett barnperspektiv 

och barns perspektiv och sträva efter att skapa en meningsfull fritid av rekreation och 

utmaningar som kompenserar och kompletterar skolans verksamhet. 

Tolkning av Pihlgrens och Dahls svar på fråga 2: 

Pihlgrens svar kan tolkas som att kvalitet i fritidshemmet är något som uppnås när läroplanens 

skrivningar tillämpas i verksamheten och när undervisningen anpassas till varje elev för att 

alla elever ska få likvärdiga förutsättningar att genomföra utbildningen. Dahls svar kan förstås 
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som att kvalitet i fritidshemmet innebär att personalen med de förutsättningar som finns i 

fritidshemmet försöker tillämpa styrdokumenten i verksamheten. Därtill understryker Dahl 

barnperspektiv och barns perspektiv och det förstår vi som att hon har FN:s barnkonvention i 

åtanke och att allt arbete i verksamheten ska utgå från både barnperspektivet och att beslut 

fattas med hänsyn till barnet samt att eleverna ges möjlighet till inflytande och delaktighet i 

verksamheten. Den meningsfulla fritiden, som Dahl menar att verksamheten ska sträva efter, 

förstår vi som att hon definierar som rekreation och utmaningar som kompenserar och 

kompletterar skolundervisningen.  

 

Fråga 3: Vilka förutsättningar påverkar det systematiska kvalitetsarbetet i 

fritidshemmen? 

Pihlgrens svar:  

Jag tror att en av de allra viktigaste faktorerna som påverkar om det systematiska 

kvalitetsarbetet blir framgångsrikt eller inte är ledarskapet. Rektor måste förstå att det är 

viktigt att ge tid och förutsättningar för personalen att arbeta med ständiga förbättringar 

och med analys av det som händer för att lära av det. Då krävs tidsmässiga förutsättningar 

men också att personalen förstår hur man ska gå tillväga. Det kan exempelvis ske genom 

återkommande kollegialt lärande och som jag sa tidigare, som uppföljning av 

verksamhetens resultat en gång om året. Utan att rektor (eller biträdande rektor) 

prioriterar arbetet blir det svårt för personalen att verka, även om man har 

högskoleutbildning och vet hur man ska göra.  

Dahls svar:  

Ramfaktorer som ledning, tid, ekonomi, utvecklingsklimat osv. Saknas en pedagogisk 

ledning som ger möjligheter till att driva ett systematiskt kvalitetsarbete alternativt 

utveckla verksamheten så är det inte troligt att det händer så mycket utveckling. Det krävs 

mycket utav personalen att driva ett sådant arbete utan ledningsstöd. 

Tolkning av Pihlgren och Dahls svar på fråga 3: 

Pihlgren vilar sitt svar på ledningens ansvar och att det är ledningens ledarskap som skapar de 

förutsättningar som ligger till grund för ett gott kvalitetsarbete. Dahls svar är också kopplat till 

ledningen men hon lägger sin vikt på de olika ramfaktorerna som tid, ekonomi och ledning. 
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Den pedagogiska ledningen i verksamheten är av yttersta vikt och om den saknas så ligger 

mera tyngd på den övriga personalens axlar för att ett sådant arbete ska komma tillstånd. 

  

Fråga 4: Hur kan kvaliteten och likvärdigheten stärkas i fritidshemmen? 

Pihlgrens svar:  

Stor fråga. En viktig faktor igen är ledarskapet. Vi vet ju från otaliga undersökningar att 

många rektorer inte kan fritids och inte vet hur man ska styra det. Ofta blir också 

fritidshemmet underordnat skolan, trots att det inte är meningen. Utbilda ledarna på alla 

nivåer är alltså en viktig fråga. Se också gärna min bok "Leda fritidshemmet - praktika för 

skolledare" där jag skriver om just detta. 

Ja, det var några kortfattade svar jag har för närvarande tidsbrist tyvärr och får istället 

hänvisa till böckerna som sagt. 

Dahls svar:  

Jag tror mest att det handlar om en ledningsfråga, rektorerna måste bli medvetna om att 

verksamhetsutveckling inte bara sker av sig själv. Genom att satsa på bra kompetensutveckling som 

bygger på att få personalen att utveckla sin egen verksamhet skulle fritidshemmets kvalitet kunna 

stärkas. Men det kan behövas handledning i början. Det finns också en personalgrupp som inte har så 

stora ambitioner med vad som händer på fritidshemmet, i så fall är det rektor som måste ta sitt 

pedagogiska ansvar och upplysa personalen om vad som ligger i uppdraget. 

Tolkning av Pihlgren och Dahls svar på fråga 4: 

Båda forskarna lyfter här ledarskapet som en viktig beståndsdel för att likvärdigheten och 

kvaliteten ska kunna stärkas i fritidshemmet. Pihlgren understryker riskerna av att 

fritidshemmet kan bli underordnat skolan och det i sig självt kan vara ett hinder för 

fritidshemmets egen kvalitetsutveckling. Dahl menar att ökade satsningar på 

kompetensutveckling i fritidshemmet kan vara ett medel för att stärka kvaliteten och 

likvärdigheten i fritidshemmet. 

  

Intervju med tidigare rektor om systematiskt kvalitetsarbete i 
fritidshemmet 
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Carina Schedvin, doktorand i pedagogik, lärare vid högskola och tidigare rektor i grundskola, 

har via e-post svarat på följande frågor: 

Vilka förutsättningar hade fritidshemmet/hemmen på den skolan som du arbetade som 

rektor på för det systematiska kvalitetsarbetet? 

På min senaste skola hade fritids inga som helst förutsättningar till att bedriva undervisning på 

fritids. Därför fungerade inte heller det systematiska kvalitetsarbetet då det varken fanns 

behörig personal eller tillräckligt med personal.  

På vilket sätt följde ni i skolledningen upp fritidshemsverksamhetens kvalité? 

Jag försökte få till stånd planerade fritidslektioner vilket nästan alla i skolledningen utom jag 

var skeptiska till. Ytterst få medarbetare var intresserade av detta. 

Hur skulle du beskriva relationen och kommunikationen mellan skolledningen och 

fritidshemmet? 

URUSEL! Dels på grund av obehörig personal och dels för att jag som skolledare ville ha 

ökad kvalitet i verksamheten. Jag vill utbilda min personal via Södertörns högskola men det 

fick jag inte driva igenom. Ej heller fick jag köpa in lärarvikarier då fritids vikarierade för 

mycket när lärarna var borta. Det pågick enorma spänningar mellan fritids och lärarna vilket 

ledde till en rad anmälningar. Eftersom Elevhälsan inte fungerade fullt ut fick fritids hjälpa 

specialpedagogen som själv hade svåra samarbetsproblem. 

Hur var rollfördelningen i det systematiska kvalitetsarbetet mellan grundskola, 

förskoleklass och fritidshemmet och mellan personal i fritidshemmet? 

Obefintlig! Fanns ingen systematiserad kvalitetsfunktion på grund av okunskap hos 

“storrektor”. Den personen fick vite på sig från Skolinspektionen och den rektorn fick 

avsked över natten.  

Tolkning av Schedvins svar:  

Tolkningen vi gör av Schedvins svar är att det har funnits svårigheter att öka kvaliteten i 

verksamheten för att kunna bedriva en kvalitativ undervisning. Hon beskriver hinder för att 

driva igenom de reformer som kompetensutveckling för fritidshemmets personal, som 

behövdes för att den aktuella skolan skulle få de medel som krävdes för att bedriva ett 

systematiskt kvalitetsarbete i fritidshemmet. Det tolkar vi som att de övriga i skolledningen 
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eventuellt ansåg att det fanns tillräcklig kompetens bland personal eller så fanns det en 

okunskap men även ointresse hos övrig skolledning. För att få bukt med problemet med brist 

på kompetens bland personal menar Schedvin att hon hade försökt driva igenom en 

kompetensutveckling, men det förslaget möttes av motstånd. Det framkommer även att det 

fanns samarbetssvårigheter mellan klasslärarna och fritidshemmets personal. Det tycks ha 

funnits samarbetsproblem i hela organisationen.  

 

Rapporter av systematiskt kvalitetsarbete i olika fritidshem    

Nedan beskriver och sammanfattar vi rapporter av systematiskt kvalitetsarbete i fyra 

kommuner. Kommunerna redovisar sina kvalitetsrapporter via kommunernas hemsidor på 

internet. En kommun, Jönköpings kommun, har inte publicerat sin kvalitetsrapport så den har 

vi fått ta del av via e-post efter vår förfrågan och eftersom den rapporten är 55 sidor har vi valt 

att sist i uppsatsen bifoga endast en sammanfattning av rapportens resultat.  

Luleå kommuns kvalitetsrapport 

Luleå kommun har i sitt systematiska kvalitetsarbete framförallt skolverksamheten i sitt 

primära fokus. Beträffande systematiskt kvalitetsarbete i fritidshemmen betonas det i 

rapporten vikten av att fortbilda fritidshemspersonalen och att deras systematiska 

kvalitetsarbete visat sig vara framgångsrikt när de har fått tid till det arbetet under de dagar 

skolan är stängd. Framförallt rastverksamheten lyfts fram som ytterst framgångsrik i 

rapporten. I rapporten beskrivs även vikten av samarbete mellan verksamheterna i skolan för 

att främja delaktighet i kvalitetsarbetet. Detta görs genom enkäter, medarbetarsamtal, APT-

möten och genom kompetensutvecklingsdagar för att gemensamt kunna utveckla 

verksamheten. Rektorerna fördelar därefter skolans resurser utifrån den samlade bilden av de 

data de fått in från ovanstående metoder för att öka måluppfyllelsen, undervisningens kvalitet 

och främja god lärmiljö för alla. (Luleå kommun 2019). 

Göteborg kommuns kvalitetsrapport 

I kvalitetsrapporten för läsåret 18/19 finns det ett helt avsnitt om fritidshemmet och där 

sammanfattas fritidshemmets kvalitetsarbete på följande vis. Grundskoleförvaltningens 

fritidshem har en stor variation vad gäller såväl likvärdighet som kvalitet i förhållande till den 

ökade kravbilden och det finns strukturella svårigheter att säkerställa och utveckla 

fritidshemmens arbete mot de nationella målen. Med målet om att höja andelen behöriga 

https://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-o-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/forvaltningar/grundskoleforvaltningen/kvalitet-i-skolan/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy9LcwDzA0Czcz8g4xCfYy8Qw30wwkpiAJKG-AAjgb6BbmhigAa8Onj/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://intranat.goteborg.se/wps/wcm/connect/470370a5-c013-4fbb-a4ce-da7b7f85a1d8/Kvalitetsrapport+l%C3%A4s%C3%A5ret+2018-2019.pdf?MOD=AJPERES&CVID=
https://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-o-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/forvaltningar/grundskoleforvaltningen/kvalitet-i-skolan/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy9LcwDzA0Czcz8g4xCfYy8Qw30wwkpiAJKG-AAjgb6BbmhigAa8Onj/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-o-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/forvaltningar/grundskoleforvaltningen/kvalitet-i-skolan/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy9LcwDzA0Czcz8g4xCfYy8Qw30wwkpiAJKG-AAjgb6BbmhigAa8Onj/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-o-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/forvaltningar/grundskoleforvaltningen/kvalitet-i-skolan/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy9LcwDzA0Czcz8g4xCfYy8Qw30wwkpiAJKG-AAjgb6BbmhigAa8Onj/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-o-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/forvaltningar/grundskoleforvaltningen/kvalitet-i-skolan/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy9LcwDzA0Czcz8g4xCfYy8Qw30wwkpiAJKG-AAjgb6BbmhigAa8Onj/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-o-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/forvaltningar/grundskoleforvaltningen/kvalitet-i-skolan/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy9LcwDzA0Czcz8g4xCfYy8Qw30wwkpiAJKG-AAjgb6BbmhigAa8Onj/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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lärare genomförs en rad utbildningsinsatser, vilka behöver kvarstå och utvecklas vidare. 

Fritidshemsutvecklaren utgör en viktig resurs i det systematiska kvalitetsarbetet och tar gärna 

ett större ansvar om förutsättningar ges. Rektorer ger exempel på underlag för uppföljning 

men det råder brist på kompletterande och gemensamma kvantitativa indikatorer för 

uppföljning av elevernas lärande. Utifrån att det i staden finns stor variation i rektorers tankar 

och tidigare erfarenheter kring fritidshemmets uppdrag ser grundskoleförvaltningen ett fortsatt 

behov av kompetenshöjande insatser för att stödja rektorer i arbetet med samtliga 

förstärkningsområden. (Göteborgs stad 2019). 

I Göteborgs stads rapport Populärvetenskaplig sammanfattning av kvalitetsrapport läsåret 

18/19 har två huvudsyften, dels att ge en lägesbedömning om verksamheterna och dels att 

rapporten ska ligga till grund för att stödja det pågående kvalitetsarbetet. Syftet är att öka 

kvaliteten i undervisningen, öka likvärdigheten mellan skolorna och för att tydliggöra ansvar, 

styrning och ledning. Resultaten i rapporten visar att insatser för de yngre eleverna är viktiga 

för att de ska få bra måluppfyllelse under senare år, där elevernas läsförmåga utgör en 

grundläggande förutsättning för högre måluppfyllelse. Grundskoleförvaltningen skriver vidare 

i rapporten att Skolinspektionens regelbundna kvalitetsgranskning har visat att elevernas 

trygghet och studiero samt delaktighet och inflytande behöver förbättras. Likaså visade 

granskningen att jämställdhetsarbetet på skolorna behöver förbättras. Rektorerna i rapporten 

framhöll en bristande kontinuitet och otydlighet på grund av att lärare, rektorer och elever 

byter skola, vilket påverkar kvaliteten i verksamheten negativt. I rapporten föreslås därför att 

Grundskolenämndens politiker ska stödja och stärka rektors möjligheter att arbeta långsiktigt 

för att kunna vara en pedagogisk ledare. När det kommer till vad som skrivs om 

fritidshemmet i rapporten är att fritidshemmets uppdrag behöver bli synligare och kvaliteten i 

verksamheten stärkas. Det är därför viktigt att säkerställa en fungerande uppföljnings- och 

analysprocess inom alla skol- och verksamhetsformer, och i synnerhet inom förskoleklass, 

fritidshem och grundsärskola. Resultaten visar även att det finns en brist på likvärdig 

utbildning. Det berättas om att det existerar stora variationer mellan skolorna när det kommer 

till elevers måluppfyllelse och lärares behörighet (Göteborgs stad 2019). 

 

Malmö kommuns kvalitetsrapport 

Malmö stads kvalitetsrapport för 2019 visar ett kort kapitel om fritidshemmet med statistik 

om hur många barn som är inskrivna vid fritidshemmen samt en kort kommentar om att 

https://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-o-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/forvaltningar/grundskoleforvaltningen/kvalitet-i-skolan/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy9LcwDzA0Czcz8g4xCfYy8Qw30wwkpiAJKG-AAjgb6BbmhigAa8Onj/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-o-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/forvaltningar/grundskoleforvaltningen/kvalitet-i-skolan/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy9LcwDzA0Czcz8g4xCfYy8Qw30wwkpiAJKG-AAjgb6BbmhigAa8Onj/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-o-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/forvaltningar/grundskoleforvaltningen/kvalitet-i-skolan/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy9LcwDzA0Czcz8g4xCfYy8Qw30wwkpiAJKG-AAjgb6BbmhigAa8Onj/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-o-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/forvaltningar/grundskoleforvaltningen/kvalitet-i-skolan/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy9LcwDzA0Czcz8g4xCfYy8Qw30wwkpiAJKG-AAjgb6BbmhigAa8Onj/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-o-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/forvaltningar/grundskoleforvaltningen/kvalitet-i-skolan/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy9LcwDzA0Czcz8g4xCfYy8Qw30wwkpiAJKG-AAjgb6BbmhigAa8Onj/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-o-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/forvaltningar/grundskoleforvaltningen/kvalitet-i-skolan/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy9LcwDzA0Czcz8g4xCfYy8Qw30wwkpiAJKG-AAjgb6BbmhigAa8Onj/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-o-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/forvaltningar/grundskoleforvaltningen/kvalitet-i-skolan/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy9LcwDzA0Czcz8g4xCfYy8Qw30wwkpiAJKG-AAjgb6BbmhigAa8Onj/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-o-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/forvaltningar/grundskoleforvaltningen/kvalitet-i-skolan/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy9LcwDzA0Czcz8g4xCfYy8Qw30wwkpiAJKG-AAjgb6BbmhigAa8Onj/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://intranat.goteborg.se/wps/wcm/connect/d85adb77-7919-46c2-a99f-febaf9e52740/Popul%C3%A4rvetenskaplig+sammanfattning+av+kvalitetsrapport+l%C3%A4s%C3%A5ret+2018-2019.pdf?MOD=AJPERES&CVID=
https://intranat.goteborg.se/wps/wcm/connect/d85adb77-7919-46c2-a99f-febaf9e52740/Popul%C3%A4rvetenskaplig+sammanfattning+av+kvalitetsrapport+l%C3%A4s%C3%A5ret+2018-2019.pdf?MOD=AJPERES&CVID=
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“Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan och grundsärskolan 

både tidsmässigt och innehållsmässigt. Fritidshemmet ska vara organiserat så att det 

möjliggör för vårdnadshavare att arbeta eller studera. 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 (14 kap. 2 § skollagen).”.   

I den vidare analysen i rapporten beskrivs bristen på legitimerade lärare inom fritidshemmen i 

Malmö. Rekryteringen av behörig personal anses vara svårt i samband med det nya kravet på 

lärarlegitimation i fritidshemmet. Förvaltningen arrangerar därför utbildning för att obehörig 

personal ska få behörighet som lärare i fritidshem.  

Personalomsättningen och sjukfrånvaron i fritidshemmen anses vara hög men samtidigt ser 

förvaltningen en viss förbättring i verksamheternas kvalitet, även om det finns skillnader 

mellan skolorna. En mall för pedagogiska planeringar har tagits fram och tycks ha bidragit till 

en mer systematiserad uppföljning. Det interna systemet “Pedagog Malmö” framhävs som ett 

verktyg där personalen kan få hjälp att dela med sig av sina beprövade erfarenheter för att på 

så sätt gemensamt utveckla ett systematiskt kvalitetsarbete (Malmö stad 2019). 

Jönköpings kommuns kvalitetsrapport 

Jönköpings kommuns kvalitetsrapport 2018/2019 är inte publicerad på kommunens hemsida 

men den har vid förfrågan skickats till oss via e-post. Då dokumentet är 55 sidor har vi valt att 

endast bifoga en sammanfattning av rapportens resultat, (se bilaga 2). Rapportens rubrik är 

Grundskola i balans och redovisar kvalitetsarbete i grundskola, grundsärskola, förskoleklass 

samt fritidshem. Helhetssynen på eleven betonas och i skolans verksamhetsbeskrivning 

beskrivs fritidshemmet som en viktig del av skolans verksamhet. Vidare lyfter man fram att 

genom att alla verksamheter inom skolan bidrar för att skapa balans kan läget för hur det går 

för skolan synliggöras och därmed även skolans kvalitet. På så vis kan förbättringsbehov 

tydliggöras. Rapporten består mestadels av klargörande text men även statistik redovisas 

genom olika diagram, staplar och tabeller, varav en redovisar antalet inskrivna elever i 

fritidshemmet. Fritidshemmets verksamhet framstår som en viktig plattform i grundskolans 

kvalitetsarbete och därmed även värdegrundsarbete. På så vis kan skolans uppdrag i 

läroplanen tydliggöras för att nå de nationella målen. Vidare redovisas statistik om andelen 

behöriga och legitimerade lärare i fritidshem. Andelen beskrivs som relativt hög men trots att 

det har identifierats behov av fler behöriga lärare i fritidshem ser man en utmaning att 
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rekrytera behörig personal till fritidshemmet. Även sjukfrånvaron för lärare i fritidshem 

uppmärksammas och jämförs med sjukfrånvaro för lärare i grundskolan. Angående 

likvärdighet kan ingen generell slutsats dras utifrån skolornas resultat då frågan om 

likvärdighet till stora delar är en fråga om tillgång. Utvecklingsområden i fritidshemmet har 

identifierats och arbete för att öka likvärdigheten har startats. Inför 2019/2020 fortsätter 

kommunen med riktade insatser som kompetensutveckling i fritidshemmet för att utveckla 

verksamheten och införande av förstelärare i fritidshemmen planeras. Slutligen beskrivs 

rektors ledarskap och lärarens ledarskap som allra viktigast för att skolorna ska uppnå goda 

resultat och att huvudmannens uppdrag därmed tydliggörs genom att ge rektorn och läraren 

förutsättningar anpassade utifrån verksamhetens behov för att erbjuda en likvärdig 

utbildning.   

 

Sammanfattning av resultat 

Resultatet från intervjuerna visar sammantaget att både forskarna och rektorn är av 

uppfattningen att skolledningen och rektorn, som har ett övergripande ansvar för kvaliteten 

och likvärdigheten i fritidshemmet, har en avgörande roll för att ett systematiskt 

kvalitetsarbete genomförs i fritidshemmet. Pihlgren belyser i sina svar grunden i och syftet 

med kvalitetsarbetet i fritidshemmet och att genom systematiska observationer och analyser 

av verksamheten kan utvecklingsområden synliggöras. Hon betonar att kvalitetsarbetet ska 

genomsyra verksamheten och måste genomföras av skolans organisation och fritidshemmet. 

Kvalitetsarbetet ska genomföras systematiskt och ett mer övergripande kvalitetsarbete måste 

göras en gång om året. Hon lägger återkommande tonvikt vid skolledningens ledarskap och 

ansvar och att det skapar förutsättningar för ett fullgott kvalitetsarbete. Hon beskriver att 

många rektorer inte har kunskap om fritidshemmets uppdrag och därför ingen kunskap om hur 

det kan styras och därför kan skolledarna behöva nödvändig kompetensutveckling. Slutligen 

framhåller hon att fritidshemmet är underordnat skolan, trots att det inte är avsikten. Även 

Dahl lägger stor vikt vid rektorsuppdrag och ansvar för att ett systematiskt kvalitetsarbete 

genomförs i fritidshemmet. Hon beskriver att kvalitetsarbetet ofta handlar om ett måste från 

fritidshemspersonalens sida att redovisa ett kvalitetsarbete till rektorn som vidare måste 

rapportera till huvudmannen. Systematiskt kvalitetsarbete definierar hon som något som ska 

pågå systematiskt för att utveckla verksamheten och att fritidshemspersonalen som befinner 

sig i verksamheten har kompetens att utvärdera och utveckla verksamheten. Dahl förklarar att 
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kvalitet i fritidshemmet är då verksamheten svarar upp mot styrdokumenten där barnets 

perspektiv är utgångspunkten, för att en meningsfull fritid ska skapas genom att man 

kompenserar och kompletterar skolverksamheten. På frågan om vad som påverkar det 

systematiska kvalitetsarbetet svarar Dahl att ramfaktorer som ledningen, tid och ekonomi 

påverkar och att om det saknas en pedagogisk ledning som skapar förutsättningar att verka för 

ett systematiskt kvalitetsarbete sker inte särskilt mycket utveckling. För att stärka kvaliteten 

och likvärdigheten i fritidshemmet behöver både skolledningen och fritidshemspersonalen 

kompetensutveckling.  

Schedvin beskriver i sin intervju att i skolan hon var rektor på hade fritidshemmet inga 

förutsättningar till att bedriva undervisning och vid hennes försök att få till stånd planerad 

undervisning fick hon motstånd från de övriga i skolledningen. Det fanns heller inget 

organiserat systematiskt kvalitetsarbete och på grund av ointresserade medarbetare i 

skolledningen och avsaknaden av behörig personal eller tillräckligt med personal samt 

obefintliga planerade undervisningen gick det inte genomföra ett systematiskt kvalitetsarbete. 

I de fyra kommunerna ser vi hur vi det systematiska kvalitetsarbetet ter sig. I Malmö så 

beskrivs bland annat bristen på lärarkompetens hos fritidshemspersonalen. 

Personalomsättningen anses vara hög och rekryteringen av behörig personal anses vara svårt i 

samband med det nya kravet på lärarlegitimationer i fritidshemmet. Genom det interna 

systemet “Pedagog Malmö” kan personalen få hjälp att dela med sig av sina beprövade 

erfarenheter för att på så vis kunna utveckla ett systematiskt kvalitetsarbete tillsammans. 

Luleå kommuns kvalitetsrapport betonas vikten av att fortbilda fritidshemspersonalen och att 

det systematiska kvalitetsarbete visat sig vara framgångsrikt när personalen har fått tid till det 

arbetet under dagar då skolan är stängd. Samarbete mellan verksamheterna inom skolan anses 

vara en faktor för ökad kvalitet på det systematiska kvalitetsarbetet. Göteborgs stad redovisar 

utförlig rapport av systematiskt kvalitetsarbete i fritidshemmet och beskriver att 

Grundskoleförvaltningen bedriver fortlöpande arbete för att stärka likvärdigheten och 

kvaliteten i fritidshemmet genom olika insatser. Hänsyn tas till rektorernas perspektiv på 

kvalitetsarbetet och därmed definieras behov av förutsättningar för att genomföra systematiskt 

kvalitetsarbete, som kompetenshöjande insatser. Dessutom har samtidigt en 

populärvetenskaplig sammanfattning av kvalitetsrapporten utformats i syfte att ge en 

lägesbedömning av verksamheterna och för att vara ett stöd i det pågående kvalitetsarbetet. I 

sammanfattningen beskrivs bland annat att det finns en brist på likvärdig utbildning och att 

elevers måluppfyllelse och lärares behörighet varierar mellan skolorna. Likt Göteborgs stad 
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presenterar Jönköpings kommun en utförlig kvalitetsrapport där arbetet för att stärka 

kvaliteten och likvärdigheten i fritidshemmet beskrivs genomgående i rapporten. I rapporten 

går att läsa att fritidshemmet utgör en viktig del i skolverksamheten och i värdegrundsarbetet 

samt för att tydliggöra skolans uppdrag och synliggöra förbättringsområden. 

Utvecklingsområden i fritidshemmet har identifierats och arbete för att öka likvärdigheten har 

startats. Riktade insatser som kompetensutveckling i fritidshemmet för att utveckla 

verksamheten och införande av förstelärare i fritidshemmen planeras.  

  

Analys av intervjuer 

Återkommande i Ann S. Pihlgrens och Marianne Dahls intervjusvar är rektors ansvar och 

engagemang för att ett systematiskt kvalitetsarbete genomförs i fritidshemmet. De 

understryker upprepade gånger att utan rektors och den övriga skolledningens stöd för att 

bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete kommer det troligtvis inte ske någon utveckling 

eftersom det blir svårt för personalen att själva utveckla verksamheten. Pihlgren beskriver att 

utan att rektor prioriterar kvalitetsarbetet blir det svårt för till och med högskoleutbildad 

personal att själva driva arbetet. Rektors behov av kompetensutveckling är också något som 

de båda lyfter och att rektor måste förstå vikten av att ge tid och förutsättningar för personalen 

att kunna arbeta systematiskt för att förbättra verksamheten, men även varför det arbetet är 

viktigt. Det kan förstås som att rektorer och skolledning saknar erfarenhet och intresse för att 

engagera sig i ett systematiskt arbete som kan utveckla verksamheten till det bättre. Tidigare 

rektorn Carina Schedvin beskriver i intervjun hur hon själv försökte driva igenom ett 

utvecklingsarbete för att höja kvaliteten i fritidshemsverksamheten genom planerad 

undervisning och kompetensutveckling av personalen, men att övriga medarbetare visade 

inget intresse. De flesta var skeptiska till kompetensutveckling av fritidshemspersonalen.  

Skolinspektionens (2018) granskning av undervisning i fritidshemmet visar att flertalet av 

fritidshemspersonalen inte uppfattar att de har ett lärandeuppdrag och att det finns brister på 

de flesta granskade fritidshemmen gällande undervisning. Bland annat saknas det tillräckligt 

med behörig personal. Liknande resultat visar vår intervju med Schedvin. Förutsättningar för 

att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete och för att höja kvaliteten i fritidshemmet fanns 

inte. Det blir tydligt att för att det systematiska kvalitetsarbetet ska fungera måste det finnas 

en samverkan mellan alla i skolledningen och mellan skolledning och personal så att allas 
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unika erfarenheter tas tillvara i en del av ett demokratiskt samspel. Detta kan förstås ur 

Deweys syn på erfarenhet och klokt handlande som i det här sammanhanget kan beskrivas 

som att delar av skolledningens och personalens brist på erfarenheter och utan ett medvetet 

handlande och med insikt om handlingarnas konsekvenser kan ingen betydelsefull förändring 

ske (2009 s. 183). Skolledningen i Schedvins fall saknade engagemang för att utveckla 

fritidshemmets verksamhet. 

Vi finner att vi kan anknyta bristen på engagemang från personalens, men även 

skolledningens, sida till begreppet erfarenhet som enligt Dewey (2009, s. 183) är något 

passivt eller aktivt element vilket innebär att den passiva delen präglas av att finna sig i och 

utstå något och därför se uppgifter som något att “gå igenom”. I den aktiva delen handlar det 

om att pröva och försöka, och därigenom gör man erfarenheter. Personalens uppgift blir då att 

säkerställa att erfarenheterna blir kvalitativa genom att effekterna av dem skapar erfarenheter 

som leder till att det inte blir aktiviteter som bara är roliga för stunden utan är så pass 

kvalitativa att de leder till nya erfarenheter (Ibid., s. 173). Detta kan vi även anknyta till 

tidigare forskning som visar att fritidshemmet ofta är underordnat grundskolan och 

tillhandahåller de olika kontextuella villkoren som utgör möjligheter och begränsningar för 

eleverna (Andishmand 2017, s. 197).  

Vi ser ett dilemma när fritidshemspersonal inte har nödvändig kompetens för att genomföra 

systematiskt kvalitetsarbete samtidigt som all personal som arbetar i fritidshem mer eller 

mindre har ansvar för att verksamheten ska nå sitt mål. Så för att se det ur ett 

handlingsperspektiv kan även obehörig personal göra sitt bästa utifrån rådande villkor och 

resurser. Som Dewey menar (2009, s. 148) är det personalens uppgift att utnyttja de skiftande 

villkoren för att personalen gemensamt ska sträva mot uppsatta mål. Det betyder att 

personalen också förutser konsekvenser av sitt handlande, menar han. 

Samtidigt kan erfarenhet spela en stor roll för huruvida ett kvalitetsarbete genomförs i 

fritidshem. Dewey lyfter fram bland annat skolledares roll och ansvar för att möjliggöra ett 

kvalitetsarbete genom att verksamheten kritiskt granskas och utvärderas för att 

uppmärksamma utvecklingsområden och att dessa åtgärdas. Han menar att detta arbete måste 

ske för att säkerställa att verksamheten uppfyller sitt uppdrag och når uppsatta mål (Dewey 

2009, s. 122–123). Schedvins strävan efter att utveckla verksamheten kan vi förstå som att 

hon har tidigare erfarenhet av ett systematiskt kvalitetsarbete i fritidshem och ser behov av det 

samma i den aktuella verksamheten vilket ur ett teoretiskt handlingsperspektiv betyder att 
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hennes erfarenheter ger möjligheter att avsiktligt handla för att uppnå goda resultat och för att 

undvika oönskade konsekvenser (Ibid., s. 117). 

I en intervjufråga definierar Dahl systematiskt kvalitetsarbete som ett utvecklings- och 

värderingsarbete som ska ske systematiskt, men att det arbetet många gånger handlar om att 

personalen av plikt rapporterar till rektor som i sin tur årligen rapporterar till huvudmannen. I 

kommunernas kvalitetsrapporter presenteras statistik i tabeller och diagram som bygger på 

rapporteringar om kvalitetsarbete från rektorer. Siffrorna kanske inte säger så mycket om 

själva måluppfyllelsen i själva fritidshemsverksamheten men texten i anslutning till statistiken 

är en tolkning av vilka faktorer i verksamheten som påverkar kvaliteten. Men sedan vilka av 

de faktorerna som prioriteras är olika i olika kommuner och skolor. Rektorernas roll i 

kvalitetsarbetet är avgörande har vi nu förstått och en anledning till att rektorer kanske nöjer 

sig med att behandla siffror gällande kvalitetsarbetet skulle kunna bero på brist på kompetens 

bland rektorer. Men vidare i ledet är det lärarens roll att handla på ett lämpligt sätt för 

verksamhetens måluppfyllelse. Med ett teoretiskt demokratiperspektiv kan vi förstå det som 

att när skolledare och fritidshemspersonal samverkar kan allas kvaliteter tillföra något till 

verksamheten, men för en hög kvalitet på verksamheten behövs lokala och nationella mål 

uppnås. Målet i sig, menar Dewey, är en vägledning till vilka resurser som behövs och hur, 

var och när de ska användas, men handlingsalternativen är viktiga då följderna påverkar alla 

berörda (2009, s. 143–144). Utbildning enligt Deweys teori är en konstant omorganisation av 

erfarenheten som strävar efter uppsatta mål, som kan förstås som målen i läroplanen, som kan 

nås med tillfredsställande resultat så länge utbildningen, fritidshemmet, styrs av läroplanen. 

På så vis kan erfarenheten möjliggöra att avsiktligt handla för att få gynnsamma resultat 

(2009, s. 116–117). Vi kan se att hans beskrivning av måluppfyllelse relateras till ett 

systematiskt kvalitetsarbete då han beskriver att mål är alltid relaterade till resultat och för att 

förstå resultatet behöver man granska om det finns en kontinuitet i verksamheten, eller om 

verksamheten består av en serie av ogenomtänkta handlingar. För att ett mål ska uppnås 

förutsätter det metodisk och ordnade aktiviteter (Ibid., s. 141–142).  

Det krävs en särskild metod för att mål ska uppnås, menar Dewey (2009, s. 143–144) och då 

kommer vi in på själva strukturen av systematiskt arbete. Pihlgren, Dahl och Schedvin är 

samstämmiga gällande systematiken av kvalitetsarbetet i fritidshemmet och att det ska vara ett 

ständigt pågående arbete som genomsyrar verksamheten. Pihlgrens svar kan vi kortfattat 

beskriva som att arbetet genomförs genom att man frågar sig var är vi, var vill vi vara och hur 

kan vi göra för att nå dit. Pihlgren hänvisar i intervjusvar nummer 4 till sin bok (2018) som 
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riktar sig till skolledare. Där beskriver hon kvalitetssäkringen på fritidshemmet som ett 

ständigt granskande och uppföljande av verksamheten och att kompetensen i verksamheten är 

central. Hennes erfarenheter är att skolledning och huvudmän behöver system för att bådadera 

av verksamheten ska utvecklas och att både kvalitetssäkring och kvalitetsutvecklingen bör 

användas i formativt syfte för att vidare utveckla verksamhetens kvalitet (Pihlgren, 2018, s. 

122–123).  

Dahls definition av kvalitetsarbetet är kortfattat att systematiskt utvärdera verksamheten och 

att oavsett uppdrag personalen har fått från rektor kan personalen upptäcka viktiga kärnfrågor 

i verksamheten som behöver utvecklas och att de arbetar med dessa frågor på olika sätt. Vad 

kvalitet i fritidshemmets kontext kan innebära beskrivs i intervjuerna, förutom tillräckligt med 

personal och behörig personal, som planerad undervisning i fritidshemmet och att skapa en 

verksamhet som uppfyller de krav som styrdokumenten föreskriver. Det handlar om det 

kompensatoriska uppdraget och skyldigheten att ge alla elever förutsättningar att lära och 

utvecklas, eller ”När det innehållet når alla eleverna på fritidshemmet är det kvalitet”, som 

Pihlgren sammanfattar det i intervjun. Barnperspektivet och barnets perspektiv lyfts också, 

vilket är centralt då eleven är målet i utbildningen. Dahl beskriver kvalitet som att 

verksamheten skapar en meningsfull fritid av rekreation och utmaningar. Denna syn om en 

meningsfull utbildning kan vi se att intervjupersonerna delar med Dewey (2009, s. 141–142) 

som med sitt demokratiperspektiv på utbildning menar att det är av vikt att lärandet sker 

genom ständig stimulans och på elevernas villkor, utifrån deras intresse och erfarenheter samt 

att alla elever ska ges likvärdiga möjligheter till att lära och utvecklas.  

Slutligen kan vi utifrån intervjuerna dras slutsatsen att det ofta saknas tillräckliga 

förutsättningar för systematiskt kvalitetsarbete i fritidshemmen. Förutsättningarna är som vi 

kan läsa av intervjusvaren först och främst kompetent skolledning och sedan behörig 

fritidshemspersonal. Likt alla de intervjuade som belyser förutsättningar för att nå mål så 

framhåller Dewey att för att ett mål ska uppnås måste vi också tala om vilka förutsättningar 

som finns för detta och därför behöver man grundligt utvärdera de givna villkoren för att se 

vilka resurser som finns tillgängliga och synliggöra vilka hinder som finns. Vidare kritiserar 

han att man rusar fram utan att granska den egna verksamheten även om det kan upplevas 

effektivt och handlar man enbart på rutin tar man inte hänsyn till den lokala situationen, vilket 

försvårar hanteringen av oförutsedda situationer. Slutsatsen blir då att målinriktat handlande 

alltid är klokt handlande (2009, s. 143–144). 
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Analys av kvalitetsrapporter 

Vid läsning av rapporterna av systematiskt kvalitetsarbete i fritidshem i de fyra kommunerna 

kan vi konstatera att kommunerna till synes arbetar olika för att genomföra systematiskt 

kvalitetsarbete. Här nedanför beskriver vi de olika kommunernas kvalitetsrapporter analyserar 

dem utifrån Deweys teorier.  

I Luleå kommuns rapport beskrivs att fritidshemmens verksamheter fortsätter utvecklas när 

det gäller kompetens, lärmiljö och undervisning i fritidshem. Rapporten belyser att 

fritidshemsutvecklarna tillsammans med rektorerna är nyckelpersoner i arbetet. I de fall det är 

stora barngrupper delas de in i mindre grupper under vistelsetiden utifrån olika teman som 

erbjuds eleverna. Personalen har fått kompetensutveckling inom rastverksamhet och 

lågaffektivt bemötande. De verksamheter som kommit igång med rastverksamhet beskrivs ha 

färre konflikter under rasterna och elever lyckas bättre i klassrumsundervisningen. Samtliga 

insatser från fritidshemsutvecklarna menar de har påverkat undervisningens 

kvalitet.  Kompetensutvecklingen som fritidshemspersonalen har tagit del av har använts i 

olika utsträckning i fritidsverksamheterna. Ett hinder är bristen på tillgång till digitala verktyg 

och tekniken som finns i skolorna. Dagar då skolan är stängd används till att utveckla 

fritidshemmens systematiska kvalitetsarbete vilket beskrivs som en framgångsfaktor (Luleå 

kommun, 2019, s. 24).  

Deweys syn på erfarenhet och klokt handlande ser vi även här då rapporten tar upp vikten av 

att man samverkar och utbyter erfarenheter och utbildar sig gemensamt för att skapa 

förutsättningar för ett systematiskt kvalitetsarbete. 

I Malmö stads kvalitetsrapport ser vi ett stycke där rektorerna fått yttra sig om bristen på 

lärarkompetens hos fritidshemspersonalen. Personalomsättningen anses vara hög och en del 

rektorer i Malmö anser att rekryteringen av behörig personal är svår på grund av det nya 

kravet på lärarlegitimationer i fritidshemmet (Malmö, Kvaliteten i Malmös skolor 2019, s. 

23).  

Vidare uppmuntrar författarna till rapporten att lärarna ska använda sig av “pedagog Malmö” 

som är ett forum där personalen kan dela med sig av sina beprövade erfarenheter med 

varandra och därmed stärka kvaliteten i verksamheterna. Erfarenheterna som finns i 

verksamheterna i Malmö tas då tillvara då flera i verksamheten kan dela med sig av sina 

beprövade erfarenheter med varandra. Utifrån Deweys teori om erfarenheter är detta ett 

https://malmo.se/download/18.38c6709716cae2cad3918c51/1572607801882/Kvalitetsrapport%202019.pdf
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ypperligt sätt att lära ut och vidareutveckla ett systematiskt kvalitetsarbete. Klokt handlande 

finns med eller som Dewey menar ska man leva som man lär och reflektera över sina 

handlingar och kontinuerligt värdera och ompröva frågor. Detta kan ske genom att personalen 

i skolan använder sig av “Pedagog Malmö” eller i samtal med sina kollegor delar med sig av 

sina erfarenheter. Genom ett klokt handlande kan de då få gehör på sina tankar och pröva dem 

både praktiskt och teoretiskt för att därigenom få organisationen ledas av ett systematiskt 

kvalitetsarbete.  

I Göteborgs stads rapport tar upp och bekräftar de utmaningar fritidshemmen står inför. Här 

fick rektorerna yttra sig och rapporten påtalar hur bristen på kontinuitet gör ett systematiskt 

kvalitetsarbete svårare då det byts personal, ledning och elever. I Deweys syn på hur mål ska 

uppnås talar han om de förutsättningar som finns om hur målet är en vägvisare som visar 

vilka resurser som finns och hur de ska användas. I Göteborgs stad har de kommit fram till att 

den bristande kontinuiteten skapar problem då nya resurser ersätter de gamla vilket i sin tur 

troligen kan skapa problem då man rusar fram mot målet istället för att arbeta långsiktigt och 

låta erfarenheterna hos ledningen och personalen samt eleverna utvecklas med tiden. Men om 

det byts ut för ofta blir det svårare att bygga vidare den kontinuitet som är en 

förutsättningarna för ett långsiktigt systematiskt kvalitetsarbete.  

I Jönköpings kommuns rapport syns en tydlig strävan efter att öka andelen behörig och 

legitimerad personal i fritidshemmets då det i rapporten beskrivs att kommunen fortsätter med 

riktade insatser som kompetensutveckling i fritidshemmet för att utveckla verksamheten. 

Anmärkningsvärt är att det planeras att införas förstelärare i fritidshemmen, vilket vi anar kan 

vara för att höja statusen för lärare i fritidshem och för att locka fler legitimerade lärare till 

fritidshemmen i kommunen. Detta förstår vi som att tidigare erfarenheter styr till ett klokt 

handlande där det finns en medvetenhet om vilka konsekvenser handlande kan ha samt att, 

som Dewey också menar, det finns en kunskap om att utbildning hela tiden omorganiseras för 

att nå mål. Fokus i rapporten är att för att nå målen i styrdokumenten är det avgörande att 

skapa balans och att alla verksamheter inom skolan samarbetar. Utvecklingsområden i 

fritidshemmet har identifierats och arbete för att öka likvärdigheten har startats. Här kan vi se 

att Deweys definition av demokrati som ”kommunicerad erfarenhet”, kommunikationen 

mellan olika parter i samhället, ses som kärnan i den demokratiska gemenskapen.  
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Metoddiskussion 

Här utvärderar vi empirin vi har samlat in under intervjuer och vid insamling av kvantitativa 

data i form av kvalitetsrapporter. Rienecker och Stray (2014, s. 246–247) framhäver att för att 

utvärdera en undersökningsmetod behöver man fråga sig om metoden var lämplig, tillräcklig, 

omfattande, talande, representativ och så vidare. Vår uppfattning är att vi hade en god plan 

från början, vår avsikt var att intervjua fritidshemspersonal på plats i en skola, men vi fick 

inget svar vid vår förfrågan. En annan skola avböjde. Vi sökte då finna andra lösningar och 

diskuterade vilka alternativ vi hade. Målgruppen blev en annan. Ursprungligen var avsikten 

att få fritidshemspersonalens perspektiv på våra frågor, men då det inte var möjligt sökte vi 

forskares perspektiv på våra frågor varav två valde att delta. Vi fann det svårt att bygga en 

uppsats på två intervjusvar så vi kontaktade också en före detta rektor, som valde att delta i 

undersökningen. Som ett komplement till intervjuerna har vi samlat in kvalitetsrapporter från 

slumpmässigt valda kommuner vilka har publicerat rapporterna på respektive kommuners 

hemsidor. Därutöver har vi kontaktat sex kommuner för att få ta del av kommunernas 

rapporter om kvalitetsarbete i fritidshem, vilka inte är publicerade på kommunernas hemsidor. 

Två kommuner svarade varav en kommun skickade oss en utförlig rapport medan den andra 

kommunen gav som svar att det inte finns någon särskild rapport om kvalitetsarbetet i 

fritidshem. 

Vi menar att dels tidsbegränsningen för undersökningen har påverkat möjligheten att samla 

tillräckligt med empiri, dels de rådande omständigheterna i samhället. Med det sistnämnda 

syftar vi till Coronapandemin som har sitt grepp på världen och Sverige, vilket givetvis 

påverkar oss med på olika sätt exempelvis för att alla i samhället uppmanas till social distans. 

Tilltänkta intervjuer på fritidshem har inte kunnat genomföras då skolor antingen har tackat 

nej eller så har de inte svarat alls på vår förfrågan. Därför saknas fritidshemspersonalens 

perspektiv i undersökningen. Även intervjusvaren från forskarna var relativt få. Detta har 

medfört att vårt forskningsfält har blivit mindre än vad som från början var tänkt. Empirin vi 

ändå har lyckats samla in upplever vi inte som fullständig då vi ser ett stort värde i att 

fritidshemspersonalens perspektiv lyfts fram i en sådan här undersökning som berör 

fritidshemmet. Samtidigt bedömer vi att empirin ändå är mycket betydelsefull och 

representativ då den ger oss tydliga svar som bekräftar vad tidigare forskning och 

granskningar har visat och kan även anknytas till John Deweys teori om människors 

handlande, erfarenhet och om demokrati inom utbildning. Även om man inte alltid kan 
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genomföra en studie enligt planerna, så som vi hade planerat från början, går det att 

genomföra en undersökning och uppnå mål, även om enbart vissa handlingar utförs 

(Thomassen 2015, s. 168). Då denna undersökning är relativt liten kan vi utifrån empirin vi 

har samlat inte dra en generell slutsats. Vi kan och ska endast dra vår slutsats i förhållande till 

empirin, fenomenet vi har undersökt och teorier och metod vi har använt oss av i 

undersökningen. 

 

Diskussion  

Syftet med undersökningen är att belysa i vilken utsträckning fritidshem arbetar systematiskt 

för att utveckla och utvärdera verksamheter, för att alla elever därigenom ständigt ska ges 

möjligheter att lära och utvecklas inom en variation av kunskapsområden, och för att 

fritidshemmet ska arbeta i enlighet med läroplanen och skollagens tydliga krav på 

systematiskt kvalitetsarbete.  

I denna undersökning har vi intervjuat forskare inom det fritidspedagogiska området samt en 

tidigare rektor vid grundskola om deras syn kring kvalitetsarbetet och likvärdigheten i 

fritidshemmet. Därtill har vi samlat kvalitetsrapporter från olika kommuner i hela Sverige. 

Vår avsikt har varit att belysa kvalitetsarbetet i olika fritidshem och få en fördjupad förståelse 

för fritidshemmets genomförande av systematiskt kvalitetsarbete och vilka konsekvenser det 

kan ha för eleverna. Undersökningens resultat visar att kvaliteten på fritidshemmen och det 

systematiska kvalitetsarbetet skiljer sig mellan fritidshem och kommuner runt om i landet. 

Forskarna och den tidigare rektorn vi har intervjuat har lämnat likartade svar om vad 

kvaliteten i fritidshemmet innebär och om de utmaningar fritidshemmet har för att uppfylla 

skollagens krav på systematiskt arbete. Samtliga är överens om att kvalitetsarbetet är 

nödvändigt för att kunna bedriva en verksamhet som uppfyller de krav och mål enligt 

bestämmelserna i styrdokumenten. Därtill är de samstämmiga om att kvalitetsarbetet ska vara 

systematiskt då det är nödvändigt att kontinuerligt utvärdera verksamheten och göra en 

nulägesanalys för att sedan veta om målen uppnås och vilka förbättringar som behöver göras. 

Lika inställning har de om att förutsättningar saknas men behövs för att kunna bedriva 

kvalitetsarbete i fritidshemmet och att det är rektorns kompetens och engagemang som är 

avgörande för att ett systematiskt kvalitetsarbete ska genomföras. Även internationell 

forskning visar att förutsättningarna för att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete i 
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fritidshemmet varierar och att bristen av ett sådant arbete resulterar i att verksamheterna inte 

kan uppnå de mål som styrdokumenten föreskriver. Både internationell och svensk forskning 

redogör för att det ofta är lokala mål och villkor som styr verksamheten istället för 

styrdokumenten. Förutom kompetensutveckling av rektor är också kompetent personal något 

som våra informanter menar är en viktig fråga, samtidigt beskriver Marianne Dahl i sin 

intervju att personal i fritidshemmet har kompetens att genomföra kvalitetsarbete genom att 

arbeta med olika projekt och teman i verksamheten vilket kan tolkas som att kompetensnivån 

varierar inom och mellan fritidshem. Schedvin beskriver i sin intervju att det fanns ett stort 

behov av kompetensutveckling i fritidshemmet vid den skola hon arbetade på och att det inte 

fanns någon form av planerad undervisning i verksamheten. Liknande resultat visar 

Andishmands (2017) studie som visar att det saknas en hög pedagogisk kvalitet i de studerade 

fritidshemmen. En variation av fritidshemspersonalens kompetens och olika grad av 

systematiskt kvalitetsarbete kan vi också se i kommunernas kvalitetsrapporter där vi kan 

utläsa vikten av en engagerad och kunnig ledning som ger de nödvändiga förutsättningarna till 

fritidshemspersonalen att genomföra sitt kvalitetsarbete systematiskt.  I Jönköpings 

kvalitetsrapport framgår det att det finns planer på att införa förstelärare i fritidshemmet och 

det är mycket anmärkningsvärt då forskning beskriver att fritidshemmet ofta ses vara 

underordnad skolverksamheten, vilket vi har nämnt i uppsatsen. Denna modiga handling kan 

bero på att man i kommunen vill höja statusen på yrket lärare i fritidshem. Skolverksamhetens 

överordning blir synlig i kvalitetsrapporterna där skolan som oftast har störst fokus och det 

har även Pihlgren påpekat i vår intervju i denna undersökning där hon beskriver det som ett av 

de hinder som kan ligga till grund för en försämring av kvaliteten och likvärdigheten i 

fritidshemmet. Resultat av Andishmands studie visar att det i de samtliga studerade skolorna 

är tydligt att den obligatoriska grundskolan prioriteras före fritidshemmet, vilket också 

Boströms och Bergs studie bekräftar.  

Forskning och Skolinspektionens granskningar har tidigare visat att det förekommer att 

fritidshem inte arbetar systematiskt för att utveckla och stärka verksamheten såsom läroplanen 

föreskriver. Elevers möjligheter till att lära och utvecklas genom tillgång till en variation av 

inslag i verksamheten och för att de ska uppleva att vistelsen i fritidshemmet är meningsfull 

skiljer sig mellan skolor, inom skolor och mellan orter. Intervjusvaren och resultaten av 

kvalitetsrapporterna i vår undersökning bekräftar tidigare forskning och granskningar i flera 

frågor. Resultaten i vår undersökning visar att systematiskt kvalitetsarbete inte alltid sker 

systematiskt och inte enligt styrdokumenten. Detta bekräftas av Andishmands studie där hon 
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understryker vikten av att systematiskt analysera och utvärdera verksamhetens förutsättningar 

för att uppnå styrdokumentens mål och för att verka för likvärdighet. Trots det visade det sig 

att inget av de fritidshemmen hon studerade arbetade med systematiskt kvalitetsarbete såsom 

skollagen föreskriver. Förutsättningar för att uppnå styrdokumentens mål beskriver Carina 

Schedvin i vår intervju som obefintliga i den skola hon har arbetat som rektor då personalen 

inte hade adekvat utbildning och för att övriga medarbetare tycks ha motsatt sig mot ett 

utvecklingsarbete i fritidshemmet. Men i resultaten ser vi även undantag, som 

kvalitetsrapporten från Göteborgs stad som har ett helt kapitel om fritidshemmet som också 

bekräftar hur viktigt ett systematiskt kvalitetsarbete är för fritidshemmet.  

Anledningen till det låga antalet deltagare i vår undersökning kan vi bara spekulera om. Vår 

avsikt var från undersökningens start att även intervjua fritidshemspersonal på plats i en skola 

och vi kontaktade skolans rektor om detta, men fick aldrig något svar. En annan skola 

avböjde. Då inga intervjuer med fritidshemspersonal kunde genomföras saknas deras 

perspektiv i undersökningen. Vi anser att röster från dagens fritidshemsverksamheter är av 

stor betydelse då vi tror att fritidshemspersonalen har mer kunskap om den kontext de verkar i 

men att de behöver skolledningens, politikernas och föräldrarnas fulla stöd i sin 

yrkesutövning. Undersökningen utgår alltså istället från en rektors och två forskares 

perspektiv samt från kvalitetsrapporter. Vid insamling av kvalitetsrapporter har vi delvis haft 

svårt att finna publicerade kvalitetsrapporter i kommunerna. Vissa kommuner publicerar 

tydliga kvalitetsrapporter gällande fritidshem och skola medan andra kommuner enbart eller i 

huvudsak redovisar skolans kvalitetsrapport. Vi anar varför en skola inte svarade och att en 

annan skola avböjde deltagande i vår undersökning och det ha att göra med Coronapandemin 

som på olika sätt har drabbat världen och Sverige, och därmed även det svenska skolväsendet. 

Lärosäten som Södertörns högskola där vi studerar och gymnasieskolor har numer bara 

distansundervisning. Ännu har inte grundskolor stängts även om vissa grundskolor delvis 

bedriver distansundervisning. Alla i samhället rekommenderas idag att hålla en social distans 

och vuxna rekommenderas att arbeta hemifrån om möjligt (Folkhälsomyndigheten 2020).  

I vår litteratursökning har vi funnit att det saknas en bredd av forskning om systematiskt 

kvalitetsarbete i fritidshemmet, eller rättare sagt så är den minimal, och därför är vår avsikt att 

bidra med en liten undersökning om detta arbete i fritidshemmet för att påminna om vikten av 

men även kravet för systematiskt kvalitetsarbete i fritidshemmet, men förhoppningen är även 

att motivera till vidare forskning inom ämnet. Karin Lager bekräftar att forskning om kvalitet 



 

49 
 

eller systematiskt kvalitetsarbete i fritidshem är mycket begränsad i förhållande till forskning 

om grundskola och förskola (2015, s. 27). 

Med det sagt finns det därmed förutsättningar för fortsatta studier av det systematiska 

kvalitetsarbetet kopplat till fritidshemsverksamheten. Lager påpekar att forskningsfältet visar 

att det behövs mer forskning som beskriver olika aspekter i det systematiska kvalitetsarbetet i 

fritidshemmet (2015, s. 36). Även fritidshemmets arbete för att inkludera och erbjuda 

meningsskapande aktiviteter för elever i åldern 10–12 är ett område som vi uppfattar behöver 

utforskas då bland annat Skolinspektionens granskningsrapporter (2010, 2018) har visat att 

fritidshemmens planerade aktiviteter för elever i denna ålder ofta är obefintliga. Fastän 

Skolinspektionen har anmärkt på ett flertal fritidshemsverksamheter menar vi att det finns ett 

behov av en mer systematisk och tätare uppföljning av verksamheter för att följa upp 

verksamheternas arbete för att se om rapporterna och anmärkningarna har haft någon effekt. 

Vår uppfattning är att om skolledningarna varit tydligare med fritidshemspersonalens 

läraruppdrag och ger dem de förutsättningar som krävs för ett sådant arbete kan det troligtvis 

resultera i en tydligare organisation där det systematiska kvalitetsarbetet hade genomförts i 

högre utsträckning. Erfarenheterna och den demokratiska synen utifrån Deweys teori skulle 

kunna leda till att kunskapen förs vidare till personalen och därmed öka undervisningens 

kvalitet på fritidshemmen.  

The New public management modellen ses ha en påverkan på fritidshemmets kvalitetsarbete 

då kvalitet definieras som resultatet av mätbar statistik utifrån mätningar av elevernas 

prestationer genom prov, betyg och tester vilket inte genomförs i fritidshemmet. Detta har 

resulterat i att mätningarnas resultat har fått stå som en måttstock för en skolas kvalitet och 

därmed prioriteras skolan före fritidshemmet. Behovet av mätbarhet blir tydligt i 

kvalitetsrapporterna av Luleå, Malmö, Jönköping och Göteborg då resultatet av 

kvalitetsarbete i stor utsträckning redovisas i tabeller och diagram.  

Nu när vi är nära målet att ta lärarexamen funderar vi på vad vi tar med oss från vår 

utbildning. Mycket kunskap har vi förvärvat under dessa år och vissa delar av utbildningen 

har påverkat oss särskilt mycket. Denna uppsats är en av dem. Ämnet för denna uppsats, 

systematiskt kvalitetsarbete, har vi under arbetets gång förstått är högst relevant i 

fritidshemmet, även om vi inte riktigt förstod värdet av det från början. Av denna 

undersökning har vi blivit en erfarenhet rikare och kunskapen om och vikten av ett 
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systematiskt kvalitetsarbete är något som kommer prägla vårt framtida yrkesliv. Vi inser att vi 

inte kan bedriva ett kvalitetsarbete ensamma och därför är vår ambition att sprida kunskapen 

till våra framtida kollegor, och skolledning. Vi har kommit till insikt att systematiskt 

kvalitetsarbete är grundpelaren i fritidshemmets verksamhet och därför kommer vårt motto 

vara att verksamheten vi arbetar i alltid ska prioritera ett systematiskt kvalitetsarbete. 

Under detta examensarbete har vi tagit del av en stor mängd litteratur och tidigare forskning, 

till det kan läggas intervjuer och kvalitetsrapporter i denna undersökning som sammantaget 

visar på att utbildningens kvalitet skiljer sig mellan fritidshemmen. Denna ojämlikhet strider 

mot grunden i vår lärarutbildning som har en interkulturell profil. Vi ser det som en 

självklarhet att alla elever ska få samma möjligheter och förutsättningar att lära och utvecklas, 

och på lika villkor, oavsett var i samhället de lever i. Som Dewey menar så har alla, oavsett 

erfarenheter, värdefulla kvaliteter att bidra med till gruppen.   

Därmed vill vi avsluta denna uppsats med en tanke om Deweys syn på moral, utveckling och 

frihet.  

I Deweys reflektiva moral är förhållandet mellan mål och medel ömsesidigt, dels därför 

att utveckling (growth) trots allt är det enda riktiga målet, men också därför att procedur 

och mål, undersökningsmetod och kunskap, samt mål-i-sikte och satisfierande handling, 

inte kan särskiljas. /…/ Fria blir vi, menar Dewey, i en social värld som tillåter oss 

praktisera reflekterande moral, och som utvecklar institutioner och relationer som kan 

understödja och berika denna vanornas meta-vana. Fria blir vi också genom att 

kommunicera. (Hartman, Roth & Rönnström 2003; s. 65, 69). 
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