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Sammanfattning 

Bedömning i skolan har under senare år brett ut sig allt mer och lett till en ökad framväxt för att 

följa och testa barns utveckling. Inom skolan har bedömning och måluppfyllelse länge haft en stor 

och viktig del men inom fritidshemsverksamheten har inte samma fokus funnits på bedömning. 

Fritidshemmet ska enligt rådande styrande dokument komplettera skolverksamheten och genom 

bedömning, utvärdering och reflektion kvalitetssäkra verksamheten (Lgr11; SFS 2010:800; 

Skolverket 2007).  

 

Vår kvalitativa intervjustudie intresserar sig för hur verksamma pedagoger inom 

fritidshemsverksamheten arbetar med bedömning och dess betydelse. Men även hur och om 

bedömningen kan komma att påverka barn. Syftet med vår uppsats blir därmed att bidra till ökad 

kunskap om bedömning inom fritidshemmet för verksamma inom både skola och fritidshem. 

Empiriinsamlingen bygger på semistrukturerade intervjuer av fem verksamma pedagoger och är 

utförd i tre olika kommuner på tre olika skolor i Mellansverige. 

 

Resultatet visar att begreppet bedömning hos pedagogerna ofta förknippas med skolverksamheten 

med betyg och prestationskrav i fokus, men det visar också att bedömning trots detta sker. 

Bedömningen inom fritidshemmet sker främst av barns sociala relationer och samspel, oreflekterat 

och genom observation. 
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1. Inledning 

Fritidshemsverksamheten ska enligt Skollagen (SFS 2010:800) komplettera skolan och stödja barns 

sociala utveckling samt erbjuda barnen en betydelsefull fritid. Verksamheten ska ta hänsyn till alla 

barns olika behov och förutsättningar samt utgå från deras egna intressen. För att kunna respektera 

barns olika behov och intressen krävs ständig bedömning, utvärdering och reflektion (Skolverket 

2007). Men direktiven om hur bedömning ska ske och vad som ska bedömas inom fritidshemmet 

menar Birgit Andersson (2013a) är otydliga. Eftersom bedömningen som sker inom 

fritidshemmet ”utgår från barns intresse och impulsivitet” är det enligt Monica Hansen Orwehag 

(2013) svårt att i förtid veta vad som ska bedömas och hur den bedömningen ska gå till. I 

föreliggande arbete kommer vi undersöka verksamma pedagogers arbetssätt vid bedömning inom 

fritidshem. 

 

I utbildningssammanhang har bedömning länge förekommit och legat i fokus och under slutet av 

1900-talet kommit att uppmärksammats och diskuterats allt mer i både för-/skola och fritidshem. 

Utbredningen för bedömning och utvärdering har lett till en ökad framväxt för att följa och testa 

barns utveckling och kan enligt Eva Forsberg och Viveca Lindberg (2010) bero på viljan att ständigt 

utvecklas. Där betoning ligger på värdering, kontrollering och uppföljning av prestationer. Det är 

däremot inte enligt Ann-Christine Vallberg Roth (2010) uppenbart vad begreppet bedömning 

innebär. Det kan exempelvis betyda att uppskatta, granska, eller värdera någon eller något och kan 

förekomma på en grupp-, struktur-, verksamhet- och individnivå och utföras formellt, informellt, 

externt eller internt utifrån olika synvinklar och mål (Andersson 2013b). 

 

Forsberg och Lindberg (2010) menar vidare att bedömning som metod kan visa vilken kunskap som 

för tillfället ligger i centrum i utbildningssammanhang. Över tid är det flera faktorer som bidragit 

till att olika bedömningsmetoder vuxit fram och förändrats, bland annat utbildningens förflyttning 

från kyrkan till skolan och förändrad klassrumsundervisning. Vanliga typer av bedömningar i 

skolverksamheten har enligt Forsberg och Lindberg (2010) länge varit prov, muntliga och skriftliga 

läxförhör och tentamen. Christian Lundahl (2012) lyfter fram att bedömning antingen kan vara av 

formativ eller summativ karaktär. Den summativa bedömningen sammanfattar elevens kunskap i 

form av exempelvis ett betyg. Medan den formativa bedömningen, eller bedömning för lärande som 

det även benämns, fokuserar på vägen fram till utveckling av kunskap. Bedömning för lärande ska 

anpassas till skolans läroplansmål som avser att bidra till elevernas kretivitet, ansvar, inflytande och 

delaktighet (Lundahl 2012). 
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För att ett bedömningstillfälle ska vara användbart krävs det enligt Skolverket (2011) fokuserade 

pedagoger som är medvetna om vad som ska bedömas och varför. Vid bedömning inom både för-

/skola och fritidshem blir de didaktiska strategierna viktiga; vem bedöms, vad bedöms, hur bedöms 

det, när sker en bedömning, var sker denna bedömning och varför sker en bedömning? (Jensen 

2013; Lundahl 2012; Vallberg Roth 2010). Andersson (2013a) lyfter i sin studie däremot att 

bedömning inom fritidshemsverksamheten sker oreflekterat och i det tysta.  

 

Den forskning vi uppmärksammat inom didaktik och bedömning är främst fokuserad på 

kunskapsbedömning hos äldre barn inom skolverksamheten och forskningen inom förskolan och 

fritidshemmet har inte haft lika stor utbredning (Pihlgren 2013; Vallberg Roth 2010). Vidare menar 

Andersson (2013a) att bedömning inom fritidshemmet är ett outforskat område, och därmed har vårt 

intresse för hur bedömning sker genom ett didaktiskt perspektiv inom fritidshemsverksamheten växt 

fram. Under vår grundlärarutbildning med inriktning fritidshem har vi uppmärksammat att det är 

stort fokus på bedömning men att det mestadels ligger på skolverksamheten. Vi har saknat 

diskussioner och problematiseringar om hur pedagogers didaktiska kompetens och bedömning 

förhåller sig inom fritidshemsverksamheten. Funderingar som uppkommit är om det i samband med 

bedömning sker en medveten reflektion? 

 

1.1 Syfte 

Syftet i denna uppsats är att bidra till ökad kunskap om bedömning inom fritidshemsverksamheten 

för verksamma inom både skola och fritidshem. I studien undersöker vi fem verksamma pedagogers 

arbetssätt vid bedömning inom fritidshemsverksamheten genom en kvalitativ intervjustudie. 

Studien kommer även föra en diskussion om hur bedömning kan påverka både barn, pedagoger och 

verksamhet. Vi undersöker hur fem pedagoger arbetar med bedömning utifrån ett didaktiskt 

perspektiv inom tre fritidshemsverksamheter. Mot denna bakgrund fördjupar vi vår studie i tre 

specifika frågor: 

 

1. Hur arbetar verksamma pedagoger med bedömning inom fritidshemmet? 

2. Vad har bedömning för betydelse för verksamma pedagoger inom fritidshemmet? 

3. Hur tänker pedagoger kring bedömningars påverkan på barn? 
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1.2 Disposition 

Arbetet inleds med en genomgång av tidigare forskning där historiska och didaktiska aspekter på 

bedömning lyfts, under de didaktiska aspekterna framställs bedömning inom skola, förskola och 

fritidshem. Den metodansats som används vid insamling och bearbetning av empirin presenteras 

därefter. I metodavsnittet lyfts det tillvägagångssätt, urval, genomförande, analys och de etiska 

överväganden som har gjorts. I resultatavsnittet presenteras och tolkas det insamlade materialet som 

framkommit under våra intervjuer. Resultatet delas in i olika kategorier som framkommit genom de 

didaktiska frågorna vad, hur och varför under bearbetningen av empirin. I diskussionen diskuteras 

resultatet där en jämförelse sker med den tidigare forskningen och styrkor samt svagheter med den 

valda metoden diskuteras även i ett eget avsnitt. Avslutningsvis lyfts egna reflektioner och förslag 

på vidare forskning. 
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2. Tidigare forskning 

Bedömning inom pedagogik är enligt Forsberg och Lindberg (2010) ett betydelsefullt 

forskningsområde och Andersson (2013a) och Vallberg Roth (2010) lyfter båda att bedömning inom 

förskola och fritidshem är ett outforskat område som kräver mer forskning. Under arbetets gång har 

det varit problematiskt att hitta litteratur som riktar in sig mot ämnet bedömning inom 

fritidshemmet. Därför har vi valt att välja litteratur som även fokuserar på bedömning inom förskola 

och skola. I och med att dessa verksamheter ska samarbeta och komplettera varandra (SFS 

2010:800) ser vi även denna litteratur som relevant. I detta stycke kommer vi gå djupare in på vad 

relevant forskning undersökt och kommit fram till utifrån historiska och didaktiska aspekter. 

Införskaffning av litteratur till tidigare forskning har genomförts av sökning i databaserna Diva, 

Libris och Swepub med hjälp av sökorden *bedömning *fritidshem *didaktik och *reflektion. Vi 

har även använt oss av snöbollsmetoden, som innebär att vi genom litteratur och forskning sökt 

andra relevanta referenser. 

 

2.1 Historiska aspekter på bedömning inom skolverksamheten 

Nedan kommer vi redogöra historiska aspekter på bedömning inom skolverksamheten i Sverige. 

Främst kommer vi fokusera på den interna bedömningen som sker inom skolan, bedömningen är 

knuten till undervisningen och verksamheten och utförs av verksamma inom skolan (Forsberg & 

Lindberg 2010). Vi anser de historiska aspekterna på bedömning är relevant för vårt arbete eftersom 

samhället och skolan ständigt förändras, men även bedömningskulturen har förändrats över tid. Vi 

anser att bedömning som fenomen aldrig är givet och olika synsätt påverkar begreppet, detta är 

något som vi har i tanken vid den senare analysen i vår studie. 

 

Bedömning används inom många olika sorters verksamheter som stöd för att kunna sortera, 

informera och kontrollera (Forsberg & Lindberg 2010). Inom skolverksamheten innebär det att 

strukturera och individanpassa verksamheten, kontrollera måluppfyllelsen samt meddela föräldrar 

om elevernas kapaciteter. Enligt Forsberg och Lindberg (2010) har bedömning länge legat i fokus 

och förekommit i utbildningssammanhang men har under slutet av 1900-talet uppmärksammats och 

diskuterats allt mer. Det är flera olika faktorer som påverkat och bidragit till att olika 

bedömningsmetoder vuxit fram och förändrats över tid. Genom 1842 års folkskolestadga 

förflyttades utbildningen från kyrkan till skolan, men kyrkan hade fortfarande stort inflytande under 

denna tid. Husförhören som kyrkan tidigare stod för ersattes nu av skolans läxförhör men kyrkans 

förhörsmetod, med hjälp av frågor och svar kvarstod. 
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I slutet av 1800-talet förändrades klassundervisningen, läroboken infördes och utbildningens mål 

kom att påverka de olika bedömningsmetoderna. Bedömning som metod kan genom ett pedagogiskt 

perspektiv visa vilken kunskap som för tillfället ligger i fokus och hur kunskap uttrycks och 

kommuniceras. Historiskt har bedömning gått från kyrkans husförhör till skolans läxförhör och från 

en muntlig till en mer skriftlig bedömningspraktik. Beroende på ämnets mål kan 

bedömningspraktiken se olika ut samt hur eleverna ska redovisa sin kunskap och vad som ska 

bedömas. Forskningen lyfter mycket om bedömningens historiska aspekter på formella 

bedömningar, alltså kunskapsbedömningar och inte på de informella bedömningarna, alltså 

vardagliga händelser (Forsberg och Lindberg 2010). 

 

Samhällets förändrade syn på kunskap och lärande har bidragit till skolans förändrade verksamhet 

och därmed även de olika bedömningsformernas framväxt. Vanliga typer av bedömning har länge 

varit prov, muntliga och skriftliga läxförhör och tentamen men även bedömning i uppförande som 

handuppräckning och samarbete. Den senare bedömningsformen har under 1900-talet genomgått 

stora förändringar (Forsberg och Lindberg 2010). Jonas Frykman (1998) menar att kontakten mellan 

lärare och elev har blivit mer personlig och individanpassad som främjar eleverna till ett ökat 

samarbete. Skolan har länge haft en fostrande roll men som historiskt har förskjutits från skamvrå 

och kroppsaga till att eleven nu kritiskt ska granska sig själv och sitt eget lärande. Dagens läroplan 

Lgr11 lyfter att elever ska ta ansvar för sitt eget lärande men även bedöma det egna och andras 

arbete. Enligt Forsberg och Lindberg (2010) har det ökade ansvaret för eleverna medfört nya 

bedömningsformer t.ex. loggböcker och portfolio. Dessa används som hjälpmedel för lärarens 

utvärdering och elevens självvärdering med antingen summativ eller formativ avsikt. 

Idag används bedömning mer som ett verktyg för lärande till skillnad från 1900-talets metoder där 

fokus låg på bedömning av kunskap (Lundahl 2012). 

 

2.2 Didaktiska aspekter på bedömning 

Ann S Pihlgren (2013) menar att didaktik likt bedömning har utforskats i låg utsträckning och under 

flera årtionden har begreppet didaktik inte använts i diskussioner inom pedagogik. Forskning om 

didaktik och bedömning inom förskolan och fritidshemmet har inte haft lika stor utbredning som 

forskningen inom skolan (Pihlgren 2013). Skolverket (2011) poängterar betydelsen av att pedagoger 

är fokuserade och medvetna om vad som ska bedömas och varför, för att bedömningen ska vara 

användbar. Detta tillsammans med reflektion medför att bedömning blir ett betydelsefullt didaktiskt 
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verktyg både för kvalitets- och professionsutveckling (Andersson 2013b). I detta avsnitt kommer vi 

lyfta didaktiska aspekter på bedömning i både för-/skola och fritidshem. 

 

2.2.1 Bedömning i skolverksamheten 

Christian Lundahl och Maria Folke-Fichtelius (2010) inriktar sig på bedömningens påverkan och 

förändring inom skolverksamheten. Det är kunskapsbedömningen som ligger i fokus och Lundahl 

(2012) studerar bedömningens förflyttning från bedömning av lärande mot användandet av 

bedömning som ett medel för lärande, genom en undersökning av både internationell och nationell 

forskning. Lundahl (2012) menar att bedömningarnas utformande påverkar de som bedöms och blir 

därför ledande i inlärnings- och undervisningsprocesser. Bedömning för lärande ska anpassas 

utifrån Lgr11:s mål att gynna elevers lärande, delaktighet, synlighet och ansvar samt bidra till deras 

kreativitet och kommunikativa utveckling. För att elever ska kunna ges möjlighet till ökat lärande 

och delaktighet blir återkoppling och reflektion centrala inom bedömning för lärande. 

 

I nuläget har uppmärksamheten för forskning om bedömning för lärande, eller pedagogisk 

bedömning som är en annan benämning, ökat i Sverige. Förändringen med ett nytt betygssystem 

och det växande intresset för internationella kunskapsmätningar är några orsaker till utvecklingen. 

En aspekt Lundahl (2012) lyfter är att samtidigt som bedömningar allt mer används som ett verktyg 

för lärande har omgivningens kontroll av lärare och skola ökat. Det skapas enligt Lundahl (2012) 

motsättningar när det både finns ett behov av bedömningar för styrning och kontroll och ett behov 

av bedömningar för lärande. Bedömningar som sker för kontrollering av skolan medför en skola 

som styrs av resultat och elevers prestation hamnar därmed i fokus. Lundahl och Folke-Fichtelius 

(2010) menar att detta medför konsekvenser för elevers lärande och skolans vardagliga arbete. Om 

skolresultat hamnar i centrum istället för elevresultat blir eleverna styrda av att skapa ett gott 

resultat för skolans högre status och inte för elevernas egen utveckling (Lundahl 2012). 

 

För att skapa balans mellan bedömningen som sker i skolan och bedömningen som sker av skolan 

lyfter Lundahl och Folke-Fichtelius (2010) en utgångspunkt av att lärare måste se bedömning ur ett 

bredare perspektiv. En förståelse för hur den yttre styrningen påverkar arbetet i skolan och en 

mångsidig inställning av begreppet kan medföra en ökad inblick i de utmaningar och svårigheter 

lärare och andra ansvariga inom skolverksamheten står inför. En annan aspekt Lundahl (2012) visar 

på, för att kunna förstärka bedömningens betydelse i lärandet, är lärarens didaktiska strategier. En 
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förutsättning är frågorna: Var ska eleven? Vilka mål ska uppnås? Var är eleven nu? Och hur ska 

eleven komma dit? 

 

2.2.2 Bedömning i förskoleverksamheten 

Förskolan har likt fritidshemmet inga direkta mål att uppnå utan istället strävansmål som ska 

tydliggöras genom pedagogisk dokumentation (Vallberg Roth 2009). När det kommer till 

bedömning och dokumentation med fokus på yngre barn nämner Vallberg Roth (2010) att det sker 

genom icke formaliserad och formaliserad bedömning. Den formaliserade bedömningen och 

dokumentationen utgår från specifika kriterier, planer och regler medan den icke formaliserade sker 

utan specifika direktiv, i det tysta och utan anteckningar. 

 

Vallberg Roth (2009) forskar om bedömning inom förskola och förskoleklass på en individnivå ur 

ett didaktiskt perspektiv. Studien problematiserar hur barns lärande gynnas och kontrolleras av 

bedömning som sker vid tidig ålder. Bedömning och dokumentation som fenomen har utbrett sig 

allt mer under senare år och har lett till en ökad framväxt för att följa och testa barns utveckling 

även inom förskola och förskoleklass. Vallberg Roth (2009) lyfter att 48 procent av Sveriges 

kommuner använder sig av pedagogisk dokumentation genom individuella utvecklingsplaner (IUP) 

och 60 procent använder sig av någon form av diagnos och bedömningsmaterial. 

 

Vidare menar Vallberg Roth (2009) att arbete med IUP ska ha en formativ funktion som ska gynna 

barns utveckling och lärande och är ett exempel på en institutionaliserad bedömningspraktik. Det är 

yttranden av/om och för individer som ska framställas genom dokumentationen. Barn och föräldrar 

ska ges inflytande i utformandet av IUP och blir därmed engagerade i förskolans och 

förskoleklassens arbete. Forskningen lyfter att bedömning förekommer av olika karaktär vid IUP 

och de utförs genom prestationsinriktade, behovsinriktade och personinriktade bedömningar. 

Vallberg Roth (2009) menar att bedömning inom förskolan och förskoleklass som sker genom IUP 

fokuserar mer på subjekten för lärandet (vem?) och föremålen för lärande (vad?) än på frågorna om 

hur och varför lärandet sker. Genom vad och vem frågorna är de det enskilda barnet som hamnar i 

fokus och bedömningen blir av en personinriktad karaktär. Bedömning som sker av en 

personinriktad karaktär av barns personliga egenskaper kan enligt Vallberg Roth (2009) kränka 

integriteten hos barnen och strider mot förskolans läroplan. 
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2.2.3. Bedömning i fritidshemsverksamheten 

Andersson (2013 a,b), Hansen Orwehag (2013) och Mikael Jensen (2013) inriktar sig mot 

fritidshemsdidaktik och fritidspedagogers förändrade yrkesuppdrag som medfört ökade 

bedömningskrav. Anderssons avhandling (2013a) syftar till att ”belysa och ge kunskap om hur 

fritidspedagogers yrkesidentitet kan förstås i skenet av förändrad styrning och nya arbetsuppgifter 

till följd därav” (Andersson 2013a s. 4).  Bedömning som fenomen brukar inte kopplas samman 

med fritidshemsverksamheten, men för att pedagoger ska kunna utföra arbetet professionellt blir 

bedömningar enligt Andersson (2013a) en viktig del av fritidshemmets didaktik. Studien lyfter hur 

fritidspedagogernas yrkesutförande och yrkesroll berörs av skolverksamhetens krav på bedömning, 

prestationer och kvalitetsredovisning samt hur verksamma pedagoger tar ställning till dessa 

förändrade krav. Några slutsatser Andersson (2013a) visar på är att flera verksamma pedagoger 

inom fritidshemmet fått förändra sina arbetsuppgifter och sin yrkesroll på grund av ökat ansvar och 

mer uppgifter ålagda under den obligatoriska skoldagen. Enligt studien ser pedagogernas 

delaktighet i skolverksamheten olika ut, för vissa innebär det ett ökat handlingsutrymme som 

gynnar yrkesrollen. Andra pedagoger upplever att yrkesrollen försämras och blir otydligare, 

eftersom de inte finns bestämda direktiv för vad deras uppgift under skoldagen är. 

 

En annan slutsats Andersson (2013a) lyfter fram är att verksamma pedagoger inom fritidshemmet 

ofta utför informella bedömningar i form av vardagliga iakttagelser som sker utan planering, 

reflektion eller dokumentation.  Det är innehållet i verksamheten, kollegors och pedagogers egna 

insatser men främst barns lärande, utveckling, agerande och relationskapande som bedöms. Men 

även barns förhållande till lek, aktiviter och samspel (Andersson 2013a). Utifrån Skolverket (2007) 

finns det inom verksamheten krav på regelbunden bedömning, utvärdering och reflektion för att 

kvalitetssäkra mot de nationella målen om ”hur väl fritidshemmet har arbetat i riktning mot målen i 

skollagen respektive i läroplanen” (Skolverket 2007, s 12). Här blir det också viktigt att både 

vårdnadshavare och barn ges möjlighet att påverka verksamheten (Skolverket 2007). Det finns 

däremot inga uttalade direktiv på att barns behov och prestationer inom fritidshemsverksamheten 

ska bedömas (Andersson 2013a). Andersson (2013b) menar vidare att det inte går att skilja mellan 

barn och verksamhet vid en bedömning inom fritidshemmet eftersom bedömningen av 

verksamheten bygger på barngruppens individualitet, intresse, behov och lärande. Pedagogerna i 

Anderssons studie (2013a) använder bedömningarna som ett redskap för att kunna utföra sitt arbete 

professionellt. Hon anser att det blir osäkert vad dessa bedömningar, som sker muntligt, oreflekterat 

och utan ett gemensamt underlag kan resultera i. Men risken finns att den sortens bedömning kan 
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leda till att barnen blir stämplade och deras integritet kan kränkas om den informella bedömningen 

oreflekterat förs vidare mellan kollegor (Andersson 2013a). 

 

Hansen Orwehag (2013) menar att skolans didaktiska teorier inte direkt kan tillämpas inom 

fritidshemsverksamheten eftersom lärandet skiljer sig mellan verksamheterna. Skolverksamheten 

utgår från tydliga mål och direktiv medan fritidshemmet styrs av barns impulsivitet och intresse. I 

och med att lärandet skiljer sig mellan verksamheterna blir även de didaktiska frågorna olika när det 

gäller metoder och utförande vid bedömning. Enligt Jensen (2013) bör fritidshemmets didaktik 

fokusera på när-frågan (barnets fria tid), vad-frågan (barnets intresse), var-frågan (en varierad 

miljö), hur-frågan (lärande i grupp eller par) och vem-frågan (barnets egna val).  

 

Det pedagogiska uppdraget i förskola och fritidshem skiljer sig från skolans uppdrag enligt Hansen 

Orwehag (2013). Pedagogen ska stötta hellre än att styra, vara delaktig istället för att leda och ta 

vara på barns egen handlingskraft, vilket skiljer sig mot skolans pedagogiska roll där läraren leder, 

styr och initierar eleverna i större utsträckning. Pedagogernas didaktiska kompetens på 

fritidshemmet utgår från barns sociala utveckling, vilket innebär barns lek, utforskande och 

skapande av kamratrelationer. Uppgiften blir att planera och tydliggöra för hur sådant lärande ska 

organiseras och binda samman dessa informella situationer till läroplanens formella lärande. 

Pedagogerna måste även kunna tydliggöra innebörden av de didaktiska valen och hur deras egen 

roll inverkar på bedömningen som sker på fritidshemmet (Hansen Orwehag 2013). 

 

2.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

Den tidigare forskningen ligger till grund för vår fortsatta problematisering där vi undersöker 

verksamma pedagogers arbetssätt vid bedömning, vad den har för betydelse inom 

fritidshemsverksamheten samt hur barn kan komma att påverkas av bedömning. 

Sammanfattningsvis kan vi se att bedömning i för-/skola och fritidshem är outforskat och den 

forskningen som finns är mestadels inriktad på kunskapsbedömningen i de äldre åldrarna. Men 

forskning om bedömning i de lägre åldrarna har börjat uppmärksammas allt mer.  

 

Historiskt kan vi se att bedömning används inom flera olika verksamheter för att kunna kontrollera, 

informera och sortera men att det inom skolverksamheten skett en förändring av 

bedömningskulturen. Denna förändring har bland annat påverkats av samhällets ändrade syn på 
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lärande och kunskap och bedömning inom skolverksamheten har gått från en bedömning av 

kunskap till att användas som ett verktyg för lärande. Under senare år har bedömning och 

dokumentation även bidragit till ett ökat intresse för att undersöka barns utveckling inom förskola 

och förskoleklass och sker genom formaliserad eller icke formaliserad bedömning. Bedömning 

inom fritidshemmet och förskolan utgår till skillnad från skolan inte från bestämda mål utan istället 

strävans mål. 

 

Trots att bedömning inte alltid förknippats med fritidshemsverksamheten är detta ett viktigt 

incitament för att pedagoger ska kunna arbeta professionellt. En förutsättning för att bedömning 

både inom för-/skola och fritidshem ska stärka professionen och lärandet blir de didaktiska frågorna 

var, hur, vad, när och vem grundläggande men reflektionen över bedömningen blir även 

betydelsefull. Bedömning inom skolan sker ofta genom prov, muntliga/skriftliga läxförhör och 

loggböcker medan det inom fritidshemmet sker informellt genom vardagliga iakttagelser och utan 

reflektion eller dokumentation. Det är barns utveckling, relationsskapande och agerande som främst 

bedöms inom fritidshemsverksamheten medan det i skolan är måluppfyllelse och kunskaper som 

fokuseras. Det förefaller som bedömning inom fritidshemmet ska ha fokus mot att stötta barn för 

den egna utvecklingen inom fritidshemsverksamheten.  
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3. En hermeneutisk metodansats 

Enligt Magdalene Thomassen (2007) fokuserar en kvalitativ forskningsinriktning på vardagliga 

situationsbaserade händelser och riktar in sig på att undersöka det som är beroende av tolkning och 

uppfattning och skapar en djupare kunskapsförståelse. Inom kvalitativ forskning finns olika typer av 

metodansatser och en kvalitativ forskningsansats är Hermeneutiken. Hermeneutiken har sitt 

ursprung i en humanvetenskaplig vetenskapsfilosofi och innebär ett synsätt till kunskap som sker 

genom tolkning, förståelse och förmedling (Thomassen 2007). Enligt Jörgen From och Carina 

Holmgren (2000) är det däremot inte uppenbart vad som ingår i begreppet hermeneutik. Det är en 

blandad ansats som historiskt har gått från tolkning och förståelse av bibliska texter till en förståelse 

och tolkning mer allmänt. Inom hermeneutiken kan tre inriktningar uppfattas; filosofisk 

hermeneutik, klassisk hermeneutik och humanvetenskaplig hermeneutik (From & Holmgren 2000). 

Den klassiska hermeneutiken riktar in sig på metodregler för hur en text säkerställs genom tolkning, 

det är texten som ligger i fokus för förståelsen. Inom den humanvetenskapliga hermeneutiken 

inriktas förståelsen istället till författaren bakom texten och i den filosofiska hermeneutiken ligger 

fokus på förståelsen av vad texten handlar om och vad den kan medföra (From och Holmgren 

2000). 

 

Vi anser att den filosofiska hermeneutiken, med tolkning och förståelse i fokus, i förhållande till 

tidigare forskning bidrar till en ökad förståelse om bedömning inom fritidshemmet. Inom den 

filosofiska hermeneutiken kan förståelse aldrig skapas utan en förförståelse. Förförståelsen är 

underförstådd och innesluten i kroppen genom de egna upplevda erfarenheterna om det studerande 

fenomenet. Förförståelsen formar enligt Torsten Thurén (2006) vårt sätt att uppleva verkligheten 

utan att vi reflekterar eller funderar över det. I och med detta kan förståelsen aldrig bli helt fri eller 

oberoende från förförståelsen (From och Holmgren 2000). Med hjälp av en filosofisk hermeneutisk 

metodansats fokuserar vi på det pedagogerna upplever utan krav på att upplevelsen ska vara 

densamma hos alla pedagoger. Förståelse är av en relationell karaktär och uppnås först när del och 

helhet samspelar. Språket blir inom den filosofiska hermeneutiken ett viktigt medel för att dels 

kunna ta del av pedagogernas upplevelser och arbetssätt men även för att kunna tolka sambanden 

mellan pedagogernas upplevelser (From och Holmgren 2000). Denna process kan liknas med 

den ”hermeneutiska spiralen” som innebär att erfarenhet och förförståelse samverkar med varandra i 

ett oavbrutet kretslopp. Spiralen medför att våra tolkningar och erfarenheter bygger på varandra och 

förförståelsen går till en vetenskaplig förståelse och kunskap (Thurén 2006). 

 



12 

 

Enligt Thurén (2006) formar förförståelsen vårt sätt att uppleva verkligheten utan att vi funderar 

över det. Vår förförståelse om bedömning inom fritidshemmet har byggts upp med hjälp av att läsa 

och tolka forskning och annan litteratur om begreppet bedömning. Genom intervjuer med 

verksamma pedagoger utvecklas vår förståelse och en större erfarenhet skapas vilket även medför 

en justering av förståelsen. Vid analysen av den tidigare forskningen och de transkriberade 

intervjuerna fördjupas vår förståelse ytterligare. Denna process kan liknas med den hermeneutiska 

spiralen som medför att våra tolkningar och erfarenheter bygger på varandra och kunskap skapas 

(Thurén 2006). Språket blir ett viktigt medel i samtalet och interaktionen mellan oss och de 

intervjuade pedagogerna. Det är genom samtalet vi får möjlighet att ta del av pedagogernas 

upplevelser och arbetssätt. 

 

Med den valda ansatsen kommer vi utgå från ett pedagogiskt perspektiv på bedömning eftersom 

insamlingen av vårt empiriska material fokuserar på pedagogers upplevelser kring deras arbetssätt 

vid bedömning. 
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4. Metod 

I detta avsnitt presenterar vi vårt tillvägagångssätt vid empiriinsamlingen. Vi inleder med att 

redogöra för vilken forskningsmetod vi använt oss av och hur vi gått tillväga vid insamlingen av 

empiri. Vi redogör sedan hur vi gjort urvalet av intervjupersoner för att sedan redovisa 

genomförande, analys och våra etiska överväganden. 

 

4.1 Semistrukturerade intervjuer 

Enligt Martyn Denscombe (2010) är semi- och ostrukturerade intervjuer vanligt förekommande 

inom kvalitativ forskning. Ostrukturerade intervjuer innebär att forskaren introducerar ett ämne och 

forskarens roll blir att låta intervjupersonen själv utveckla sina tankar utan att ingripa nämnvärt. I 

vår empiriinsamling har vi valt att utgå från semistrukturerade intervjuer som innebär att forskaren 

utgår från ett färdigt protokoll med ämnen och frågor som behandlas och besvaras. Forskaren är 

anpassningsbar när det kommer till dessa ämnen och frågor och det finns ingen given ordningsföljd. 

Som forskare innebär det att låta intervjupersonen utveckla sina idéer och tankar i den ordning som 

de uppkommer och ställa följdfrågor utifrån intervjupersonens tankar. Det är även forskarens 

uppgift att leda intervjun bort från bisaker och upprätthålla ett samspel med intervjupersonen. Enligt 

Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009) gör detta metoden flexibel och skapar ett öppet 

samtalsklimat. I denna studie innebär det att utifrån intervjuerna fördjupa vår förståelse och 

presentera intervjuernas likheter och skillnader utifrån en filosofisk hermeneutisk metodansats. 

 

4.2 Intervjupersoner 

Denscombe (2010) menar att valet vid intervjupersoner inom kvalitativa studier utgörs av ett färre 

antal personer än vid en kvantitativ studie. Det finns inga bestämda direktiv för hur urvalet ska gå 

till utan personer väljs ofta utifrån deras yrkeskategori och erhållen kunskap kring ämnet 

(Denscombe 2010). I relation till syftet med uppsatsen har vi valt att intervjua verksamma 

pedagoger inom fritidshemsverksamheten som har en fritidspedagogisk högskoleutbildning. 

Empiriinsamlingen bygger på en intervjustudie och deltagarna i studien är verksamma pedagoger 

inom fritidshemsverksamheten. Insamlingen utgörs av tidigare nämnt tillvägagångssätt – 

semistrukturerade intervjuer och innehållet bildar det empiriska materialet i resultatavsnittet. 

 

För att få kontakt med intresserade pedagoger mailade vi ett första brev till rektorer på olika skolor 

med en intervjuförfrågan (se bilaga 1). De tillfrågade skolorna valdes utifrån ett geografiskt 
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bekvämlighetsskäl. Sammanlagt mailade vi elva olika rektorer varav tre rektorer snabbt återkom 

med ett positivt svar på introduktionsmailet. Dessa rektorer vidarebefordrade vår information till 

verksamma pedagoger där vi slutligen fick en intresserad pedagog som ställde upp på intervju. 

Övriga rektorer gav ingen skyndsam återkoppling vilket medförde att vi kontaktade dessa via 

telefon, för att försöka väcka ett intresse för vår studie men även för att få ett tydligt besked om 

medverkan eller ej. Via telefonkontakten fick vi två intresserade rektorer som även delgav oss 

kontaktuppgifter till elva pedagoger inom olika fritidshem. Av dessa elva var fyra pedagoger 

intresserade. Slutligen fick vi fem verksamma pedagoger att ställa upp på intervju. De intervjuade 

pedagogerna är utbildade fritidspedagoger och verksamma inom fritidshemsverksamheten med 

olika uppdrag och examensår, på tre skolor belägna i olika städer i Mellansverige. Ett 

informationsmail (se bilaga 2) samt telefonkontakt genomfördes med de fem intresserade 

pedagogerna där frågor behandlades och tid och plats för intervjutillfället bestämdes. 

 

4.3 Genomförandet av intervjuer 

En kort beskrivning av vårt ämne mailades till varje intervjuperson (se bilaga 3) för att ge dem 

möjlighet att förbereda sig inför kommande intervju. För att skapa en trygg och bekväm miljö 

utfördes intervjuerna på de verksamma pedagogernas arbetsplats där de själva tillhandahöll med en 

lämplig lokal anpassad för ett intervjusamtal. Intervjuerna utfördes enskilt och fördelades rättvist 

oss emellan och vid de olika intervjutillfällena använde vi oss utav varsin inspelningsbar mp3-

spelare, för att få en fullkomlig sammanställning av vad som sades under samtalen (Denscombe 

2010). Vid intervjuerna utgick vi, intervjuare, från en guide med teman som skulle besvaras och 

behandlas, för att skapa dessa specifika teman bröt vi ner forskningsfrågorna till intervjufrågor (se 

bilaga 4) och under samtalet antecknades även informella kommentarer. Innan intervjuerna började 

möttes intervjupersonerna upp på bestämd plats och vi presenterade och hälsade på varandra. 

Intervjupersonerna blev innan intervjuens start tillfrågade om tillåtelse fanns för att spela in 

samtalet. En påminnelse utfördes även om att personerna när som helst under intervjuens gång hade 

rätt att avbryta samtalet och inspelningen. Beträffande de etiska aspekterna försäkrade vi 

intervjupersonerna om att de bandinspelade intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt. 

Endast vi som utför studien lyssnar, vi använder påhittade namn eller nummer och de inspelade 

intervjuerna förstörs efter bearbetning. 

 

För att undvika en eventuell påverkan, överföring eller snedvridning vid intervjuerna var vi 

placerade snett mitt emot intervjupersonen. Vi ville upprätthålla ett samspel med intervjupersonen 
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samt en öppen och trevlig stämning och ansträngde oss därför att vara artiga, lyhörda och neutrala. 

Detta för att de intervjuade skulle svara ärligt och känna sig bekväma. Enligt en filosofisk 

hermeneutisk metodansats blir språket ett viktigt medel för att kunna förstå och ta del av 

intervjupersonens upplevelser. Vi utgick därmed från öppna frågor som inte behandlades i någon 

specifik ordningsföljd men frågorna hölls inom strukturerade ramar för att leda bort intervjun från 

obetydligheter (Denscombe 2010; Kvale och Brinkmann 2009). 

 

Det finns enligt Robert K. Yin (2013) en risk med semistrukturerade intervjuer att påverka 

intervjupersonerna under utförandet av intervjuerna och därmed inte få en sanningsenlig bild av 

personens upplevelser. För att motverka detta har intervjuerna inletts med en öppen och enkel fråga. 

Avsikten var att intervjupersonen ska känna sig avslappnad och skapa en god stämning innan de 

övriga frågorna behandlades (Denscombe 2010). Intervjuerna avslutades efter att vi försäkrat oss 

om att intervjupersonen delgett annan relevant information om ämnet som ännu inte tagits upp i 

intervjun. Vi tackade informanten för att hen ställt upp och deltagit i vår undersökning. Intervjuerna 

avlyssnades sedan direkt efter intervjutillfället i en lugn miljö för att försäkra oss om att intervjun 

var inspelad från start till slut men också för att få en överblick på det som sades. 

 

4.4 Analys 

Analysen bygger på ovanstående tillvägagångssätt och genomförande av de semistrukturerade 

intervjuerna. En analys av kvalitativa data innefattar enligt Denscombe (2010) fem steg; 

förberedelse av data, förtrogenhet med data, tolkning av data, verifiering av data och presentation 

av data. Dessa steg följer inte efter en specifik ordningsföljd utan vid analysen kan forskaren 

behöva växla mellan olika steg. Detta är inte för att ett steg glömts av forskaren utan för att den 

kvalitativa dataanalysen är av en repetiv karaktär. Med detta menas att analysen kan ske i vilken 

ordningsföljd som helst och att forskaren växlar mellan de analytiska stegen som en naturlig del i 

analysen. Genom denna repetiva process utvecklas och förbättras de kategorier som uppkommer vid 

tolkningsarbetet (Denscombe 2010). 

 

För att förbereda våra data säkerhetskopierades förberedelsevis de inspelade intervjuerna innan en 

transkribering utfördes, eftersom det är omöjligt att kunna ersätta dessa. De insamlade materialet 

sammanställdes sedan och transkriberades. Vid transkribering använde vi oss av samma 

ordbehandlingsprogram, Microsoft Word (2010), där varje rad fick ett unikt radnummer och 

utrymme lämnades även för egna anteckningar. Detta för att underlätta en senare granskning av 
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materialet. För att säkerställa intervjudeltagarnas anonymitet bytte vi redan i detta stadie ut 

intervjupersonernas namn till fiktiva och intervjuinspelningarna fick benämningen intervju ett, två, 

tre, fyra och fem. 

 

Efter transkribering och organisering av insamlad data fördjupade vi oss i intervjuutsagorna genom 

att läsa dessa flertalet gånger. Detta för att bekanta oss och skapa förtrogenhet med våra data men 

även för att hjälpa oss att tydliggöra inte klart utsagda betydelser i materialet. En tolkning av våra 

data utfördes och för att kunna urskilja dess förbindelser, likheter och skillnader kategoriserades 

materialet utifrån intervjupersonernas uttalanden. Vid tolkningen av data utgick vi från ett didaktiskt 

perspektiv och använde oss av de didaktiska frågorna vad bedöms? hur genomförs bedömningarna? 

och varför sker en bedömning? utifrån dessa frågor sammanställdes de verksamma pedagogernas 

uttalanden om bedömning inom fritidshemsverksamheten. Kategorierna har sedan tolkats och 

jämförts med den tidigare forskningen (Denscombe 2010).  

 

Yin (2013) menar att intervjusamtalen är beroende av vår tolkning både under intervjun och vid 

transkribering, vilket är viktigt att ha i åtanke för att få ett tillförlitligt material. För att förhindra att 

en feltolkning skett har vi efter transkribering mailat materialet till varje berörd intervjuperson som 

gavs en möjlighet att kontrollera utskriften (Denscombe 2010). Analysen har hjälpt oss komma 

fram till slutsatser om hur verksamma pedagoger arbetar med bedömning och dess betydelse inom 

fritidshemsverksamheten och kan liknas med den hermeneutiska spiralen (Thurén 2006). 

 

4.5 Validitet och tillförlitlighet 

För att verifiera data är det enligt Denscombe (2010) viktigt att forskaren tydligt kan redogöra att 

resultatet är metodiskt och systematiskt framställt och stärka validiteten och tillförlitligheten. Inom 

den hermeneutiska metodansatsen kan förförståelsen enligt From och Holmgren (2000) däremot 

inte utförligt presenteras och tydliggöras, i och med att den är innesluten i den egna kroppen. Men 

om en medvetenhet och reflektion sker om huruvida förförståelsen utbreder sig är detta hållbart för 

att räknas som vetenskaplig kunskap och förståelse (From och Holmgren 2000). För att stärka 

validiteten och tillförlitligheten i vår studie har vi varit noggranna med att vårt val av metod utgått 

från våra forskningsfrågor, vilka vi även haft som mål att besvara. I våra data har vi varit tydliga 

och motiverat vårt val av metod och tillvägagångssätt vid insamling av empiri. I så stor utsträckning 

som möjligt har vi även redogjort för vår förförståelse och de beslut som kan komma att påverka 

studiens slutgiltiga resultat. Med en kvalitativ metod har vi skapat oss en djupare kunskapsförståelse 

(jfr Thomassen 2007) och utförandet av semistrukturerade intervjuer har skapat ett klimat som gjort 



17 

 

att intervjupersonerna kunnat utveckla sina upplevelser om bedömning inom 

fritidshemsverksamheten. 

4.6 Etik 

Forskning är enligt Vetenskapsrådet (2011) en viktig del för att en utveckling ska kunna ske av 

samhället och individerna. Därför krävs det att forskningen har vissa krav för att kunna upprätthålla 

ett högt värde. Av Vetenskapsrådet (2011) framhålls fyra övergripande krav som nämns 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och slutligen nyttjandekravet. 

Vetenskapsrådet (2011) presenterar de etiska principerna som bör följas vid forskning och nedan 

redogör vi kort vad principerna innebär och hur de forskningsetiska principerna har använts i vår 

studie. 

 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera undersökningsdeltagare om den aktuella 

forskningens syfte och vilka villkor som gäller för personer som deltar. Samtyckeskravet innebär att 

personerna själva väljer om och hur denna ska delta i undersökningen. Vidare i forskningen finns 

konfidentialitetskravet där det innebär för forskaren att förvara uppgifter om deltagare säkert så att 

utomstående inte får tag på dem. Vid deltagande i undersökningar är det högst viktigt för forskaren 

att använda det insamlade materialet enbart för studiens skull och detta presenteras i nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2011). 

 

I utförandet av vår studie har vi sett över och tagit del av de fyra vetenskapsetiska principerna. För 

att följa Vetenskapsrådets (2011) samtyckeskrav började vi med att maila information till rektorer 

för att se om intresse för deltagare av vår studie fanns tillgängliga. Rektorerna fick i mailet uppgift 

om att informera vederbörande personer att vårt intresse för att intervjua pedagoger fanns och att 

intresserade pedagogerna i sin tur fick kontakta oss. Pedagogerna som hörde av sig fick av oss ett 

mail med information om hur intervjuen skulle gå till och att det under hela processen är tillåtet att 

avbryta sitt deltagande, detta för att följa Vetenskapsrådets (2011) informationskrav. I och med 

konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2011) informerades deltagarna om att det som sägs vid 

intervjuerna endast kommer att användas i syfte till vår studie och att vi i uppsatsen kommer 

använda påhittade namn eller nummer så att deltagarna inte kan identifieras av utomstående. Vi 

informerade våra pedagoger om att det insamlade materialet endast kommer användas i ändamål för 

vår studie och att vid godkännande av uppsatsen kommer allt insamlat material förstöras, detta för 

att följa vetenskapsrådets (2011) nyttjandeskrav.  
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5. Resultat 

I detta avsnitt presenteras vår tolkning av det insamlade empiriska materialet som grundar sig på 

fem intervjuade pedagoger verksamma inom fritidshemmet. I analysen benämns pedagogerna P 

med numrering från 1-5, exempelvis P1. Vi utgår ifrån en filosofisk hermeneutisk metodansats där 

vi kategoriserar det empiriska materialet utifrån deras gemensamma återkommande uttalanden. Vi 

registrerar, ordnar och presenterar materialet utifrån de didaktiska frågorna vad, hur och varför men 

lyfter även bedömningarnas påverkan på barn. Hur begreppet bedömning förstås inom 

fritidshemsverksamheten har således varit väsentlig för vår tolkning av materialet. 

 

5.1 Vad bedöms 

I denna kategori redogör vi de fem verksamma pedagogernas upplevelser kring vad det är som 

bedöms inom fritidshemsverksamheten. Vid en första anblick har samtliga pedagoger inte nämnvärt 

funderat kring begreppet bedömning inom fritidshemmet eller hur de arbetar med bedömning i 

verksamheten. 

 

P2: när jag läste intervjuförberedelsen… fick jag en tankeställare, men gud bedömer 

jag? Är det de jag gör? 

 

Bedömning är något som främst förknippas med de kunskapsmål barnen ska uppnå inom 

skolverksamheten där prestationer, kunskapskrav och betyg ligger i fokus. Pedagogerna menar att 

det inte finns samma krav eller riktlinjer för pedagoger i fritidshemmen som det gör på lärarna i 

skolan på att bedöma eleverna. Men vid längre betänketid växer tankarna hos pedagogerna och det 

framkommer att bedömning ständigt sker. 

 

P1: Ehm, jaa heh alltså själva begreppet bedömning låter ju så skolifierat eller vad man ska 

säga […] Alltså visst bedömer vi barn, men vi bedömer ju inte barnen på det sättet som 
lärarna gör i klasserna 

 

Det är däremot inte prestationerna som bedöms inom fritidshemmet utan den bedömningen som 

sker är främst av barns förmåga att ta ansvar, visa hänsyn, respekt och deras sociala samspel. Delar 

av det sociala samspelet kan enligt pedagogerna vara beteende, relationsskapande, regler, 

turtagande och empati. Fritidshemmets policy om att stärka barns sociala utveckling, 

självförtroende och trygghet lyfts som en utgångspunkt vid bedömning. Vid samtal med de 

verksamma pedagogerna blir det synligt att en bedömning av barns förmåga att umgås och ingå i ett 

sammanhang sker. 
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P3: […] hur dem är som människor, som individer, hur de klarar sitt liv… och sin 

förmåga att umgås och vara i ett sammanhang helt enkelt 

 

Pedagogerna gör bedömningar huruvida barnen klarar av att vistas i stora respektive små grupper, 

hur de klarar av spontana lekar eller om det krävs styrda aktiviteter. Men bedömningar görs även av 

gruppdynamiken i barngruppen och med vilka barnen leker. Pedagogerna ställer sig frågor om vad 

barnet tycker är roligt, hur barnet fungerar i gemenskapen och vem barnet väljer att umgås med när 

bedömningar sker. Detta kan relateras till Jensens (2013) fritidshemsdidaktiska frågor som innebär 

att pedagogen ska utgå från barnets intresse, impulsivitet och fria tid. 

 

P4: […] man bedömer eh… hur man tycker att det barnet är socialt, vad den tycker är kul, 

vilka den leker med och hur den fungerar i gruppen och vilka aktiviteter den tycker om 

 

I samtalen framkommer de att det förekommer schemalagda och planerade aktiviteter i 

verksamheten som leds av pedagogerna. Bedömningar påträffas också i dessa pedagogstyrda 

aktiviteter inom verksamheten. Men fokus ligger inte på vad barnen presterar och klarar av utan mer 

på den motoriska utvecklingen för att barnen ska komma vidare och ge dem utmaningar. För att 

pedagogerna ska få en överblick om vad barnen intresserar sig för och tycker är roligt sker även en 

bedömning utav aktiviteterna. De bedömningar som blir av aktiviteterna är istället en bedömning av 

hur verksamheten fungerar och hur den ska utvecklas mer än hur barnen ska utveckla sitt sociala 

samspel. 

 

P5: alltså egentligen så alla aktiviteter som vi har är ju under ständig bedömning […] vi 

bedömer ju också själva verksamheten, beror ju lite vilket helikopterperspektiv man tar. Jag 

menar det är ju verksamheten med alla avdelningar eller så kanske vi bedömer barnen i 
avdelningen 

 

Det blir synligt i materialet ovan att bedömningar sker av både barn, aktiviteter och verksamhet och 

att de är beroende på vilket perspektiv man som pedagog tar.  Men den övervägande delen av de 

intervjuade pedagogerna lyfter att bedömning inom fritidshemsverksamheten sker av barns sociala 

relationer, deras sociala samspel samt hur barnen fungerar och utvecklas i fritidshemsgruppen. Det 

är under den fria tiden bedömningar sker men även vid de mer pedagogstyrda aktiviteterna inom 

verksamheten. I samtalen lyfter pedagogerna de didaktiska frågorna vad, hur och vem vid 

bedömning och genom intervjuerna verkar det som att pedagogerna ställer sig dessa frågor spontant 

och utan märkbar reflektion. 
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5.2 Hur genomförs bedömningarna 

Under intervjuerna blir det tydligt att bedömningar ständigt sker inom fritidshemsverksamheten 

men hur dessa bedömningar genomförs framstår inte lika klart. I detta stycke besvarar vi vår första 

forskningsfråga: Hur arbetar verksamma pedagoger med bedömning inom fritidshemmet?   

 

I intervjuerna framkommer det vagt hur pedagogerna arbetar med bedömningar inom verksamheten. 

Men det som framkommer är att bedömningar av barn ofta utförs spontant med hjälp av 

observation. De verksamma pedagogerna upplever att observationerna sker när verksamheten är 

igång, ofta enskilt och utan medveten reflektion eller dokumentation. I intervjuerna framkommer 

det att tiden inte finns för att göra medvetna reflektioner ensam eller tillsammans med kollegor vid 

bedömning. Pedagogerna menar att en faktor till detta är fritidshemmets stora barngrupper och brist 

på pedagoger. En del av de intervjuade upplever även att planeringstiden är för kort och därför 

prioriteras tiden istället till andra saker än till reflektion kring bedömningar. För att verksamma 

pedagoger i fritidshemmet ska kunna utföra sitt arbete professionellt blir bedömningar enligt 

Andersson (2013a) en viktig del men att det även kräver en medveten reflektion. Utifrån samtalen 

finns en önskan om att pedagogerna ska kunna vara mer professionell i huruvida bedömningar 

utförs och kommer till användning i verksamheten. 

 

P2: […] sen skulle vi nog egentligen önska tror jag att man hade mer tid för sånt, att verkligen 
sätta sig ner. Oftast kommer vi från olika håll infarandes här… då lite små stressiga och sen 

kommer barnen… Sen har vi ju vår planering i en timme i veckan tillsammans och vi hinner 

ju inte så mycket eftersom vi har många barn… ibland skulle man, eller skulle jag önska att 
man skulle få känna sig mer professionell i det jobbet.  Utan vi får ju liksom mer, vad händer 

den här veckan och vad ska vi göra, vi har ju sällan tid för reflektion tillsammans 

 

Eftersom tiden enligt pedagogerna inte finns för planering och reflektion sker samtal om 

bedömningar kollegor emellan på raster och i korridoren när tillfälle ges. Detta benämns enligt en 

av pedagogerna som ”korridorsprat”.  En annan pedagog menar att när tid för gemensam reflektion 

och samtal kring bedömning finns, är det en stor risk att bedömningarna stannar i dessa samtal 

mellan kollegor och det blir inget konkret utav det. Utifrån intervjuerna kan vi se att trotts att 

pedagogerna gör en medveten reflektion i samtal med kollegor vid olika bedömningar läggs de ändå 

på ”hyllan” och glöms bort. Bedömningarna används då inte för utveckling av varken professionen 

eller verksamheten, P5 menar nedan att dessa samtal måste tas på allvar och arbetas vidare med och 

inte glömmas bort. 

 

P5: Det är väldigt lätt hänt när man gör bedömningar att det stannar i… ska man säga lilla 

gruppen, om man säger så att det inte kommer ut i och implanteras i verksamheten… sen så 

pratar man inte om det och går på nästa problem. Det gäller att stanna kvar och lösa det 
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problemet […] 

 

Som ett medel för att kvalitetssäkra verksamheten samt lyfta hur trivseln upplevs inom 

verksamheten använder pedagogerna sig av enkäter vid bedömning. Dessa utförs av pedagoger, 

barn och vårdnadshavare. Enkäterna används i sin tur som underlag för att göra bedömningar av 

verksamhetens utveckling, utifrån yttrande från både barn och vårdnadshavare enligt pedagogerna. 

Pedagogerna ser barn och vårdnadshavare som en stor del av verksamheten och därför är deras syn 

och kommentarer viktiga för en fortsatt profession inom fritidshemmet. 

 

5.3 Varför sker en bedömning inom fritidshemsverksamheten 

Inom denna kategori samlas pedagogernas upplevelser om varför en bedömning av barn och 

verksamhet sker. Vi ger därmed svar på vår andra forskningsfråga: Vad har bedömning för betydelse 

för verksamma pedagoger inom fritidshemmet? 

 

De bedömningar av barn som pedagogerna inom fritidshemsverksamheten utför sker främst i ett 

formativt och utvecklande syfte, för barnens välmående och trygghet. Med hjälp av bedömningar 

vill pedagogerna hjälpa och stärka utvecklingen hos barnen samt få en övergripande syn på alla 

barns olika behov. I samtalen lyfts att den typ av bedömning som förekommer inom 

fritidshemsverksamheten, för att stärka barns självförtroende, sociala utveckling och trygghet, blir 

extra viktig. Eftersom skolan och samhället blivit mer kunskapsinriktad med betyg i tidig ålder. 

Bedömningarna får en stor vikt för barns förmåga att visa respekt, hänsyn och ansvar för sig själv 

och för andra. 

 

P3: bedömningen för oss blir ju oftast att… i hjälpande syfte tänker jag… eller 

stärkande kanske […] eftersom skolan nu för tiden också är väldigt kunskapsinriktad med det 

här med betyg långt ner och bedömningar… tror därför vi behövs ännu mera med 

vårt tänk 

 

För att skapa en verksamhet som tillgodoser barns behov menar pedagogerna att barns intresse och 

behov måste uppmärksammas, vilket de anser kan ske med hjälp av bedömningar. En pedagog 

nämner att det annars finns en risk att fritidshemmet blir en förvaringsplats där möjlighet för 

utveckling, trygghet och lärdom försvinner. Genom bedömningar uppmärksammas även 

pedagogernas egna förhållningssätt och arbetssätt i verksamheten vilket enligt några av 

pedagogerna leder till en utveckling av deras profession. Utifrån två av intervjuerna används 

bedömningarna inom fritidshemsverksamheten även som ett bidrag till att skapa en helhetssyn på 
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barnen för klassläraren under skoldagen. Vilket kan liknas med Skolverkets (2007) direktiv om att 

fritidshemmet ska vara en kompletterande verksamhet för skolan. 

 

P3: […]och sen våra värderingar vad vi bedömer är ju ett väldigt bra komplement till 

lärarna, tycker jag, med deras bedömningar i klassen… för de kan ju se rätt så olika 
ut, hur barnen fungerar i klassrummet med att sitta där än att vara i 

leken här 

 

Som framgår av intervjuerna sker bedömning i ett stärkande och hjälpande syfte för att utveckla 

barn och verksamhet. Men pedagogerna nämner även att det råder en brist på tid för reflektion om 

hur och varför dessa bedömningar genomförs och används. Vad detta närmare kan innebära 

återkommer vi med i diskussionen. 

 

5.4 Bedömningens påverkan på barn 

I denna kategori presenteras pedagogernas upplevelser huruvida barnen påverkas av bedömning och 

om de påverkas. Vi svarar därmed på vår tredje forskningsfråga: Hur tänker pedagoger kring 

bedömningars påverkan på barn? 

 

Intervjuerna lyfter delade åsikter om hur och om barn blir påverkade av bedömning. En pedagog 

menar att det inte sker någon som helst påverkan på barn eftersom bedömningen sker utan 

dokumentation eller reflektion. Bedömningarna utförs i pedagogens egna huvud utan att barnen 

själva blir medvetna om detta. I övriga samtal lyfter pedagogerna att bedömning självklart påverkar 

barnen och beroende på hur pedagogerna ger en bedömning kan de vara av antingen positiv eller 

negativ karaktär. Dessa två olika bedömningstyper lyfts och bedömningar kan ur en positiv 

bemärkelse stärka och sporra barnen till att våga prova på nya saker och utmana sig själva. Deras 

självförtroende och tillit stärks även med hjälp av dessa bedömningar.  

 

Samtidigt kan bedömningar av negativ karaktär enligt pedagogerna leda till en ökad press hos 

barnen att ständigt behöva prestera, en känsla av att barnen aldrig får misslyckas framkommer 

också i samtalen. En pedagog lyfter att de bedömningar som pedagoger utför uppfattas av barnen i 

barngruppen och kan generera en stämpel på barnen som ”den stökiga” eller den ”snälla”. P2 pratar 

nedan om den press på barn som finns idag och lyfter i samtalet även att bedömningarna kan skapa 

en osäkerhet hos barnen att inte vara tillräckligt bra som de är. 

 

P2: prestationsångest hos barn tror jag, sen är det ju det att dom jämför mycket om man tänker 

sig betyg… så jämför de ju mycket med varandra […] de måste ju känna att de duger som 
dom är, för då tror jag de har möjligheter att komma mera framåt också. Än att de ska känna 
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en sån press som tyvärr är mycket idag tycker jag 

 

5.5 Sammanfattning av resultat 

Sammanfattningsvis kan vi utifrån resultatet se att pedagogerna upplever att det inte finns samma 

krav på bedömning inom fritidshemsverksamheten som i skolan men att bedömning ändå sker. 

Bedömningen utgår från fritidshemmets grundprinciper om att stärka barns självförtroende, 

trygghet och sociala utveckling och sker av barns förmåga att visa hänsyn, respekt, ta ansvar och det 

sociala samspelet. Pedagogerna utför bedömningar genom observation utan medveten reflektion 

eller dokumentation under den pågående vardagliga verksamheten. Men en önskan finns hos 

pedagogerna att vara mer professionell och kunna reflektera kring hur dessa bedömningar går till.  

 

I resultatet framkommer att pedagogerna vid bedömning använder sig av frågorna vad, hur och vem 

för att se hur barnet fungerar i grupp, är socialt, vad den tycker är roligt och vilka den umgås med. 

Bedömningarna sker främst i ett utvecklande syfte och pedagogerna vill med hjälp av bedömningar 

skapa en överblick av alla barns olika behov samt stärka och hjälpa utvecklingen hos barnen. För att 

en verksamhet ska kunna tillgodose alla barns olika behov och intresse krävs det enligt pedagogerna 

att dessa bedömningar äger rum. 

 

Pedagogerna lyfter delade åsikter om bedömningar kan komma att påverka barnen. En pedagog 

menar att bedömningen utförs i hens egna huvud och därmed påverkas barnen inte, medan andra 

lyfter att beroende på hur pedagoger ger en bedömning påverkas barnen antingen positivt eller 

negativt. Bedömningarna kan stärka och sporra barnen men även pressa och stämpla dem. 
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6. Diskussion 

I detta avslutande avsnitt presenterar vi vår diskussion av resultat och våra sammanfattande 

slutsatser, som därefter följs av en metoddiskussion. I metoddiskussionen reflekterar vi över för- 

och nackdelar med valen vi gjort under studiens gång. Till sist uppmärksammas avslutande 

reflektioner och förslag på vidare forskning. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

Vårt syfte med denna studie var att undersöka verksamma pedagogers arbetssätt vid bedömning 

inom fritidshemsverksamheten. Men även belysa pedagogers tankar om bedömningarnas påverkan 

på barn och vad bedömning har för betydelse för verksamma pedagoger inom fritidshemmet. I 

denna del presenterar vi hur resultatet förhåller sig till den tidigare forskingen samt vilka slutsatser 

som dras utifrån studien. 

 

Forsberg och Lindberg (2010) lyfter att bedömning inträffar i olika verksamheter för informering, 

sortering och kontrollering. En första slutsats vi drar utifrån resultatet är att begreppet bedömning 

har en stor betydelse inom fritidshemverksamheten och för dess utveckling. Men begreppet 

betraktas i första hand av pedagogerna som något som tillhör skolan. Bedömning associeras även 

enligt Andersson (2013a) inte alltid med fritidshemmets uppdrag och de intervjuade pedagogerna, i 

vår studie, anser att det inte är samma krav på bedömning i fritidshemmet som det är i 

skolverksamheten. Det framkommer i både vårt resultat och i Anderssons studie (2013a) att 

fritidshemmet inte har lika tydliga riktlinjer för vad som ska bedömas som skolan har med 

kunskapskrav och mål. Enligt Skolverket (2007) ska fritidsverksamheten kvalitetssäkras genom 

regelbunden bedömning, utvärdering och reflektion från pedagoger, vårdnadshavare och barn. I vårt 

resultat framkommer att pedagoger använder sig av enkäter som stöd för att systematiskt kunna 

kvalitetssäkra verksamheten samt lyfta hur trivseln upplevs. Enkäterna blir ett underlag för 

bedömning och utförs av både vårdnadshavare och barn för att en utveckling av verksamheten ska 

kunna ske. 

 

I våra samtal blir det uppenbart att bedömning sker kontinuerligt, informellt och i det tysta utan 

dokumentation eller reflektion inom fritidshemsverksamheten. Den bedömningstypen kan enligt oss 

förknippas med Vallberg Roths (2010) benämning på icke formaliserad bedömning där bedömning 

sker outtalat, utan tydliga direktiv och dokumentation. Bedömning som metod kan enligt Forsberg 

och Lindberg (2010) visa vilken kunskap som för tillfället ligger i fokus och bedömning i vår studie 

sker genom vardagliga iakttagelser och fokus ligger på barns sociala samspel, relationsskapande 
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och på hur barn utvecklas och fungerar i grupp. Den bedömningstypen lyfter även Andersson 

(2013a) som central. Hon menar att bedömning inom fritidshemsverksamheten behövs för att 

pedagogerna ska stärka sin profession och främst sker av barns sociala utveckling informellt genom 

observation och utan dokumentation eller reflektion. Bedömningar kan utifrån resultatet användas 

av pedagogerna för att uppmärksamma och tillgodose barns behov. Pedagogerna menar att 

bedömningarna sker i stärkande, hjälpande och utvecklande syfte för barnens skull. Men att de 

däremot inte har den tid som krävs för att göra medvetna reflektioner vid bedömningar. 

Pedagogerna lyfter en önskan om att kunna vara mer professionella vid bedömningsarbetet och 

reflektera mer kring hur de arbetar och varför de bedömer som de gör. 

 

Såväl Lundahl (2012), Hansen Orwehag (2013) och Jensen (2013) lyfter betydelsen av pedagogens 

och lärarens didaktiska metoder vid bedömning. Frågorna vad, var, hur, när, och vem blir ledande 

för att kunna förstärka och tydliggöra innebörden av bedömning. I resultatet ser vi att det 

framkommer att pedagogerna använder sig av de fritidshemsdidaktiska frågorna vad, hur och vem 

vid bedömning. Dessa frågor används för att försäkra sig om vad barnen tycker är roligt, hur de 

fungerar i grupp och vilka dem väljer att umgås med. Vi menar att de intervjuade pedagogerna 

använder sig av didaktiska frågor vid bedömning men utifrån resultatet upplever vi att frågorna 

uppstår spontant i den pågående verksamheten. I inledningen ställde vi oss frågande till om det i 

samband med bedömning sker en medveten reflektion och en andra slutats vi drar utifrån resultatet 

är att pedagogerna använder sig av didaktiska frågor spontant vid bedömning men att ingen 

medveten reflektion sker av dessa val. Vi ifrågasätter hur bedömningen kan vara stärkande, 

hjälpande och utvecklande för barnen när ingen reflektion sker? För att bedömningar ska verka 

utvecklande menar Skolverket (2011) att det krävs att bedömningarna är medvetna processer. Det vi 

kan förstå från vår studie är att bedömning sker omedvetet utan reflektion och vi tror detta kan bero 

på att pedagogerna i första hand förknippar bedömning med skolan men även att de upplever att 

direktiven för vad som ska bedömas och hur bedömningen ska gå till är otydliga. De vill vara mer 

professionella i sina bedömningar men tiden räcker inte till och prioriteras till annat. 

 

Hur och om bedömning kan påverka barn framkommer ur vårt resultat som delat. Det vi kan utläsa 

är att pedagogerna upplever att barnen antingen inte påverkas alls eller att påverkan har en positiv 

eller negativ inverkan. Pedagogerna i vår studie menar att barn genom bedömning kan uppmuntras 

till att våga prova nya saker, de framför även att barnen kan bli motiverade att utmana sig själva och 

får därmed en ökad självsäkerhet. Bedömning kan enligt pedagogerna även öka pressen hos barn 

och leda till en känsla av att de inte duger som dem är. Andersson (2013a) nämner i den tidigare 

forskningen att det finns en risk att bedömningar kan leda till negativa konsekvenser. Detta främst 
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om bedömningarna endast stäms av muntligt mellan kollegor utan reflektion eller gemensamma 

referensramar. Det framkommer i vårt resultat att eftersom ingen utsatt tid finns för reflektion sker 

samtal om bedömningar på raster, under pågående verksamhet, genom det tidigare 

nämnda ”korridorspratet”. Vi menar att bedömningar av den karaktären riskerar att få en negativ 

påverkan på barnen och istället för att sporra och utmana barnen skapas en osäkerhet och ökad 

press.  

  

En tredje och sista slutsats vi kan se är att bedömning inom fritidshemsverksamheten sker av en 

individinriktad karaktär, eftersom det främst är barnen som bedöms. Vi tror att detta kan bero på att 

fritidshemsverksamheten inte har några tydliga direktiv om vad som ska bedömas och att 

bedömning inte alltid förknippas med arbete inom fritidshem. I och med att samhällets syn på 

kunskap och lärande förändras (Forsberg och Lindberg 2010) menar vi bedömningens fokus inom 

fritidshemsverksamheten inte är given och också ligger under ständig förändring. 

 

6.2 Metoddiskussion 

Vi kommer i detta avsnitt diskutera vårt val av metod och lyfta de fördelar och nackdelar med de val 

vi gjort. Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer vid empiri insamlingen, eftersom 

vi ansåg att vi genom dessa kunde få en djupare kunskap om pedagogernas arbetssätt vid 

bedömning inom fritidshemmet än om vi använt oss av strukturerade intervjuer. De 

semistrukturerade intervjuerna skapar ett mer öppet samtalsklimat än strukturerade intervjuer, med 

fasta frågor och svarsalternativ (Denscombe 2010), vilket gjorde att pedagogerna kunde utveckla 

sina svar mer omfattande. Nackdelen med denna intervjuform är att ordningen på samtalet styrs av 

intervjupersonens uttalanden, vilket medförde att vi som intervjuare behövde vara väl pålästa och 

insatta i ämnet. Detta såg vi som en utmaning och fick därmed öva och anstränga oss på att vara 

flexibla och lyhörda. Svarsalternativen kan vid intervju som metod riskera att påverkas av 

intervjuaren, intervjupersonen kan ge de svar på så sätt som hen tror att intervjuaren vill höra. Trotts 

att vi försökt vara neutrala vid utförandet av de semistrukturerade intervjuerna finns möjligheten att 

vi ändå påverkat intervjupersonerna. 

 

I jämförelse med andra studier, exempelvis Andersson (2013a), kan vi se att tillförlitligheten ökar 

vid användning av flera olika metoder. Om vi vid vår empiriinsamling använt oss av observation 

som en kompletterande metod hade vårt resultat eventuellt fördjupats och vi menar att 

tillförlitligheten hade ökats. Vi kan också se både fördelar och nackdelar med vårt val av att utföra 

enskilda intervjuer. Om vi utfört gruppintervjuer istället hade eventuellt en djupare diskussion 
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uppstått och intervjupersonerna hade kunnat utveckla varandras svar ytterligare. Vid intervjuerna 

fick intervjupersonerna möjlighet att istället själva fördjupa sina tankar om ämnet, vilket vi anser 

bidrog till vår studie. Vi är även väl medvetna om att vår förförståelse kan ha kommit att påverka 

det slutgiltiga resultatet. Men detta anser vi inte behöver vara något negativt utan läsaren tolkar 

denna uppsats utifrån sin förförståelse.  

 

Värt att nämna är i och med att denna studie grundar sig på fem verksamma pedagogers 

svarsalternativ, på tre olika skolor, kan vi inte generalisera några övergripande slutsatser om 

pedagogers arbetssätt vid bedömning inom fritidshemsverksamheten. Enligt oss är en styrka med 

vår studie att vi lyft ämnet trotts att det är ett outforskat område som inte nämnvärt diskuterats. 

 

6.3 Betydelse för yrkesrollen och förslag på vidare forskning 

Bedömning inom fritidshemsverksamheten är ett fenomen som vi kan se är komplext, pedagogerna 

i vår studie anser att bedömning sammankopplas med kunskaps- och prestationskraven i skolan 

medan de samtidigt utför informella bedömningar av barn inom fritidshemmet utan reflektion. Vi 

anser bedömning behöver lyftas inom verksamheten och få en vidare bemärkelse, som inte bara 

förknippas med krav och måluppfyllelse utan som även sammankopplas med yrkesprofession och 

utveckling. För att detta ska ske menar vi likt Andersson (2013a) och Vallberg Roth (2010) att det 

krävs mer forskning och kunskap inom området. Vi menar att istället för att förneka att bedömning 

sker och att det är något som tillhör skola är det bättre att hitta tillvägagångssätt som utvecklar 

bedömningens innebörd inom fritidshemsverksamheten och anpassa bedömningens utförande 

utifrån detta. Om detta sker menar vi även pedagogerna kan bli mer medvetna om de 

bedömningarna som faktiskt utförs och en medveten reflektion kan ske kring dessa bedömningar. 

Pedagogerna kan därmed bli mer professionella i sina bedömningar, som pedagogerna i vår studie 

önskar kunna vara. 

 

Utifrån vårt resultat kan vi se att mycket av det som pedagogerna framför i vår intervjustudie, om 

hur de arbetar med bedömning, stämmer överens med den tidigare forskningen. Bedömning sker av 

barns sociala kompetens, samspel och utveckling främst informellt och oreflekterat men används 

för två olika syften. Andersson (2013a) lyfter bedömning som ett medel för att stärka och utveckla 

pedagogers yrkesprofession. De intervjuade pedagogerna i vår studie använder även bedömning för 

barnens egen utveckling. Skolverket (2007) menar att ständig bedömning, utvärdering och 

reflektion krävs för att kunna respektera barns olika behov och intressen. Samtidigt som Andersson 

(2013a) menar att direktiven är otydliga om vad som ska bedömas och hur bedömning ska ske inom 
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fritidshemmet. I vår studie kan vi se att bedömning ständigt sker men att det inte finns riktlinjer om 

vad som ska bedömas inom fritidshemsverksamheten och att tiden för reflektion inte finns. Genom 

vår undersökning om hur verksamma pedagoger arbetar med bedömning menar vi ämnesområdet 

uppmärksammas allt mer och blir därmed ett viktigt bidrag för ökad kunskap till både oss själva i 

vår kommande yrkesroll som grundlärare med inriktning fritidshem och för andra verksamma 

pedagoger. 

 

Vårt resultat om vad som bedöms, hur och varför  bedömningar sker inom fritidshemsverksamheten 

och vilken påverkan bedömning kan ha på barn anser vi bidrar till att skapa en ökad medvetenhet 

hos verksamma pedagoger om vilken bedömningstyp som förekommer inom fritidshemmet. Vi 

anser resultatet även kan medverka till att hitta tillvägagångssätt som utvecklar bedömningens 

innebörd och utförande inom verksamheten. 

 

 

Vårt intresse för hur bedömning används inom övriga fritidshem i Sverige växer fram och därför 

funderar vi på hur verksamma pedagoger inom fritidshemmet, utöver de intervjuade, arbetar med 

bedömning. Att studera bedömning inom fritidshemsverksamheten menar vi kan utföras på flera 

olika sätt och den forskningen som vi funnit inom detta ämnesområde har endast utgått från ett 

pedagogiskt perspektiv, vilket även vi haft. Forskning ur barns perspektiv om hur barn upplever 

bedömning som sker inom fritidshemsverksamheten är bristfällig. Vi menar att forskning ur ett 

sådant perspektiv skulle kunna skapa en djupare förståelse för bedömningens påverkan på barn och 

ge pedagoger en ökad förståelse. 
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Bilagor 

Bilaga 1 
 

Till XX     Örebro 2014-X-X 

Vi är två grundskolestuderande med inriktning fritidshem som inom ramen för vår utbildning 

på grundlärarprogrammet, Örebro Universitet, valt att studera bedömningens betydelse inom 

fritidshemsverksamheten. Vi undrar om pedagoger från XX skolas fritidshem skulle vara 

intresserade av att delta och bidra till vår studie. 

För att minimera vår problemformulering inom bedömningsområdet har vi riktat vår 15 

poängsstudie till att omfatta bedömning inom fritidshemmet ur ett didaktiskt perspektiv. Vårt 

syfte med denna studie är att genom intervjuer med högskoleutbildade pedagoger inom 

fritidshemmet synliggöra deras arbetssätt vid bedömning.  

Vår förhoppning är att ni kan hjälpa oss till de pedagoger som är intresserade av att delta i en 

intervju. Det räcker med att två pedagoger från er arbetsplats kan delta och delge sina 

uppfattningar om bedömning inom fritidshemsverksamheten. Naturligtvis kommer vi att 

kontakta respektive pedagog personligen, men vi ser det väsentligt att ni som rektor är 

informerad och införstådd i vår uppgift.  

Beträffande de etiska aspekterna kommer de bandinspelade intervjuerna att behandlas 

konfidentiellt, vilket innebär att vi följer forskningsetiska regler. Endast vi som utför studien 

kommer att lyssna. Vi kommer att använda påhittade namn eller nummer samt att de inspelade 

intervjuerna kommer att förstöras efter bearbetning. Visst kan en bandspelare vara 

avskräckande, men för att nå ett så tillförlitligt resultat som möjligt i en studie ser vi detta som 

en nödvändighet.  

Vi vore tacksamma om ni samtalade med pedagogerna om denna uppgift. Vi ser det lämpligt 

att ni återkommer till oss per mail eller telefon helst senast Xdag den XX/X, vecka X och har 

då en önskan av att ni väglett oss till några pedagoger som bidrar till vår studie. 

Vänliga hälsningar  

Jennie och Mickaela 
Jennie Ohlsson 07** ******  **@studentmail.oru.se 

Mickaela Bjugård 07** ******  **@studentmail.oru.se 
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Bilaga 2 
 

Till XX     Örebro 2014-XX-XX 

Vi är två grundskolestuderande med inriktning fritidshem som inom ramen för vår utbildning 

på grundlärarprogrammet, Örebro Universitet, valt att studera bedömningens betydelse inom 

fritidshemsverksamheten.  

För att minimera vår problemformulering inom bedömningsområdet har vi riktat vår 15 

poängsstudie till att omfatta bedömning på inom fritidshemmet ur ett didaktiskt perspektiv. 

Vårt syfte med denna studie är att genom intervjuer med högskoleutbildade pedagoger inom 

fritidshemmet synliggöra deras arbetssätt vid bedömning.  

Efter samtal med din arbetsledare har vi fått kännedom av att du är positivt inställd till att 

delta i en intervju. Det är vi glada över. För att på bästa sätt tillgodogöra dina uppfattningar av 

bedömning inom fritidshemmet kommer intervjun att bandinspelas. Detta gör vi för att fånga 

upp de viktiga nyanser du delger oss samt att intervjun lättare ska vara en dialog. Med 

intervjun vill vi få fram just dina tankar, känslor och handlingar kring arbetssättet vid 

bedömning inom fritidshemmet. Vi beräknar att intervjun kommer att omfatta högst en timme. 

Vi kommer inte båda närvara vid intervjun, utan just vid ditt intervjutillfälle blir det en av oss 

du träffar.  

Beträffande de etiska aspekterna kommer de bandinspelade intervjuerna att behandlas 

konfidentiellt. Endast vi som utför studien kommer att lyssna. Vi kommer att använda 

påhittade namn eller nummer samt att de inspelade intervjuerna kommer att förstöras efter 

bearbetning. Visst kan en bandspelare vara avskräckande, men för att nå ett så tillförlitligt 

resultat som möjligt i en studie ser vi detta som en nödvändighet.  

För att på bäst sätt komma överens om tid och plats ger vi dig här förslag på olika dagar 

XX/X. Naturligtvis är det vi som kommer till dig. Vår förhoppning är att du har möjlighet att 

ordna ett rum som är passande att mötas i. Senast den X är vi tacksamma för svar på mail eller 

telefon.  Hör gärna av dig till oss om det är något du funderar över. 

Vänliga hälsningar  

Jennie och Mickaela 
Jennie Ohlsson 07** ******  **@studentmail.oru.se 

Mickaela Bjugård 07** ******  **@studentmail.oru.se 
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Bilaga 3 
 

INTERVJUFÖRBEREDELSE 

Begreppet bedömning har olika innebörder och kan exempelvis betyda att uppskatta, granska, 

eller värdera någon eller något. Bedömning kan förekomma på en grupp-, struktur-, 

verksamhet- och individnivå och kan utföras formellt, informellt, externt eller internt utifrån 

olika synvinklar och mål. 

I dagens samhälle diskuteras det mycket omkring bedömning, vad betyder begreppet för er 

inom fritidshemsverksamheten? 
  



 

 

 

Bilaga 4 
 

INTERVJUGUIDE 

Begreppet bedömning har olika innebörder och kan exempelvis betyda att uppskatta, granska, 

eller värdera någon eller något. Bedömning kan förekomma på en grupp-, struktur-, 

verksamhet- och individnivå och kan utföras formellt, informellt, externt eller internt utifrån 

olika synvinklar och mål. 

I dagens samhälle diskuteras det mycket omkring bedömning, vad betyder begreppet för er 

inom fritidshemsverksamheten? 

 

BAKGRUND 

Berätta hur du kom fram till ditt yrkesval – år i yrket, utbildning 

Berätta lite om ert uppdrag på fritidshemmet och hur ni arbetar 

BEDÖMNINGSPROCESSER 

Arbetar du/ni med bedömningsprocesser i fritidshem? Berätta! Motivera. 

Hur? 

Vad associerar du till begreppet bedömning? 

Var kommer ev. bedömningsuppdraget från? Förr? ---Nu? 

Vad bedömer du/ni? Verksamhet? Social utveckling? Grupp? Kunskapsutveckling? 

Individuella barnet självt? eller i kontexten? -Kan du ge ett konkret exempel? 

Hur, hur ofta genomför du bedömningar? – Informellt? – vardaglig iakttagelse? 

Observationer? 

Formellt?- Systematiskt? - Dokumenteringar 

Varför bedömer du? Alt. Varför ej? 

Hur används det du bedömer? Sker en reflektion? –Berätta! Motivera. 

Hur tänker pedagoger kring bedömningars påverkan på barn? -utveckla 

 

UPPFÖLJNINGSFRÅGOR 

 Det var intressant kan du berätta mer om det? 

 Kan du förtydliga det där? 

 Kan du utveckla? 

 Kan du konkretisera (ge exempel på) bedömningssituationen? 


