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Analys av ett strukturerande och synliggörande av 

bedömning på fritidshemmet. 

Att föra fram fritidshemmets didaktik som ett komplement till skolan 
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En viktig del av fritidshemmets och fritidslärarens uppdrag är att utforma verksamheten så att 

den kompletterar skolan både tids- och innehållsmässigt (Kvalitet i fritidshem, 2007). ”En 

helhetssyn på barns utveckling bygger på insikten att olika sidor av barns utveckling och 

lärande hör ihop och påverkar varandra” (Kvalitet i fritidshem, 2007:23). I fritidshemmets 

uppdrag ingår även att ett systematiskt kvalitetsarbete på verksamhet sker (Kvalitet i 

fritidshem, 2007). Ett kontinuerligt identifierande av förutsättningar för ett arbete mot de 

nationella målen och god kvalitet ska ingå i kvalitetsarbetet. Skola och fritidshem har ett 

gemensamt ansvar för att eleverna under sin skolgång ska kunna få en överblick och ett 

sammanhang i sitt lärande och lära sig att arbeta både självständigt och i grupp. Eleverna ska 

få möta olika uttryck för kunskaper och utveckla förmågan att självbedöma sin och andras 

kunskap i relation till sina egna prestationer och förutsättningar (Lgr11, 2011). Vad kan då 

fritidshemmet ge för nya perspektiv på bedömning? Hur kan fritidsläraren bidra? Varför ska 

fritidspedagogiken få utrymme vad gäller bedömning av eleverna? 

 

Fritidshemmets uppdrag, bedömning och samarbete med skolan 

Styrdokumenten ställer krav på ett samarbete mellan skola och fritidshem, vilket i 

förlängningen även ställer krav på att fritidshemmens didaktiska roll blir tydligare (Pihlgren i 

Fritidshemmets didaktik, 2013). Gemensamt ska skola och fritidshem skapa förutsättningarna 

för att eleverna får en helhet i sitt lärande. Det samarbete och det möte som sker mellan dessa 

är framförallt under samverkanstid på skoltid, då fritidsläraren eller annan personal från 

fritidshemmen själva undervisar, agerar hjälplärare åt klassläraren eller håller i annan 

aktivitet. Fritidslärarens arbete i skolan visar sig ofta ske i form av att klassläraren redan 

planerar vad som ska göras eller så går fritidsläraren in i klasslärarrollen. Det som är viktigt 

här är att fritidsläraren i alla sammanhang borde behålla sin fritidslärarroll för att ett 

samarbete ska bli fruktbart för eleverna och fritidspedagogiken ska få bidra med sitt lärande. 

 

I den traditionen av bedömning som finns på fritidshemmen sker bedömningen ständigt av 

elevernas lärande, utveckling och agerande (Andersson i Forskning om undervisning i 

lärande, 2012). Fokus ligger oftast på lärandeprocessen snarare än på resultat och 

utgångspunkten sker mer från elevernas intresse, behov och erfarenheter. Bedömningen sker 

oftast informellt, utan dokumentation och förmedlas sällan vidare. Det finns ett motstånd på 

fritidshemmen att bedöma och etikettera eleverna gällande t e x deras sociala förmågor. Det 

visar sig även att ju mer integrerat fritidsläraren arbetar i skolan ju mindre farhågor finns det 
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för bedömningar av elevernas sociala utveckling och prestationer. Fritidslärarna har ingen 

egen tradition av strukturerad bedömning, det sker som sagt i all hast och upplevs som svårt 

att formulera i ord (Andersson i Fritidshemmets didaktik, 2013). Kanske kan det vara lättare 

att använda skolans termer under samverkanstid istället för att försöka sätta ord på de 

processer som sker i ett fritidspedagogiskt perspektiv? Enligt styrdokumenten ska 

fritidshemmen enbart bedöma verksamheten, men är inte verksamheten och eleverna samma 

sak? Det är för eleverna som verksamheten finns till och de är eleverna som lär genom 

verksamheten. Detta gör att bedömning av eleverna är ofrånkomlig och måste bli en viktig del 

av fritidshemmets didaktik.  

 

Ur ett didaktiskt perspektiv kan en förändring av bedömningen i skolan idag synliggöras 

(Vallberg-Roth, 2010). Det har skett en förflyttning från att enbart läraren gör bedömning till 

att lärarlaget/arbetslaget gör detta tillsammans med eleverna (vem). Bedömningen sker inte 

enbart genom prov vid ett tillfälle utan även ur ett situationsbaserat perspektiv (var). Det är 

inte bara produkten som är väsentlig i bedömningen utan processen intar även en viktig roll 

(vad-hur). En annan tydlig tendens är att bedömningen går från summativt till mer formativt 

(varför). Hela denna förändring av bedömningsmetodik pekar på ett arbete som redan görs på 

fritidshemmen, om än inte strukturerat eller synliggjort, genom att man arbetar i team, genom 

sociala processer, ett samlärande, process- och situationsbundet lärande och formativa 

utgångspunkter. Den formativa bedömningen sker i ett samspråk med eleverna och har ett 

vägledande syfte, värderingen som sker ger en hint om nästa steg i utvecklingen (Pihlgren i 

Pedagogisk bedömning, 2011).  

 

Ett strukturerande och synliggörande av fritidshemmets bedömning 

Genom att fritidshemmen har ett gemensamt uppdrag med skolan gällande elevernas lärande i 

helhet, måste det ske ett förtydligande av fritidspedagogiken och dess betydelse av 

bedömningen av eleverna. Det pedagogiska uppdraget på fritidshemmet måste börja tas på 

allvar (Kvalitet i fritidshem, 2010). Fritidslärarna måste strukturera och synliggöra 

fritidspedagogiken och dess innehåll både på samverkanstid och på fritidshemmen. Genom att 

stärka sin roll både i klassrummet och på fritidshemmet kan detta lärande verkligen bli ett 

komplement. När det gäller just kunskapsmålen kan fritidläraren bidra med utforskande och 

praktisk metodik, där lärandet blir mer verklighetsbaserat. Genom att planera, följa upp, 

utvärdera ,dokumentera och koppla mer tydligt till styrdokumenten kan fritidshemmet hitta ett 
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sätt synliggöra sitt arbete. Fritidshemmets planering har ofta handlat om att arrangera miljö, 

aktiviteter och material snarare än arbetssätt och lärandemål (Pihlgren i Fritidshemmets 

didaktik, 2013). ”Eftersom de flesta av aktiviteterna även på fritidshemmet svarar mot 

läroplansmål och i flera fall stödjer kursplanebundet lärande, kan det vara lämpligt att söka 

tydliggöra aktiviteternas lärandeinnehåll i planer, även om något formellt krav på sådan 

planering inte finns” (Pihlgren i Fritidshemmts didaktik, 2013:123). Det går inte att alltid 

definiera kunskapsmål i förväg gällande fritidshemmets planeringsarbete, men man kan 

istället fokusera på vilket utforskande, vilka handlingar och aktiviteter som olika aspekter ger 

upphov till och vad de skapar för kunskapsmöjligheter för eleverna. Genom att i samråd med 

arbetslaget göra en pedagogisk planering (PP) kan man gemensamt sätta ord på sådant som är 

t e x mer målbundet och sådant som mer är situationsbundet. En PP kan se olika ut, men det 

ska finnas en koppling till styrdokumenten, metodik/arbetssätt, konkreta mål för eleverna, 

bedömning, utvärdering och dokumentation. Alla delar kan eleverna vara delaktiga i. Men för 

att en PP ska bli användbar krävs både didaktiska kunskaper och en didaktisk medvetenhet 

hos arbetslaget. Återigen blir det tydligt hur viktigt det är för fritidshemmet att synliggöra och 

utveckla sin didaktisk roll parallellt med skolan. De som verkar för fritidspedagogiken måste 

hitta en terminologi som beskriver och höjer lärandet hos eleverna i just detta ämne. De 

utvecklingstendenser som tidigare nämnts rörande bedömning (Vallberg-Roth, 2012) borde 

inte vara främmande för fritidslärarna då mycket handlar om just sociala processer och ett 

teamarbete i arbetslag och med elever. Så vad väntar vi på? Hur strukturerar vi och synliggör 

bedömning på fritidshemmet?  

 Genom att stärka och tydliggöra fritidshemmets didaktik.  

 Låt fritidspedagogiken ta plats i pedagogiska diskussioner i arbetslaget. 

 Se fritidspedagogiken som det komplement till skolan som det faktiskt är. (helhet 

kring lärandet)  

 Låt planering, uppföljning, utvärdering och dokumentation bli en naturlig del av 

arbetet på fritidshemmet, både på samverkanstid och på fritidshemstid. 

 Genom att sätta ord på det informella lärandet och knyta det till styrdokumenten. 

 Genom att använda PP knyts lärande, arbetssätt, utvärdering, bedömning och 

dokumentation samman. I utformandet och utförandet av en PP kan både arbetslag och 

elever vara verksamma på olika sätt. 

För att bedömningen av eleverna i skolan och på fritidshemmen ska bli rättvis måste det ske 

utifrån ett helhetsperspektiv på deras lärande, där de själva får vara delaktiga och påverka sin 

utveckling mot kunskapsmålen såsom sin utveckling i sociala processer. (Se bifogat LPP, för 
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exempel på PP där fritidspedagogiken får göra inverkan på samverkanstid; Lokal pedagogisk 

plan för verklighetsbaserad och praktisk matematik.) 
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