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Sammanfattning

För att undersöka vad kvalitet är för fritidshemmen har åtta kvalitetsredovisningar 
undersökts i syfte att se hur de beskriver kvalitet samt hur de uttolkar styrdokumenten i 
sitt kvalitetsarbete. Kvalitetsbegreppet behandlas och beskrivs utifrån olika perspektiv 
och för att skapa en förståelse för innebörden av begreppet. I resultatet kan man se att 
fritidshemmen beskriver kvalitet utifrån teman som de arbetar med i verksamheten även 
att dess tolkning kan förstås i relation till dess verksamhet och vad som för dem är 
relevant att arbeta med för att uppnå målen. 
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1. Inledning

När man talar om kvalitet i fritidshemmet beskrivs kvalitet sammankopplat med måluppfyllelse. Då 
fritidshemmet regleras i likhet med skolan av de nationella styrdokumenten avgör de vilken riktning 
verksamheterna skall sträva emot. Som en del i detta arbete mot målen upprättar fritidshemmen 
årligen en kvalitetsredovisning. I kvalitetsredovisningarna beskriver fritidshemmen hur de arbetar 
men påvisar även indirekt vad de prioriterar i sitt pedagogiska arbete. Utifrån detta kan man urskilja 
hur kvalitet beskrivs utifrån styrdokumenten men här vore det intressant att se hur fritidshemmen 
beskriver kvalitet, vad de tar fast på och belyser. Även vad de tagit fasta på då de tolkar 
styrdokumenten. Flertalet frågeställningar och funderingar uppkommer som hur beskrivs kvalitet av 
fritidshemmen? Vilka uppfattningar framkommer och hur har de tolkat styrdokumenten?   Vad 
innebär detta lokalt? Vilka aspekter har fritidshemmen tagit fasta på som viktiga? För att studera 
detta har jag valt att jämföra kvalitetsredovisningar från olika fritidshem. Detta för att det skulle 
vara intressant att utforska hur just fritidshemmen tolkat de mål som är gemensamma för både 
skolan och fritidshemmet. För det andra är skillnaden mellan fritidshemmen intressant att studera 
eftersom de visar hur läroplanen uttolkats. Så för att undersöka detta har jag utgått från det syfte och 
frågeställning som nedan redovisas.

1.2 Syfte och frågeställning

Syftet med detta arbete är att undersöka hur kvaliteten på fritidshemmen beskrivs. För att undersöka 
detta utgår jag förutom från syftet även från frågeställningen hur har styrdokumenten uttolkats? 
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1. Bakgrund

Inledningsvis kommer en kortare beskrivning av fritidshemmet följt av en beskrivning 
om kvalitetsredovisning inom skolväsendet. Efterföljande delar behandlar kvalitet 
utifrån forskning på området. Avslutningsvis kommer en koppling att ske till Skolverket 
och Myndighet för skolutvecklings dokument i beskrivningen av kvalitet på 
fritidshemmet, detta följt av en sammanfattande beskrivning av detta kapitel.

2.1 Fritidshemmet 

Fritidshemmet regleras i likhet med skolan i skollag och läroplan (Skolverket, 2007). 
Verksamheten kompletterar skolan både tids- och innehållsmässigt och pågår under den 
skolfria delen av dagen och året. Över 80 % av alla barn mellan sex och nio år är 
inskrivna i fritidshemmet och av barnen mellan tio och tolv år är 14 % inskrivna 
(Skolverket, 2011).

En av fritidspedagogikens hörnstenar är att förena pedagogisk verksamhet och god 
omsorg. Där arbetet utgår mer från barnens intressen än ett i förväg planerat innehåll. 
Skapande och lek är betydelsefulla inslag i fritidspedagogiken och bygger på ett 
grupporienterat arbetssätt där relationer är viktiga. Ett särskilt fokus ligger på social 
kompetensutveckling och identitetsutveckling och stor vikt läggs vid deltagande i 
sociala och meningsfulla sammanhang för att främja barns allsidiga lärande och 
utveckling. Det informella lärandet är dominerande inom fritidspedagogiken och det 
handlar om att ta tillvara barnens intressen och se situationer i vardagen som utmanar 
barnen i dess lärande (Skolverket, 2011).

I Skolverket (2010a) beskrivs att fritidshemmets verksamhet bidrar till att ge eleverna 
mångsidighet, kontinuitet och helhet i lärandet. Fritidshemmet ger eleverna en 
meningsfull fritid där man tillvaratar varje barns behov, intressen och erfarenheter. 
Eleverna får som medskapare utrymme för sin nyfikenhet, sin lust att lära och inflytande 
över hur dagen utformas. Samt är med och tar ansvar och får stöd i att uttrycka sina 
tankar.  

2.2 Kvalitetsredovisning

För att arbeta mot god kvalitet i fritidshemmet fanns fram till 1 juli 2011, då den nya 
skollagen trädde i kraft, en förordning (1997:702) om kvalitetsredovisning inom 
skolväsendet. Där beskrevs att varje fritidshem årligen skulle upprätta en 
kvalitetsredovisning som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av 
verksamheten. Vidare beskrevs att arbetet med kvalitetsredovisningen ska stödja 
fritidshemmens kvalitetsarbete och bidra till att de nationella målen uppfylldes. 
Kvalitetsredovisningarna skall ge information om verksamheten och dess 
måluppfyllelse även verksamhetens förutsättningar, arbetet i verksamheten och 
utbildningens måluppfyllelse skall redovisas. Kvalitetsredovisningen skall utarbetas 
med hjälp av lärare, övrig personal, elever och vårdnadshavare. I skolverket (2007) 
beskrivs att kvalitetsredovisningar skall göras som en del i den kontinuerliga 
uppföljningen och utvärderingen av verksamheten, ett så kallat systematiskt 
kvalitetsarbete. Syftet med detta är att kontinuerligt se vad som behövs för att arbeta 
mot de nationella målen genom att utveckla arbetsprocesser, bedöma resultat och 
måluppfyllelse samt utföra lämpliga åtgärder. Utvecklingen behöver följas över tid för 
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att förbättring skall bestå och kvaliteten höjas, likväl som skriftliga 
kvalitetsredovisningar är av stor vikt för att se hur långt verksamheten kommit i det 
löpande förbättringsarbetet. Kvalitetsredovisningen blir ett verktyg för att se hur långt 
verksamheten kommit i det löpande förbättringsarbetet. På verksamhetsnivå skall varje 
kommunalt fritidshem upprätta en kvalitetsredovisning och på kommunal nivå skall 
varje kommun upprätta en kvalitetsredovisning för all kommunalt bedriven 
skolbarnomsorg samt förskole- och skolverksamhet.

Det är skollag, läroplan och skolformsförordningarna som anger de nationella mål som 
ska förverkligas i verksamheten. Ledningen för fritidshemmet ansvarar för att det finns 
ett fungerande system för att arbeta mot målen. Kvalitetsarbete ska ske både på 
huvudmannanivå och verksamhetsnivå. I arbetet med att förbättra kvaliteten och 
måluppfyllelsen kan det vara av stor vikt att kartlägga kvalitetsredovisningar över en 
tidsperiod för att se om det finns vissa områden som är särskilt angelägna att förbättra 
(Skolverket, 2006). Nedan beskrivs detta ytterligare;

”För att uppnå de krav som ställs behöver huvudmannen ha en tydlig 
verksamhetsidé i förhållande till skollag, läroplan och allmänna råd. Det är den idén 
som sedan ska ligga till grund for det systematiska kvalitetsarbete, som i sin tur ger 
underlag för fördelningen av resurser, personal- och verksamhetsplanering, 
utbildningsinsatser och lokaler. I kvalitetsarbetet är planering, uppföljning och 
utvärdering tre lika viktiga delar. Här ingår självfallet också en analys som inte 
enbart utgår från hur många barn som behöver en fritidshemsplats, utan som också 
tar hänsyn till andel barn i behov av särskilt stöd eller andel barn som håller på att 
utveckla svenska som sitt andra språk samt möjligheterna att genomföra det 
pedagogiska uppdraget” (Skolverket, 2010a, s. 6).

Som en hjälp och vägledning i arbetet med kvalitetsredovisningarna finns Skolverkets 
Allmänna råd för kvalitet i fritidshem (2007) som är rekommendationer för hur 
författningar kan tillämpas. Det beskrivs att den anger hur man kan eller bör handla och 
har som syfte att påverka utvecklingen samt främja enhetlighet i rättstillämpningen samt 
att dessa råd bör följas. Skolverkets allmänna råd för kvalitet i fritidshem grundas på 
skollagen, läroplanen, barnperspektivet i FN:s barnkonvention om barns rättigheter samt 
förordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet. Råden vänder sig främst till 
kommunen och personal på fritidshemmet. Den kan även vara behjälplig i kommunens 
bedömning av fritidshemmets kvalitet vid tillståndsgivning samt tillsyn av enskilt 
drivna fritidshem. Syftet med allmänna råd är att ge stöd och vägledning i 
kvalitetsarbetet och upprättandet av kvalitetsredovisning. 

2.3 Kvalitet
2.3.1 Beskrivning av kvalitetsbegreppet

Kvalitet är enligt Nationalencyklopedin i regel detsamma som (god) egenskap och 
beskaffenhet. Liknande definition står att läsa i Svenska akademins ordlista, där kvalitet 
beskrivs i termer av värde, egenskap, sort och (god) beskaffenhet. 

Enligt Vernersson (2007) har kvalitet olika innebörd beroende på vilket område som 
behandlas men uttrycker att kvalitet inom undervisning och lärande anses vara 
densamma som uppfyllelse av de nationella målen. Men uttrycker att här måste då 
målen kunna ifrågasättas, diskuteras och problematiseras för en allsidig bedömning av 
utbildningens kvalitet. För en långsiktig positiv utveckling är detta tänkande viktigt. 
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Samtidigt beskrivs även kvalitetsbegreppets som svårdefinierat och även 
kontextberoende. 

Eriksson (1998) beskriver kvalitet som inre värde eller inneboende egenskap och enligt 
Hamilton (2004) är en vanlig definition av kvalitet att någonting tjänar sitt syfte eller är 
ändamålsenligt. Även att en kvalitet är ett utmärkande drag hos något. 

Kvalitetsbenämningen problematiseras av Hamilton (2004) som uttrycker att man 
genom detta även gör åtskillnad, att den önskade egenskapen finns eller inte, fast där det 
inte alltid är lätt att göra en klassificering. Vidare beskrivsr att det alltid är problematiskt 
att ge någon eller något vissa kvaliteter då man måste urskilja trösklar eller standarder 
som skiljer en egenskap från en annan. Kvalitetsbeskrivningar beskrivs nära 
förknippade med sociala värderingar och tillämpningar som fördelning, särskiljande och 
mätning. Här beskrivs tre antaganden som ofta görs om kvalitet i utbildningen, ”att 
kvaliteterna, liksom 'utmärkt förmåga', är rena och självklara, att klara och otvetydiga 
standarder kan identifieras, och att det går att formulera föreskrifter för hur man 
bedömer prestationer enligt dessa gränser” (s. 132). Men samtidigt beskriver han 
praktikernas uppfattning om kvalitet som är mer medvetna om särskiljningens, 
fördelningens och mätningens sociala utsträckning. 

Kvalitet är ett etablerat begrepp inom utbildningsområdet och kanske är det mer 
fruktbart att se vilken form innebörden av kvalitet ter sig istället för vad det per 
definition är menar Bergh (2010). Vernersson (2007) beskriver att det är viktigt att 
kvalitetsbegreppet beskrivs och problematiseras i det sammanhang som det avser, då det 
inte finns en rätt innebörd utan skiljer sig åt i olika perspektiv. På liknande sätt uttrycker 
sig också Eriksson (1998) som menar att genom att begrunda vad kvalitet är i den egna 
verksamheten kan ett kvalitetstänkande påbörjas.

Även Johansson (1995) beskriver att kvalitet är något som varierar beroende på 
situation och tidpunkt men beskriver att det finns vissa allmänna dimensioner som 
tillsammans skapar en hög kvalitet. Till dessa hör: Pålitlighet och trygghet, där föräldrar 
och barn ska kunna lita på skolan och vara förvissade om att deras barn har det bra där 
och att de får den pedagogik, omsorg och stimulans som kan förväntas. Lyhördhet, att 
personalen ska vara lyhörda inför behov och önskemål, och anpassa sitt arbete efter det 
då det inte går att arbeta på samma sätt med alla grupper eller klasser. Kompetens, att 
personalen har kunskaper och färdigheter för att kunna utföra arbetet. Det handlar om 
att vara både teoretiskt och hur de praktiska situationerna ska hanteras. Tillgänglighet, 
att läraren finns tillgänglig för barn och föräldrar. Att vara fysiskt närvarande samt ett 
öppet förhållningssätt mot omgivningen, att visa engagemang och att man bryr sig. Vid 
de informella pratstunderna under hämtning och lämning uppkommer många gånger
viktig information och ett personligt förtroende byggs upp. Som en del av 
tillgängligheten ses trevligt uppförande, att få ett gott bemötande med personal som 
med ärliga och öppna reaktioner bjuder på sig själv. Trovärdighet, att verksamheten 
håller vad den lovar och har ett ärligt och personligt bemötande mot föräldrar samtidigt 
som pedagogerna även kan lita på föräldrarna. Samtal, som grund för gemensam 
utveckling och att undanröja missförstånd. Information för att visa upp verksamheten, 
tydliggöra och öka förståelsen. Samtalet är ett gemensamt intresse och ansvar där man 
genom samtal lär känna varandra och elever.

Vidare beskriver Johansson (1995) även vissa aspekter i verksamheten där kvalitet 
förklaras utifrån samverkan, där arbetet i skolan sker gemensamt i arbetsgrupper och 
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personalen arbetar tillsammans för att lösa uppgifter. Där de även blir förebilder för 
barnen i sitt eget arbete. Personer och personlighet, där han beskriver att ”en 
pedagogisk verksamhet får aldrig bättre verksamhet än de personer som utför den” (s. 
121). Professionalitet och yrkeskunnande beskrivs att arbetet med barn inte är någon 
privat angelägenhet för pedagogen utan att denne har en professionell uppgift. ”Den 
professionella pedagogen utmärks av metodisk skicklighet och flexibilitet. Det hon eller 
han gör är genomtänkt och planerat med vissa mål i sikte” (s. 122). Förtroende, genom 
att som förälder placera sitt barn i en skola kan man se det som ett förtroende, där 
föräldrar måste lita på att barnen har det bra i verksamheten samtidigt som pedagogerna 
måste informera och visa en verksamhet som lever upp till förtroendet. Ömsesidig 
förståelse, att ha en förståelse för varandra. ”Ömsesidig förståelse är grund för att 
utveckla förtroende och upprätthålla god kvalitet” (s. 122). Medvetenhet, 
förhållningssätt, att kvalitet är medvetenhet. Medvetet reflekterande och förutsättningen 
för att kunna tolka behov så riktigt som möjligt. 

2.4 Olika synsätt och perspektiv på kvalitetsbegreppet

Hur man väljer att se på kvalitet och kvalitetsfrågor beskrivs av flera forskare utifrån 
olika perspektiv eller synsätt. Vad forskarna väljer att kalla synsätten varierar men 
innebörden är mer överensstämmande. Det ena synsättet kallar Holmlund (2004) (som 
redovisar för Bernetts beskrivning) för den objektivistiska synen, som anser att 
kvaliteten går att mäta och fastställa i utbildning. Liknande beskriver Vernersson (2007) 
ett synsätt som benämns modernistiskt, positivistiskt och kvantitativt. Där kvalitet finns 
hela tiden, överallt och är en dela av vår verklighet. Kvalitet upptäcks, beskrivs och 
analyseras genom att identifiera och bestämma dess kvalitetsegenskaper. I samma 
förståelse kan man uppfatta Dahlberg, Moss & Pence (2002) beskrivning av ett 
logisktpositivistiskt synsätt där kvalitetsbegreppet huvudsakligen handlar om att 
definiera genom specifika kriterier och allmänkända måttstockar som det går att bedöma 
mot. ”Centralt för konstruktionen för 'kvalitet' är antaganden att det finns någon 
självständig 'essens' i just kvalitet, något som är en vetbar, objektiv och säker sanning 
som finns 'därute' och väntar på att upptäckas och beskrivas” (s. 141). För att mäta 
denna kvalitet beskrivs mätbara metoder som skall vara så objektiva som möjligt, här 
läggs större vikt vid frågan hur kvalitet identifierats än grundläggande frågor som vad 
som menas med kvalitet och varför. Denna syn på kvalitet i allt väsentligt beskrivs som 
ett sökande efter en objektiv, generaliserbar och absolut standard som anges genom 
kriterier, även att kvalitet är ett avkontextualiserat begrepp.

I motsats till dessa synsätt beskrivs av Holmlund (2004) en annan syn som kallas den 
relativistiska. Som anser att kvalitet måste kopplas till den situation som den är en del 
av. Vernersson (2007) beskriver att det andra synsättet är ett postmodernt, tolkande, 
kvalitativt och subjektivt synsätt där kvalitetsbegreppet ytterst grundas på mänskliga 
värderingar. Innebörden är inte alltid given utan varierande beroende på de perspektiv 
som tillämpas samt inre och yttre omständigheter. Även Johansson (1995) beskriver att 
det inte finns några entydiga och objektiva mått för att bestämma innehållet i kvalitet, 
då det inte finns några allmängiltiga referensnivåer att mäta utifrån. Att kunskap om 
kvalitet kommer genom uppskattning i samspel mellan berörda parter. Dessa blir 
beroende av sammanhang där det sker. Kvalitet är även varierande från ett skede till 
annat och beroende av den situation där det återfinns. Utifrån detta synsätt kan inte 
kvalitet mätas på ett definitivt sätt, även om vissa objektiva delar kan det som antal barn 
i en barngrupp men det berättar egentligen ingenting om innehållet i kvaliteten. Kvalitet 
måste bedömas över tid och är en process där många delar vägs samman. Även Kärrby 
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(1997) har en liknande syn och uttrycker att kvalitet inte kan vara bestämda eller givna 
annat än i grundläggande och generell bemärkelse. Först när dessa kopplas till 
individuella behov kan värdet bedömas. I pedagogisk verksamhet ser hon det främst 
utifrån den lärandes perspektiv (eleven). Där den totala inlärningssituationen såsom 
ledarskap och materiella resurser som kunskap och kompetens hos den personal som 
ansvarar för detta. Vidare beskrivs att kvalitetskriterierna i en pedagogisk situation 
bygger på en helhetssyn där många delar tillsammans bildar en helhet. För att bedöma 
till exempel pedagogisk kvalitet krävs att den som bedömer har goda kunskaper och 
erfarenheter inom området. Bedömning av kvalitet i denna aspekt kan därför ses som en 
del av lärarens professionalism. 

Holmlund (2004) beskriver även andra synsätt vilka man kan förstå kvalitet utifrån. 
Dessa är den utvecklingsinriktade kvalitetsuppfattningen som till skillnad mot de andra 
synsätten som fokuserar på det som redan utförts, har fokus mot framtiden och tänkt 
verksamhet. Kvalitet kan även ses utifrån ett utvärderingsperspektiv, där allmänt sett 
utvärdering är detsamma som att göra en kvalitetsbedömning. Olika uppfattningar om 
kvalitet står ofta mot varandra inom skolorganisationen då det råder olika ideologier 
kring detta. Vad gäller utvärderings- och kvalitetssystem så har dessa delar genom ett 
skolprojekt setts som stomme; identifiering av förutsättningar, mål och planering, 
dokumentera processer, beskriv resultat, analysera, tolka och värdera resultat samt ange 
åtgärder för att utveckla och förbättra skolans verksamhet. Andra sätt att se på kvalitet 
beskrivs av Eriksson (1998) som skiljer på insides och utsides kvalitet. Där insides 
beskrivs vara den kvalitet som beror på ledarskap, personalutveckling, skolkultur, 
samarbetsformer, planering, rutiner och styrning av verksamheten. Med utsides kvalitet 
menas personalens attityder och egenskaper samt sätt att utföra tjänsten. 

En annan syn på kvalitetsdefinitionen som kommer från affärsvärlden beskrivs av 
Dahlberg et. al (2002) och förstås genom kundtillfredsställelse som kan vara en av 
kriterierna för att avgöra kvalitet. Samtidigt blir denna syn problematisk då kvalitet även 
måste förstås ur ett vidare perspektiv och inte enbart ur individsynpunkt. Likaså 
Eriksson (1998) drar en parallell till tjänstekvalitet inom näringslivet som främst 
handlar om att tillmötesgå kunden. Förutsättningar för det är att man vet vem kunden är 
och vad dennes behov är. Ett sätt att börja kvalitetstänkande kan vara att fundera över 
vem som är skolans ”kund”, den som tjänsten är till för och som det skapas värde åt. 
Men samtidigt är kvalitet ett begrepp som uppfattas på olika sätt, vad som är god 
kvalitet för någon behöver inte vara det för en annan. Ytterligare en som beskriver 
kundperspektivet är Scherp (2005) som menar att vad kvalitet är och hur den mäts kan 
ses utifrån tre perspektiv. Kundperspektivet, processperspektiv samt måluppfyllelse. 
Utifrån kundperspektivet mäts kvaliteten genom kundundersökningar och resultaten 
visar sig i hur nöjda de är med skolan.  I processperspektivet är det fokus på de 
pedagogiska processerna som förväntas leda fram till resultaten. Utifrån detta perspektiv 
är det viktigt att se och förstå sambandet mellan resultatet och lärmiljön som bidragit till 
kvalitetsutvecklingen. Med måluppfyllelse är kvalitet hur väl man lyckats förverkliga 
uppdraget och målen som finns i organisationen. Kvalitetsbedömningar görs vanligen 
genom olika kriterier och hur väl man lever upp till ett antal valda kriterier. I Scherp 
beskrivs att man sätter resultatet i relation till organisationens mål och uppdrag. Där 
kvaliteten då blir beroende av hur väl man lyckas förverkliga uppdraget eller målen. 
Vidare konstaterar han att det inte är någon lätt uppgift att avgöra vad som är god eller 
dålig kvalitet i skolan. Att det är möjligt med rätt stor enighet om att det beror på i hur 
hög grad man lyckas förverkliga skolans uppdrag men att förståelsen av denna skiljer 
sig mellan samtliga inom skolorganisationen. 
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Kärrby (1997) uttrycker att kvalitet ofta är kopplat till värderingar och behov. En 
grundförutsättning för kvalitativ bedömning beskrivs vara tydligheten i verksamhetens 
mål. Att arbeta med detta kan ge personalen ökad insikt, leda till diskussioner kring vad 
som är väsentligt och vilka värderingar en har. Värderingar belyser även Eriksson 
(1998) som beskriver att kvalitet är något som ständigt ändrar form men att det är 
människosynen och etiska värderingar som är grundläggande och garanterar stöd i goda 
värden. Likaså Morberger (2005) beskriver att vad som anses med bra eller dålig 
kvalitet har att göra med ens värderingar samt vilken roll man har inom organisationen. 
Samt vilken nivå den beskrivs på, nationell-, kommun-, skol-, lärar- eller elevnivå. 
Även Hamilton (2004) sammankopplar kvalitet i utbildningen med skolans värdegrund, 
”om den praktiska verksamheten kan placeras in i en ram som definieras av 
värdegrunden bedöms den ha lämpliga kvaliteter” (s. 142).

Venersson (2007) och Holmlund (2004) talar för kvalitetsbegreppets användbarhet och 
menar att kvalitet kan bestämmas. Det blir genom forskning och forskningsbaserad 
kunskap möjligt med indikatorer som styr vad som är låg respektive hög kvalitet i 
fritidshemmet. Genom bedömningar och olika sätt att mäta kvalitet kan det även ses 
som ett sätt att se hur väl uppsatta mål uppnås. Användning av mätmetoder har 
kritiserats för att kvalitet skulle vara något så entydigt att det går att bryta ner till delar 
som är mätbara i skalor eller mått.

2.5 Några förutsättningar för kvalitetsarbete

Att ledning/rektor har en betydande del i detta arbete beskrivs i Lundberg (2004) som 
förklarar rektorns delaktighet i kvalitetsarbetet som en viktig del. Rektorns deltagande 
kan ge en signaleffekt om arbetets betydelse. Ledarskapets vikt är någonting som 
belyses i både Kärrby (1997) och Bergh (2010). Morberger (2005) beskriver att 
framträdande delar hos kvalitetsmedvetna skolor är att målmedvetet arbeta för att 
ständigt bli bättre. Men för att utvecklas krävs kunskap om nuläget och ett professionellt 
förhållningssätt är att kritiskt granska, reflektera över resultat, ta lärdom, planera och 
agera för förändring. Skolans kvalitet är beroende av hela skolans förmåga att ständigt 
åstadkomma förändring där det är viktigt med skolledning som har förståelse för att 
utvecklings- och förbättringsarbete är tidskrävande och komplicerat samtidigt som hon 
uttrycker att hinder i detta dock kan vara organisationen och tradition. Eriksson (1998) 
menar att ett kvalitetstänkande innebär ett tänk av ständiga förbättringar, för det behövs 
en djup förståelse och att lära av den praktik man är en del av. Kvalitetens 
förutsättningar beskrivs vara ett aktivt och gemensamt ansvarstagande, förståelse för det 
egna uppdraget och sin roll. Man måste förstå en verksamhet för att kunna utveckla den 
och genom samtal, dialog och diskussion om detta beskrivs att ”kvaliteten i dessa 
aktiviteter avslöjar mycket om den kvalitet, som utspelas i verksamheten, i mötena 
mellan de människor, som befinner sig i och kring verksamheten” (s. 9). Utifrån 
samtalet blir dokumentation en viktig del för att förankra och tydliggöra det som 
samtalen kretsat kring. Ofta tas det för givet att man menat samma sak i samtalen, 
kanske allt som framkommit inte heller uppmärksammats av samtliga parter. 
”Dokumentation i arbetet är oerhört viktigt i ett kvalitetsperspektiv, eftersom det tvingar 
fram en tydlighet om problem och svårigheter, om förhoppningar och möjligheter, om 
beslut och överenskommelser, om erfarenheter och meningsutbyten. Kvalitet är när 
tankar skrives, inte bara talas” (s. 17). Även Lundström (2004) beskriver relationerna 
fast i hela organisationen där föreställningar om varandras uppdrag, roller, uppgifter och 
ansvar är avgörande för hur kompetenser och resurser kommer till användning. Samt att 
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utvecklingen av skolans kvalitet utgår ifrån innehållet och uppdraget för skolan. Där 
kvalitetsutveckling ytterst handlar om hur man ser på skolans uppdrag. Vidare beskrivs 
att alla bör ha en klar bild av skolsystemet. Att pedagoger, ledare och förtroendevalda 
diskuterar sin roll, hur man förstår den och agerar så att detta inte tas för givet. Han 
beskriver att ”det måste finnas en gemensam eller delad förståelse av skolans uppdrag 
och det styrsystem som skolan verkar inom för att underlätta samarbete och ta tillvara 
all kompetens” (s. 83). Vidare menar han att långsiktighet i uppdraget är en självklarhet. 
Utvecklingen av skolans kvalitet tar sin utgångspunkt i innehållet och uppdraget för 
skolan där kvalitetsutveckling främst handlar om synen på skolans uppdrag. Han menar 
att det krävs ett kvalitetstänkande genom hela organisationen, i skolan likväl som 
kommunfullmäktige för att nyttja allas kompetens och alla resurser.  

En annan förutsättning för kvalitetsarbete är utifrån Lundberg (2004) tid. Något som är 
en bristvara och ett hinder på många skolor. Den viktiga kvalitetstiden är tid som måste 
skapas om verksamheten skall kunna utvecklas. Hon uttrycker att ”när tiden upplevs 
som ett hinder redan i planeringsfasen av ett utvecklingsarbete, är risken överhängande 
att projektet aldrig slutförs, vilket ytterligare kan bidra till känslan av 
tillkortakommanden och skapa en nedåtgående utvecklingsspiral” (s. 67). Hur vore det 
undrar hon om man såg tiden som en möjlighet istället för ett hinder. Samtidigt beskrivs 
även kvalitetstid som den tid man får när ett utvecklingsarbete pågått tillräckligt länge 
och samtliga i verksamheten tagit till sig detta och möjligheter till samarbete inom och 
mellan enheter, utvärdering och reflektion vilket i sin tur leder till nya 
utvecklingsmöjligheter. Viktiga delar för ett fungerande kvalitetsarbete beskrivs vara 
planering, organisering, synliggörande av verksamheten, dokumentation, samordning, 
information och spridning av information. Hon anser att utveckling tar tid och tid är en 
förutsättning för utvecklingsarbete.

Det råder en självklarhet att kvalitetsarbete av olika slag är goda medel för utveckling 
av skola och lärarbete. Men samtidigt behöver detta arbete en kritisk och allsidig 
belysning. Lärarnas villkor för att bedriva kvalitetsarbete bör vara en del i 
undersökningen av skolan kvalitetsarbete. Ett fungerande kvalitetsarbete leder till 
utveckling av lärande och utbildning men kan även bli tyngande och negativt laddat. 
Villkoren och resultaten av skolans kvalitetsarbete bör därför ständigt undersökas och 
allsidigt, kritiskt diskuteras (Lundahl, 2004). 

Eriksson (1998) beskriver att det som utmärker kvalitetsarbete är att tänka systematiskt, 
ständigt förbättra, att förebygga snarare än att reparera, att riva hindrade strukturerat, att 
utveckla lärandet på arbetsplatsen, att kombinera känsla och intellektuella samt att 
kontinuerligt följa och värdera kvaliteten. Enligt Holmlund (2004) finns en 
intresseökning kring skolans kvalitet och menar att skolutvecklare länge strävat efter 
jämlikhet mellan skolor. Ett verktyg för skolutveckling är då utvärdering och 
kvalitetsredovisning. För att ha kvalitet i utbildningen uttrycker Morberger (2005) att 
det krävs bland annat lagstiftning om likvärdig skola för alla, forskning som motsvarar 
utbildningens betydelse i samhället, kvalificerad lärarutbildning samt resurser till 
utbildning. Även en ambition om kvalitet på alla nivåer och en gemensam syn för att 
hålla kvalitet i utbildningen.

Morberger (2005) beskriver att det i många kommuner är att göra utvärderingar och att 
skriva kvalitetsredovisningar som är det viktigaste kvalitetsarbetet i skolan. Men 
kvalitetsarbete i skolan är ingenting fristående utan en del i det dagliga arbetet. Vidare 
beskrivs en risk att man tar miste på utvärdering för kontroll och bedömning med 
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lärarnas och elevernas dagliga självvärdering som syftar till lärande och förbättring. 
Självvärdering är granskning av den egna verksamheten som sker systematiskt och 
utgår från frågor som läraren vill ha svar på för att utveckla sitt arbete. Hur man 
genomför detta är skiftande och behoven och förutsättningarna är avgörande. Ett 
långsiktigt utvecklingsarbete underlättas av självvärderingen. Den självkritiska 
granskningen kan även påvisa dolda strukturer och ger möjligheter att på ett långsiktigt 
och hållbart sätt rätta till brister. Även Scherp (2005) uttrycker att kvalitetsarbete 
behöver sättas in i en utvecklingsprocess för att leda till utveckling. Förståelsen av 
processen får stor betydelse för kvalitetsarbetets utformning. Han beskriver 
kvalitetsarbete utifrån ett PBS (problembaserad skolutveckling) perspektiv som innebär 
att man intresserar sig för sina egna arbetsinsatser i relation till resultatet. Men för att 
uppnå kvalitet krävs även att man försöker förstå kopplingen mellan process och 
resultat. Det är svårt att åstadkomma förbättringar om man inte reflekterat över hur ens 
handlande påverkat resultatet. Om kvalitetsarbete skall leda till verksamhetsutveckling 
behöver lärmiljöer som utgår från meningsskapande och förförståelse i organisationen 
byggas upp och där man på varje nivå i organisationen lär om hur man kan bidra till 
förhöjd kvalitet. 

För att mäta kvalitet beskriver Vernersson (2007) olika modeller för utvärdering och 
man kan även använda sig av andra utvärderingsmetoder såsom intervjuer och 
observationer. Ett system för att bedöma kvalitetsutvecklingen i skolan är BRUK 
(bedömning, reflektion, utveckling och kvalitet). Ett redskap för självskattning av 
kvaliteten är BRUK som står för bedömning, reflektion, utvärdering och kvalitet. 
BRUK är ett nationellt kvalitetsindikatorsystem och är framtaget av skolverket som ett 
verktyg för att underlätta arbetet med att granska, bedöma och utveckla kvalitet i 
förskolans och skolans verksamhet. Detta kan användas parallellt eller som komplement 
till andra kvalitetssystem. Det finns tre huvudområden i BRUK; process, måluppfyllelse 
och bakgrundsfaktorer där varje huvudområde är indelat i indikatorområden, 
delområden och indikatorer. BRUK är ett hjälpmedel för lokal kvalitetsbedömning och 
fungerar som hjälpmedel i arbetet med kvalitetsredovisningar och utgår från de 
nationella måldokumenten. Bedömningen sker på en sexgradig skala där varje steg 
berättar hur långt skolan/förskolan kommit i arbetet med att uppnå målet. Användandet 
av BRUK kan anpassas efter den egna verksamheten (Skolverket 2001). Dessvärre 
menar Vernersson har detta system blivit mycket komplicerat och riskerar att bli för 
tidskrävande för att använda och arbetas med. 

2.6 Kvalitet i fritidshemmet

I Skolverkets lägesbedömning 2009 beskrivs hur det överlag är allt för stora 
barngrupper och en mycket stor variation av gruppstorlekar, personaltäthet och 
personalens utbildning. Personaltätheten som är en viktig kvalitetsfaktor har överlag 
minskat och kommunernas kostnad för inskrivet barn varierar stort mellan 
kommunerna. Även hur personalen förhåller sig till Skolverkets allmänna råd som är 
kopplade till de nationella styrdokumenten är starkt kopplat till om personalen har rätt
utbildning och kompetens. 57 % av personalen på fritidshemmen har 
fritidspedagogexamen och en fortsatt brist på utbildade pedagoger väntas. Vidare 
beskrivs att fritidshemmen missgynnas i resursfördelningssystem. Fritidshemmen har 
ofta svårt att hävda sig och får känna av besparingarna. På liknande sätt uttrycks det i 
Skolverket (2011) att fritidshemmet ofta behandlas orättvist vid resursfördelning 
emellan verksamheter och vid planering av skolans verksamhet. Även att 
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gruppstorlekarna sedan början av 1990-talet i genomsnitt har fördubblats samtidigt som 
personaltätheten halverats. 2010 var det i genomsnitt 38 barn per avdelning och 21 barn 
per årsarbetare. Många fritidspedagoger är ofta en resurs i skolan under sin arbetstid 
som ofta sker på bekostnad av personaltätheten på fritidshemmet under eftermiddagen. 
Utbildningsnivån bland personalen på fritidshemmet har varierat under det senaste 
årtiondet och andelen med fritidspedagogexamen har minskat. 

Skolverket (2011) definieras kvalitet utifrån hur väl verksamheten uppfyller nationella 
mål, svarar mot nationella krav och riktlinjer, uppfyller andra uppsatta mål, krav och 
riktlinjer förenliga med de nationella samt kännetecknas av en strävan till förnyelse och 
ständiga förbättringar utifrån rådande förutsättningar. Samtidigt beskriver Skolverket 
(2010a) att det finns stora kvalitetsskillnader både inom och mellan kommuner. Något 
som inte överensstämmer med skollagens krav på likvärdighet, att alla barn ska ha rätt 
till god kvalitet vart de än bor. Något som är viktigt då fritidshemmet också ska 
kompensera för barns olika uppväxtvillkor. I Skolverket (2010a, 2009) problematiseras 
skollagens krav att fritidshemmet skall vara tillgängligt för alla barn som behöver plats. 
Samtidigt som barngrupperna därmed ökat vilket inte överensstämmer med kraven på 
lämplig gruppstorlek och sammansättning. Därmed menar de har inte kravet på kvalitet 
prioriterats utan skollagens krav på platstillgång har fått gå före. 

Vikten av ledningen i detta arbete beskrivs även av Skolverket (2010a) och de beskriver 
en okunskap bland skolhuvudmän gällande fritidshemmets uppdrag. Samt att det i 
många fall är en omedvetenhet om fritidshemmets betydelse för barns utveckling och 
lärande något som inte gynnar en kvalitetsutveckling. Att åtgärda denna otydlighet är ett 
uppdrag som följer huvudman och skollednings uppdrag. Även Skolverket (2011, 
2010a) beskriver att ledningen (huvudman och rektor) måste arbeta för att 
grundförutsättningar såsom personaltäthet och kompetens, lämpliga gruppstorlekar och 
sammansättningar och ändamålsenliga lokaler i enlighet med skollagen för att 
fritidspedagogikens fulla potential ska kunna utnyttjas och komma barnen tillgodo och 
för att uppnå god kvalitet. Pedagoger och ledning måste regelbundet reflektera och 
diskutera fritidshemmets uppdrag och vägen till förverkligande av detta samt de 
förutsättningar man har för att fylla med innehåll. För fritidshemmets kvalitet är 
ledningen en viktig del likväl som personalens kompetens och utbildning. Det är av stor 
vikt att rektor ger personalen möjlighet att utifrån styrdokument utforma uppdraget där 
delar som lärande, omsorg, fostran och utveckling bildar en helhet. Tid till planering, 
uppföljning och utvärdering är då en förutsättning. God kvalitet har ofta 
sammankopplats med hög resurstillgång. Något som kan vara av betydelse, men 
resurser måste sättas på rätt saker för att ge kvalitet. Det är därför viktigt att huvudmän 
skaffar sig god kunskap om hur man uppnår god kvalitet i fritidshemmet. Vidare kan 
man se detta i Myndigheten för skolutveckling (2003) som också beskriver rektorns roll 
i detta arbete och att denne ofta utgör basen i kvalitetsarbetet. Att rektorn motiverar 
personalen att arbeta med uppföljnings- och utvärderingsarbete är särskilt viktigt. Det är 
även rektorns ansvar att kvalitetsredovisningarna kommer vidare till kommunnivå. 

Enligt Myndigheten för skolutveckling (2003) så är den mest accepterade definitionen 
av kvalitet; ”alla sammantagna egenskaper hos ett objekt eller en företeelse som ger 
dess förmåga att tillfredsställa uttalade eller underförstådda behov” (s.10) samt att med 
kvalitet avses goda egenskaper. Samtidigt uttrycks att svårigheten med begreppet 
kvalitet är att det har mer än en innebörd. Även att det kan skilja sig i förståelsen i det 
vardagliga talet där kvalitetsbegreppet kan bli något förenklat mot innebörden i 
vetenskapligt språkbruk där kvalitetsbegreppet handlar om kvaliteter överhuvudtaget 
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och ett bredare perspektiv. Om den vardagliga förståelsen blir dominerande i skolan kan 
kvalitetsarbetet verka konserverande till skillnad mot det vetenskapliga synsättet som 
verkar utvecklande och förbättrande. Det som blir viktigt i detta fall är att se kvalitet 
utifrån vetenskapligt språkbruk samt se till de nationella målen som avgör vilka 
kvaliteter som skall uppnås. Även Skolverket (2000 a) beskriver att kvalitetsbegreppet 
kan ha olika innebörd och även något som kan ses som ett modeord. Deras definition av 
begreppet är att kvalitet betyder egenskaper. Vilket skulle kunna förstås som att man 
uppmärksammar verksamhetens egenskaper i förhållande till verksamhetens 
förutsättningar, arbetsprocess och resultat.

Kvalitetsarbete är enligt Myndigheten för skolutveckling (2003) ett systematiskt och 
strukturerat arbete för utveckling eller skapa möjligheter för utveckling av kvaliteten i 
verksamheten. I detta arbete ingår delar som uppföljning/utvärdering, analys och 
bedömning samt olika former av utvecklingsåtgärder/förbättringsarbete. Kvalitetsarbete 
kan inte ses som en fristående process utan en del av det vardagliga arbetet och på så vis 
blir detta arbete en naturlig del. Det är målen, granskningen/utvärderingen, 
kvalitetsredovisningen samt utvecklingsåtgärderna som utgör stommen i 
kvalitetsarbetet. Samtidigt är det även dessa punkters tydlighet och precision som är 
avgörande för om det blir någon kvalitetsutveckling. Målen måste preciseras till vad 
man i själva verket vill uppnå. I kvalitetsredovisningen som årligen skall upprättas ska 
det finnas en bedömning på hur de nationella målen för utbildningen har uppnåtts samt 
vilka åtgärder man tänker vidta om målen inte uppfyllts. Kvalitetsredovisningarna skall 
förstås som ett hjälpmedel för att utveckla och förbättra verksamheten. För att 
kvalitetsredovisningarna skall leda till kvalitetsutveckling krävs ett tydligt samband 
mellan enhets- och kommun nivå. Resultaten och åtgärdsbehoven behöver få genomslag 
i form av personalresurser, tid och pengar i budget arbetet för att öka måluppfyllelsen. 
Liknande beskrivs det i Skolverket (2010a, 2000b) att en genom systematiskt 
kvalitetsarbete kan få en bild av vad som behöver förändras och vilka åtgärder som 
krävs för att genomföra förbättringar. Att arbeta med kvalitetsredovisning ger samtliga 
som arbetar inom skolan underlag för vidareutveckling och gör det lättare att söka 
finansiering för de åtgärder man vill genomföra. Även vårdnadshavare och elever får 
möjlighet att uttrycka sin åsikt om skolans verksamhet. Så kvalitetsarbete kan man säga 
att man gör för sin egen skull för att utveckla sin verksamhet. Det är viktigt att alla är 
medvetna och delaktiga i kvalitetsarbetet och att det avsätts tillräckligt med resurser, 
framförallt tid för att få ett gott resultat.

2.7 Sammanfattande kommentarer 

Dessa sammanfattande kommentarer är direkt kopplade till tidigare 
litteraturgenomgång.

Fritidshemmet är en verksamhet som i likhet med skolan regleras i skollag och läroplan. 
Fritidshemmet ska komplettera skolan tids- och innehållsmässigt och förena pedagogisk 
verksamhet med omsorg. Varje år ska fritidshemmen på lokal nivå upprätta en 
kvalitetsredovisning som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av 
verksamheten. Syftet med kvalitetsredovisningen är att stödja fritidshemmen i sitt 
kvalitetsarbete samt se till att målen uppfylls. Den skall även ge information om
verksamheten och dess måluppfyllelse även verksamhetens förutsättningar, arbetet i 
verksamheten och utbildningens måluppfyllelse skall redovisas. Dokumentet skall 
utarbetas med hjälp av lärare, övrig personal, elever och vårdnadshavare. Det är de 
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nationella målen som skall förverkligas i verksamheten. I detta arbete beskrivs 
Skolverkets allmänna råd för kvalitet i fritidshem som en hjälp och vägledning. Vidare 
beskrivs att kvalitet har olika innebörd beroende på vilket område som behandlas men 
att inom skolväsendet är kvalitet densamma som uppfyllelsen av de nationella målen. 
Andra beskrivningar på kvalitet är inre värde eller inneboende egenskap, något som 
tjänar sitt syfte eller är ändamålsenligt. Även att det kan vara ett utmärkande drag hos 
något. En problematisering av begreppet görs även då det beskrivs att man genom detta 
även gör åtskillnad.  Det beskrivs även vissa allmänna dimensioner som tillsammans 
skapar hög kvalitet. Dessa är pålitlighet och trygghet, lyhördhet, kompetens, 
tillgänglighet, trevligt uppförande, trovärdighet och samtal. Även vissa aspekter i 
verksamheten som kvalitet kan förklaras utifrån beskrivs vara samverkan, personer och 
personlighet, professionalitet och yrkeskunnande, förtroende samt medvetenhet och 
förhållningssätt. Sedan behandlas olika synsätt eller perspektiv på hur man väljer att se 
på kvalitet. Där kan man i stora drag skilja på framförallt två perspektiv som antingen 
förespråkar att kvalitet är någonting objektivt, fast, där kvalitet går att mäta. Medan det 
andra synsättet menar att kvalitet måste kopplas till den situation som den är en del av, 
inte alltid given, att det inte finns några entydiga och objektiva mått för att bestämma 
innehållet i kvaliteten. Men även andra synsätt vilka man kan förstå kvalitet utifrån 
beskrivs såsom den utvecklingsinriktade kvalitetsuppfattningen, ett 
utvärderingsperspektiv, kundperspektiv, processperspektiv samt måluppfyllelse. 
Förutsättningarna för kvalitetsarbete beskrivs och en betydande del beskrivs vara 
ledningen/rektorns delaktighet. Men även att målmedvetet arbeta för att bli bättre är 
något som kännetecknar kvalitetsmedvetna skolor. Att hela skolan har ett 
kvalitetstänkande beskrivs som beroende för skolans kvalitet, att aktivt ta ett gemensamt 
ansvar och tänka i ständiga förbättringar. Även att ha förståelse för uppdraget och sin 
egen roll. Samtal och dokumentation beskrivs som viktiga delar i ett kvalitetsperspektiv. 
Även tiden beskrivs som en förutsättning för detta arbete. Att kvalitetsarbete är 
någonting positivt råder det enighet om men samtidigt beskrivs att detta arbete behöver 
en kritisk och allsidig belysning. Kvalitetsarbete beskrivs som ett dagligt arbete och 
ingenting fristående som görs enbart genom utvärderingar och kvalitetsredovisningar. 
Kvalitetsutveckling genom PBS beskrivs likaså modellen BRUK för utvärdering i 
skolan. 

I Skolverkets lägesrapport för 2009 beskrivs att det överlag är för stora barngrupper 
samt stor variation i grupperna, personaltäthet samt personalens utbildning där 
utbildningsnivån varierat samtidigt som andelen med fritidspedagogexamen har 
minskat. Personaltätheten beskrivs som en viktig kvalitetsfaktor. Det beskrivs även att 
gruppstorlekarna sedan början av 1990-talet fördubblats samtidigt som personaltätheten 
halverats. Det beskrivs att fritidspedagogerna arbetar som resurs i skolan under sin 
arbetstid vilket sker på bekostnad av personaltätheten på fritidshemmet under 
eftermiddagstid. Skolverket definierar kvalitet utifrån hur väl verksamheten uppfyller de 
nationella mål, svarar mot nationella krav och riktlinjer, uppfyller andra uppsatta mål, 
krav och riktlinjer förenliga med de nationella samt kännetecknas av en strävan till 
förnyelse och ständiga förbättringar utifrån rådande förutsättningar. Samtidigt beskrivs 
stora kvalitetsskillnader inom och mellan kommuner. Även här beskrivs vikten av 
ledningens arbete och definitionen av kvalitet beskrivs vara (goda) egenskaper men 
påpekar också svårigheterna med begreppet då det har mer än en innebörd. Förståelsen 
av begreppet behandlas också och där skiljer de på förståelsen i det vardagliga talet och 
innebörden i vetenskapligt språkbruk. Kvalitetsarbete beskrivs vara ett strukturerat och 
systematiskt arbete. Sedan beskrivs kvalitetsredovisningarna ytterligare och där det 
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beskrivs att man kan säga att man gör kvalitetsarbete för sin egen skull, för att utveckla 
sin verksamhet.
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3. Metod

Nedan beskrivs de delar som redovisar hur metodarbetet genomförts. Det börjar med en 
urvalsbeskrivning följt av datainsamlingsmetod, databearbetning, procedur samt 
databearbetningsmetod.

3.1 Urval

För att undersöka hur kvaliteten beskrivs på fritidshemmen och hur man kan förstå 
deras tolkning av styrdokumenten har jag valt att undersöka fritidshemmens 
kvalitetsredovisningar. I den beskrivs de mål fritidshemmen ska arbeta mot och hur de 
går till väga i detta arbete. I mitt urval hade jag för avsikt att undersöka samtliga av de 
kommunala fritidshemmens kvalitetsredovisningar. I den avsedda kommunen som 
ligger i södra Norrland finns 11 fritidshem. Tanken med att undersöka samtliga av 
kommunens fritidshem var för att få ett så brett undersökningsmaterial som möjligt. Av 
dessa 11 fritidshem blev det ett bortfall på 3 stycken då ett fritidshem ej genomfört 
kvalitetsredovisningen, en av kvalitetsredovisningarna var ej komplett genomfört och i 
det tredje förklarades det att den gick in i skolans och ej var så lätt att urskilja, samt fick 
en hänvisning till kommunen eller någon annan kommun. De kvalitetsredovisningar 
som undersökts är för läsåret 2010/2011. Anledningen till att det inte var för läsåret 
2011/2012 beror enbart på att flertalet av kvalitetsredovisningarna ännu inte 
färdigställts för det året.

3.2 Datainsamlingsmetod

Den metod jag använt mig av i datainsamlingen beskrivs av Patel & Davidsson (2003) 
som dokumentundersökning. Med dokument menas sådan information som är tryckt 
eller nedtecknad. Vidare beskrivs att dokument kan användas för att besvara 
frågeställningar kring faktiska skeenden eller förhållanden även kring individers 
upplevelser av något förhållande eller något skeende. Den fakta som presenteras måste 
vara så sannolika som möjligt. För att kunna göra en bedömning om sannolikheten 
kring fakta eller upplevelser måste det finnas ett kritiskt förhållningssätt till 
dokumenten. Det är även viktigt att fastställa om det är originaldokument eller 
förfalskningar. Vid insamling av materialet är det problemställning och tiden man har 
till förfogande som är avgörande för hur mycket material som insamlas. Fast det är av 
stor vikt vid urvalet att man inte enbart väljer sådant material som stöder ens egna idéer 
då detta leder till skevhet i materialet och skapar en falsk bild. ”För att skapa en bild av 
händelsen eller skeendet som närmar sig det verkliga förhållandet bör vi också 
presentera och diskutera sådana fakta som motsäger våra resultat” (s. 65).

I likhet med dokumentundersökning beskriver Holme & Solvang (1997) källgranskning 
som genomförs utifrån fyra aspekter. Observation, ursprung, tolkning och användbarhet 
som i arbetet med källgranskning löper i varandra. Efter problemställningen påbörjas 
sökandet efter de källor som kan belysa detta. Det är viktigt att skaffa sig en överblick 
över de källor som finns tillgängliga och vilka som är relevanta. Det kan finnas en risk 
att den urvalsprocess som sker mer eller mindre systematiskt kan göra att man får ett 
systematiskt skevt material. Källmaterialet måste kunna ge en saklig bild av källorna 
och av de tendenser de uppvisar. I ursprungsbestämningen är det första steget att få 
klarhet i om källan verkligen är vad den utger sig för att vara. Om den är äkta eller 
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förfalskad, vem som står bakom källan även när källan är daterad. Det inbördes 
förhållandet som finns mellan källornas ursprung och upphov måste också undersökas 
för att se om det är en förstahandskälla/primärkälla eller en 
andrahandskälla/sekundärkälla. Där de konkret beskriver det som: ”I vilket förhållande 
står nedtecknaren till det innehåll han berättar om? Har han själv upplevt det, har han 
deltagit i eller sett det han beskriver eller har han fått höra det av andra?” (s. 132). I 
tolkningen innebär det att källan innehålls bestäms. Där det skall analyseras vad som 
står i källan, vad upphovsmannen avsett att säga. Det måste sättas in i det 
tidssammanhang och i den sociala kontext där källan uppkom. Frågan om ursprung och 
upphov blir en förutsättning för tolkningen. Det är inte enbart källans avsikter som är av 
intresse för man kan inte utgå från att sändarens avsikter och mottagarens tolkningar 
stämmer överens. Vidare beskrivs att det är sällan en källa är anpassad för den 
frågeställning man har som utgångspunkt då källorna tillkommit av helt andra 
anledningar. Men målet för tolkningsarbetet är att kunna ge en sammanfattande bild av 
informationsbärande strukturer och helheter. Den sista delen behandlar hur pass 
användbar källan är för våra syften. Användbarheten varierar efter de frågeställningar 
som finns. En viktig del är källornas trovärdighet, där analysen av källan har en inre och 
yttre sida. Den yttre görs genom att jämföra källor där man då skall ha källor som är så 
oberoende av varandra som möjligt. Den inre analysen är en undersökning av själva 
källan där överensstämmelse, säkerheten i innehållet, upphovsmannens subjektiva 
perspektiv samt möjligheten att förstå och återge de händelser som källan beskriver är 
relevanta punkter. 

3.3 Databearbetning

När sedan källorna skall studeras (databearbetning) kan det göras genom 
innehållsanalys (Duffy, 2006) eller som Holme & Solvang (1997) beskriver textanalys. 
Dessa beskrivs på lite olika sätt men med avsikt att analysera materialet. Duffy 
beskriver att man genom ett urval valt ut de dokument som skall studeras och där 
urvalet måste vara tillräckligt stort för att kunna dra slutsatser utifrån det och man ska 
även kunna försvara sin urvalsmetod. Sedan måste det en avser att studera sättas in i ett 
sammanhang genom en kritisk källanalys. I ett mindre omfattande projekt använder 
man sig vanligen av intern granskning, där källans innehåll strängt granskas. Det är 
viktigt att man inte accepterar källan på ett ytligt sätt utan ställer sig ifrågasättande. En 
viktig del i den kritiska analysen är att avgöra om dokumentet kännetecknas av fakta 
eller av åsikter och värderingar. En grundregel i källanalysen är att allt ska ifrågasättas, 
där måste ens kritiska och empatiska skicklighet utvecklas. Holme och Solvang 
beskriver däremot två former av genomförande. Det är helhetsanalys och delanalys. I 
helhetsanalysen delas metoden i tre delar. Den första är val av tema eller 
problemområde. Där man vid genomgång beslutar sig för teman eller problemkomplex, 
detta kan röra sig om ett mer eller mindre systematisk och styrt urval. Därefter ska 
sedan frågeställningar för fortsatt arbete formuleras. Det görs genom att konkretisera de 
problemområden som valts ut. Den tredje delen sedan kallas systematisk analys. Där 
undersöks materialet utifrån de problemområden man vill undersöka. I analysen kan 
man använda sig av citat för att betona eller belysa olika aspekter. I delanalys måste det 
gå att dela analystexten i olika utsagor som kan kategoriseras och ställas upp i 
tabellform. Delarna i analysen kommer att vara ord eller påståenden i texten som sedan 
redovisas under kategorierna. På detta sätt inringas viktiga delar och uppställningen är 
inte styrd av någon frågeställning. Genom kvantifiering framkommer värderingar och 
uppfattningar som anses viktiga inom ett visst problemområde. I tolkning av materialet 
kan man inte dra några speciella slutsatser utan sammanhanget de finns i.
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3.4 Procedur

Då kvalitetsredovisningarna är en officiell handling började jag med att söka mig till 
kommunens hemsida för att där se vilka redovisningar som fanns tillgängliga. Där 
återfanns ett mindre antal redovisningar så då valde jag istället att kontakta kommunen 
per telefon där jag hänvisades till den som var ansvarig för detta inom kommunen. 
Denne mailade sedan över de dokumenten kommunen hade till mig. För att få de 
kvalitetsredovisningar som kommunen inte hade kontaktade jag rektor för respektive 
fritidshem per mail. Anledningen till att jag mailade var för att på ett enkelt sätt få 
kontakt med respektive rektor samtidigt som dokumenten lätt skulle kunna bifogas i 
mailet för svar. Från de rektorer jag inte erhöll något svar kontaktade jag igen via mail, 
då samtliga svarade. Det var i detta skede som jag konstaterade att en undersökning av 
dokumenten för läsåret 2011/2012 inte kunde genomföras som det var avsett då flertalet 
av rektorerna svarade med att den inte var färdigställd ännu. För läsåret 2010/2011 var 
endast en kvalitetsredovisning ej genomförd, vilket gjorde bortfallet mindre. Däremot 
visade det sig sedan att ytterligare två dokument ej fanns tillgängliga. Så samtliga av de 
dokument jag fick sända till mig och som undersökts i detta arbete kom från 
kommunen. 

3.5 Databearbetningsmetoder

I denna undersökning har jag valt att fokusera på de delar i kvalitetsredovisningarna
som har koppling till styrdokumenten, som i detta fall är läroplanen. Anledningen till att 
jag tagit fasta på och enbart fokuserar på de delar från styrdokumenten som behandlas i 
kvalitetsredovisningarna är pga. att dessa är de som en utomstående person möter när 
denne läser en kvalitetsredovisning. Därav tolkar jag det som att den del där läroplanens 
mål beskrivs är sammanfattande för styrdokumentet i stort. Då min frågeställning var 
att se hur fritidshemmen uttolkat styrdokumenten? I analysen av materialet har jag valt 
att utgå från de delar som återfinns i kvalitetsredovisningarna och se för respektive del 
hur fritidshemmen beskriver kvalitet. Även att försöka förstå hur de tolkat
styrdokumenten för respektive del. I bearbetningen har jag fokuserat på vissa delar. I 
tolkningen av styrdokumenten försöker jag att se vad de tar fasta på, överensstämmelse 
och om den kan förstås på olika sätt. I beskrivningen av kvalitet på fritidshemmet har 
jag fokuserat på att se vilka begrepp som återkommer och som används för att styrka 
kvaliteten. 
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4. Resultat

Samtliga av de åtta kvalitetsredovisningar har följt en mall (se bilaga 1). Denna mall är 
enligt den gällande kommunen framtagen efter en process som pågått i flera år. Detta 
efter att de kom till ett läge där fritidshemmen inte syntes i kommunen. Utifrån 
Allmänna råd för kvalitet i fritidshem utarbetades ett dokument för gemensam hållning 
för fritidshemmen i kommunen. Samtidigt försökte de hitta en gemensam mall för 
kvalitetsredovisningen där allmänna råden för kvalitetsredovisning och kvalitet i 
fritidshem var vägledande samt Skolinspektionens dokument om vad de granskar när de 
kommer på besök. I gruppen som arbetat fram mallen har det ingått förvaltning och 
rektorer. 

Avsnitten i kvalitetsredovisningarna är desamma som beskrivs i Skolverkets allmänna 
råd för kvalitet i fritidshem. I vissa av delarna som behandlas i kvalitetsredovisningarna 
finns direkt koppling till läroplanens mål jämte det som beskrivs i Skolverkets allmänna 
råd för kvalitet i fritidshem. Här har jag enbart valt att fokusera på de delar som har 
koppling till läroplanen och inte till de allmänna råden. Därav behandlas inte delarna 
fritidshemmets uppdrag, ett mångkulturellt fritidshem samt samarbete mellan fritidshem 
och hem. Detta beroende på att mitt syfte var att se hur kvaliteten på fritidshemmen 
beskrivs samt se hur fritidshemmen uttolkar styrdokumenten.

Inledningsvis kommer jag presentera en inledande beskrivning av fritidshemmen som 
beskrivits i kvalitetsredovisningarna. Därefter kommer jag redovisa de delar som varit 
kopplade till läroplanen. Till varje del redovisas först den text från läroplanen som 
funnits med i kvalitetsredovisningarna. Därefter följer en redovisning av de teman som 
fritidshemmen tagit fasta på när de redovisat sin verksamhet inom det specifika 
området. Följt av en kortare sammanfattning. De delar som kommer att behandlas är 
normer och värden, barns delaktighet och inflytande, samarbete med andra 
verksamheter, hälsa och livsstil, jämställdhet mellan flickor och pojkar samt särskilt 
stöd. Efter dessa delar följer koppling till styrdokument och ett sammanfattande stycke 
som leder vidare till diskussionskapitlet. 

För att förtydliga begreppsanvändningen i kommande text så används begreppet 
styrdokument som ett samlingsbegrepp för skollag och läroplan som gäller för 
fritidshemmet. Med dokument, redovisningar eller fritidshem avser jag 
kvalitetsredovisningarna, detta för att få mer variation i texten.

4.1 Inledande beskrivning av fritidshemmen

4.1.1 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisning

I samtliga åtta dokument beskrivs att det är personalen som arbetat fram 
kvalitetsredovisningarna. I hälften av dessa dokument (4/8) beskrivs även att det skett 
ett samarbete med rektor. Ett par av dokumenten (2/8) beskriver att diskussioner även 
skett med elever och i ett av dessa dokument har föräldrar fått möjlighet att framföra 
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förslag. De rutiner som finns för att ta fram kvalitetsredovisning beskrivs inte i tre av 
dokumenten i ett dokument beskrivs att det i Maj avsätts tid till detta och en annan att 
det görs på slutet av läsåret, i några av dokumenten (2/8) beskrivs att de under året sett 
över/diskuterat delarna i kvalitetsredovisningen och i en framkommer att de börjat efter 
jul men att målet är att föra diskussionen under hela läsåret. 

4.1.2 Verksamhetens förutsättningar

Ett fåtal av dokumenten (2/8) behandlar denna del där det ena fritidshemmet kortfattat 
beskriver verksamheten samt miljön/omgivningen. I det andra dokumentet redovisas 
personal, lokal, skolgård samt personalantalet beroende av inskrivna barn.

4.1.3 Arbetsorganisation och ledning av verksamheten

I ett par av dokumenten (2/8) beskrivs att rektor arbetar 100 % där en av dessa har 
statlig rektorsutbildning. I ett par andra dokument (2/8) beskrivs den procent rektorn 
arbetar (40 % respektive 60 %) även att en av dessa rektorer undervisar och deltar i 
fritidshemmets verksamhet när så behövs. I hälften av dokumenten (4/8) framkommer 
inte rektorns arbetsprocent. Denna del fokuserar främst på rektorns arbete mot 
verksamheten i hälften av dokumenten (4/8). I ett fåtal (2/8) beskrivs att personalen har 
planeringstid 10 timmar varje vecka där det ena fritidshemmet beskriver ”en lokal 
överenskommelse på planeringstid finns för 10 timmar/ vecka” (se bilaga 2, dokument 
E) därav framkommer inte om det är lokalt för skolan eller för kommunen. Några av 
dokumenten (3/8) beskrivs att det under en dag i veckan är planeringstid för 
pedagogerna på fritidshemmet då ingen samverkan sker. Ytterligare ett fritidshem 
beskriver att personalen har möjlighet att samlas en gång per vecka under dagtid men 
någon tidsintervall framkommer inte. I ett dokument beskrivs att de deltar i 
kommunövergripande fritidshemsträffar en gång i månaden, något som inte nämns i 
något annat dokument. I ett annat dokument beskrivs att de har tid avsatt en fredag i 
månaden för kvalitetsarbete med rektorn. I ytterligare ett annat dokument förklaras att 
de har kontinuerliga möten där aktuella frågor diskuteras som informationsmöte 
varannan fredag samt arbetsplatsmöte på kvällstid en gång i månaden.

4.1.4 Barn

Antalet inskrivna barn var 15 oktober 2010 i årskurs förskoleklass – årskurs 6 i ökande 
ordning, 25, 39, 46, 47, 81, 84, 150. I ett av dokumenten är barnantalet för förskoleklass 
– årskurs 3 121 stycken. I ett av dokumenten beskrivs att några fler barn hade börjat mot 
jul samt att några äldre barn slutade under den senare delen av våren. Även att två barn 
med tyska som modersmål hade plats på fritids.

4.1.5 Personal

Här redovisas personalens utbildningsnivå och det framkommer att det är enbart ett av 
fritidshemmen som redovisar att all personal har pedagogisk utbildning. I ett dokument 
framkommer ingen beskrivning av personalens kompetens överhuvudtaget. I ett par av 
dokumenten (2/8) beskrivs att all personal har lång erfarenhet samt att en av dessa 
uttrycker att omsättningen på de ordinarie tjänsterna har varit mycket låg. I ett 
dokument beskrivs att de haft ett antal praktikanter. I ett par dokument (2/8) beskrivs att 
det till stor del/största del är utbildad personal på fritidshemmet. I ett dokument beskrivs 
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enbart personalens kompetens och i ett annat redovisas här ingen personalkompetens, 
men under verksamhetens förutsättningar beskrevs att det arbetar utbildad personal, 
fritidspedagoger och förskollärare med erfarenhet.

Antalet barn per heltidstjänst år 2010 var i stigande ordning: 6.4, 12.27, 12.7, 13.52, 
14.21, 15.6 samt 17.5. I ett av dokumenten redovisas inte antalet barn per heltidstjänst.

4.1.6 Personalens kompetensutveckling

I några av dokumenten (3/8) har ingen direkt kompetensutveckling skett utan det 
beskrivs att de har fått information om skollag, diskuterat förhållningssätt, läroplan och 
skollag en dag samt deltagit i lärarnas kompetensutvecklingsplan vid några tillfällen. I 
ett par dokument (2/8) beskrivs att det vid medarbetar-/utvecklingssamtal samtalas 
kring detta. I några (3/8) beskrivs att viss kompetensutveckling genomförts. I ett 
dokument beskrivs att samtliga genomgått datautbildningen PIM samt blivit 
informerade om den nya skollagen och läroplanen. I ett annat dokument beskrivs att 
fyra stycken fått utbildning i antingen äventyrspedagogik, datautbildningen PIM eller 
utbildat sig i Bornholmsmodellen. I ett tredje dokument beskrivs en personal som gått 
fortbildning i utomhuspedagogik samt att all personal har fått utbildning kring 
likabehandlingsplanen och föreläsning om den nya skollagen. Även att två av 
personalen har fått utbildning i utomhusmatematik. Ett fritidshem beskriver att 
fritidspersonalen har gått endagsutbildning som heter skogen i skolan och i ett av 
dokumenten beskrivs att kompetensplanen är eftersatt pga. det kärva ekonomiska läget.

4.1.7 Ekonomi

Hälften av dokumenten (4/8) beskriver att de organiserar verksamheten efter den 
skolpengen/resurs de får. Ett fritidshem uttrycker missnöje och menar att den riktade 
pengen missgynnar dem. Även resterande fritidshem beskriver arbetet utifrån den 
”peng” de får exempel på detta är ett fritidshem som förklaras rektorns 
grundorganisation utifrån fritidshemspengens storlek och hur förslag presenteras. Det 
beskrivs även att en viss resursförstärkning funnits på fritidshemmet under 
eftermiddagarna. I ett annat dokument beskrivs att de personalresurser de har bestäms 
av hur många barn som är inskrivna på fritidshemmet då de har en peng för varje barn. 
De menar att ”i princip säger vi aldrig nej till något barn som vill ha plats på fritids, men 
det finns ändå en gräns för hur stora grupper man kan ha. Barnen måste känna sig 
trygga och vi måste också garantera barnens säkerhet. Blir det för många barn måste vi 
strukturera om verksamheten” (se bilaga 2, dokument A) här kan man fråga sig om det 
finns någon bestämd gräns för hur många barn man kan ha på fritidshemmen, och om 
strukturen är fast eller föränderlig. Vidare beskrivs i samma dokument att 10 % av 
barnomsorgspengen är viktad där de faktorer som bestämmer viktningen är de så 
kallade socioekonomiska faktorerna det vill säga hur många pojkar de har, föräldrarnas 
utbildning samt barn med invandrarbakgrund. Det beskrivs även att fritidshemmet haft 
extra personalresurs då trycket på fritids varit stort och några barn har behövt extra stöd. 
I ett par av dokumenten beskrivs extra personal och vikarier, där ett fritidshem beskriver 
att de avsatt en del av skolpengen till vikariat för att kunna säkerställa en hög kvalitet på 
verksamheten även då ordinarie personal är frånvarande. Det beskrivs även att det 
funnits praktikanter samt assistenter. Och det andra fritidshemmet beskriver att de har 
en grundbemanning men att extra personal kan sättas in vid särskilt hög belastning. För 
detta fritidshem innebär de socioekonomiska faktorerna en lägre barnomsorgspeng.
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4.1.8 Lokaler och materiella resurser

Några av dokumenten (3/8) beskriver att lokalerna är ändamålsenliga/anpassade och i 
ytterligare ett par beskrivs att lokalerna är bra om än i behov av målning samt att 
standarden på lokalerna är höga och att de under eftermiddagen utnyttjar hela skolan 
med slöjd och gymnastiksal. God tillgång på material framhålls i hälften av dokumenten 
(4/8). I ett par dokument (2/8) beskrivs att lokalerna inte är anpassade för 
fritidsverksamhet och ett fritidshem uttrycker att de utnyttjar klassrum så fort det finns 
möjlighet. Liknande beskrivs i ett annat dokument där fritidshemmet ligger i skolans 
lokaler och är i mycket stort behov av upprustning. Tillgången till datorer framhålls i 
hälften (4/8) av dokumenten och i ett dokument beskrivs att endast en personaldator 
finns samt att ett gemensamt beslut tagits av personalen att tiden på fritidshemmet skall 
ägnas åt lek ute och inne, skapande aktiviteter, spel, pussel och böcker. I några 
dokument (3/8) nämns inte datorer överhuvudtaget. Utemiljön som resurs framhålls i 
hälften av dokumenten (4/8) medan utomhusmiljön i ett annat beskrivs som lite torftig.

4.2 Arbetet i fritidshem

4.2.1 Normer och värden

MÅL Lpo 94
Skolan skall sträva efter att varje elev

 utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper 
och personliga erfarenheter,

 respekterar andra människors egenvärde,
 tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att 

bistå andra människor,
 kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med 

deras bästa för ögonen och visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare 
perspektiv

Följande teman visar att fritidshemmen tagit fasta på olika saker utifrån läroplanens mål 
för normer och värden. De flesta av fritidshemmen (6/8) har tagit fasta på arbete mot 
kränkningar där framförallt motverkande och nolltoleransen blir en övergripande 
relevant del. Det framkommer även i hälften av dokumenten (4/8) att det är ett 
processarbete med samtal och diskussion. I några av dokumenten (3/8) beskrivs dagliga 
eller kontinuerliga samtal kring detta. Ett par (2/8) av fritidshemmen beskriver regler, 
normer och värden kopplat till detta och ett annat beskriver regler och ett arbete med 
normer. Några andra fritidshem (2/8) beskriver arbete med program som syftar till att 
stärka elevernas positiva samvaro. Det var flera teman som endast behandlades i enstaka 
dokument där ett fritidshem beskrev arbete med genus. Ett annat beskrev att de 
medvetet arbetar för att alla barn ska känna sig trygga. Ett tredje beskrev 
mobbningsteamets positiva inverkan. I ett annat beskrivs ett arbete med rollspel för att 
sätta sig in i olika dilemman och förstå andras känslor. Ett fritidshem uttrycker att de 
strävar efter att se det unika hos varje barn och arbetar medvetet med olikheter och 
likheter. Ett arbete med att stärka gruppen samt barnen enskilt uttrycks i ett av 
dokumenten. En uppmuntran att barnen ska klara så mycket som möjligt själva med 
pedagogernas stöd och inflytande, även konflikthantering beskrivs i ett dokument och i 
ett annat beskrivs en veckovis utvärdering samt dokumentation av verksamheten och 
vid behov, enskilda skriftlig observation för elever med speciella behov.
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En skillnad som framkom i dokumenten var att ett fritidshem beskriver att de har 
samlingar så att alla blir sedda och lyssnade på medan ett annat beskriver att de inte har 
några samlingar efter skolans slut pga. att det uppstod mycket konflikter och bråk då 
barnen kom trötta till fritids och redan hade suttit stilla en del. 

En annan skillnad var att ett av fritidshemmen kritiserar sin förmåga och menar att 
”samverkan med skolan har varit bristfällig, mer samverkan för större måluppfyllelse” 
(se bilaga 2, dokument G) medan ett annat istället beskriver sig själv i uttalat positiva 
ordalag; ”det här är vi bra på” (dokument D).

Några dokument (3/8) beskriver det fortsatta arbetet och en av dessa uttrycker en 
önskan om utbildning i konflikthantering, en annan beskriver att de behöver lägga mer 
tid på att diskutera målen och ett tredje beskrivs en önskan att diskussionen kring 
värden och normer lyfts ett steg i personalgruppen.

I denna del är det sammanfattningsvis arbetet med kränkningar och där framförallt 
motverkande och nolltoleransen som blir en övergripande relevant del. Även att det är 
ett processarbete med samtal och diskussion där även värdegrunden, normer och regler 
omnämns. Arbete med program för att stärka elevernas positiva samvaro samt genus 
behandlas. Mobbningsteamets positiva inverkan och trygghetskänsla hos barnen 
beskrivs och det uttrycks även att någon arbetar med rollspel, utvärdering och 
dokumentation, gruppstärkande arbete och på individnivå. Samt ser det unika och 
arbetar med olikheter, även uppmuntran att klara mycket själv.

4.2.2 Barns delaktighet och inflytande

Mål Lpo 94
Skolan skall sträva efter att varje elev

 tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö,
 successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan och
 har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former

Följande teman visar att fritidshemmen tagit fasta på olika saker utifrån läroplanens mål 
för barns delaktighet och inflytande. I de flesta dokument (5/8) beskrivs elevernas
delaktighet i val av aktiviteter. Även flertalet (6/8) beskriver samlingar där eleverna får 
komma till tals fast på lite varierande sätt. Detta sker bland annat genom dagliga 
samlingar (2/8), månadsmöte en eftermiddag i månaden (1/8), regelbundna samlingar 
under året samt samtal med barnen i val av aktiviteter, teman eller material (1/8). Forum 
för medbestämmande (1/8). Samt årliga intervjuer/utvärderingar tillsammans med 
barnen (1/8). I ett par av dokumenten (2/8) uttrycks ett ökat ansvar med ökad ålder. I ett 
par dokument (2/8) framkommer att de har grupper med flera avdelningar och att 
struktur då är en viktig del, liknande kan man se ett annat fritidshem som beskriver 
vikten av samsyn.  De teman som endast förekom en gång är ett fritidshem som 
beskriver arbete med att vara förebilder för de yngre, acceptera olikheter samt eget 
ansvar. Ett av fritidshemmen beskriver belöningssystem där eleverna får vara delaktiga i 
val av belöning och ett beskriver att de vill tydliggöra verksamheten på fritidshemmet 
samt involvera föräldrarna.

Måluppfyllelsen i detta arbete beskrivs av drygt hälften av fritidshemmen (5/8) ett par 
av dessa beskriver god måluppfyllelse och uttrycker sig; ”genom att vara lyhörda och 
visa respekt för när barnen uttrycker sin vilja i vardagliga situationer upplever barnen att 
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de tas på allvar av de vuxna” samt att ”måluppfyllelsen är ett resultat av medvetet arbete 
och tydliga regler och normer för barnen” (se bilaga 2, dokument F). På liknande sätt 
beskrivs det i ett annat av dokumenten där de uttrycker att ”vi ser att barnen är 
medvetna om att de är delaktiga och ha inflytande över verksamheten” (dokument A). 
Samtidigt som det skiljer sig markant i beskrivningen av några andra dokument (3/8) 
där det beskrivs att ”det går inte att låta alla vara med och bestämma” (dokument E), ”vi 
tillgodoser barnens behov så långt det går” (dokument D) samt ”vi tycker att vi når 
ganska långt men att vi behöver få med eleverna mer i verksamheten igen” (dokument 
B).  

Sammanfattningsvis kan det för denna del redovisas att de flesta beskriver barns 
delaktighet och inflytande i valet av aktiviteter. Även samlingar av olika slag där barnen 
får uttrycka önskemål. Det framkommer även i någon att det blir ett ökat ansvar med 
åren. Struktur och samsyn i verksamheten beskrivs som viktig. Även att vara goda 
förebilder, acceptera olikheter och ta ansvar. Belöningssystem beskrivs av ett fritidshem 
lika så en önskan att tydliggöra fritidshemsverksamheten och att involvera föräldrarna.

4.2.3 Samarbete med andra verksamheter

Mål Lpo 94 
Skolan skall sträva efter att varje elev

 inhämtar tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att
 få en inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv 

Följande teman visar att fritidshemmen tagit fasta på olika saker utifrån läroplanens mål 
för samarbete med andra verksamheter. I samtliga dokument (8/8) kan man urskilja en 
beskrivning av samarbete med skolan. I hälften av dokumenten (4/8) beskrivs ett 
samarbete med förskolan då framförallt vid öppningar och stängningar samt lov. 
Samarbete med närsamhället samt idrottsföreningar/verksamheter beskrivs i hälften av 
dokumenten (4/8). Där de i ett av dokumenten beskrivs ha ett gott samarbete med 
närsamhället och i ett annat att de har ett gott och öppet klimat till att välkomna andra 
verksamheter i deras. Ett tredje beskriver att de i år inte haft lika mycket samarbete med 
näringslivet som de brukar detta tros bero på att barnen har en så aktiv fritid. Samt det
fjärde som beskriver att de samarbetat med en innebandyklubb som avslutades då 
klubbens projektpengar tog slut. Övergångsarbete mellan förskola och skola beskrivs i 
ett par (2/8) av dokumenten. I ett par av dokumenten (2/8) beskrivs att de åker på 
aktiviteter i kommunen när tillfälle ges samtidigt som de beskriver vissa svårigheter 
såsom tillgång till personal och bussförbindelser och ett av fritidshemmen uttrycker; ”att 
få en inblick i näringslivet kan vara komplicerat utifrån restriktioner vid besök och våra 
barn är små” (se bilaga 2, dokument E).  Fritidshemsträffar beskrivs även det i ett par av 
dokumenten (2/8) likaså en efterfrågan om ett mer gemensamt synsätt som sträcker sig 
över hela dagen/verksamheten för barnet. I ett av dokumenten beskrivs att det trots god 
kännedom om förskoleklass och förskola behövs en större kännedom och insyn i 
varandras verksamheter uppnås för att öka förståelsen skola – fritidshem. Ett annat 
fritidshem beskriver att de ”vill bli bättre på att bjuda in det som finns i samhället och 
har som förslag att bjuda in föreningar som kan presentera sin verksamhet. Vi skulle 
också kunna tänka oss att i samarbete med andra fritidshem ordna en presentationskväll 
där föreningar skulle kunna få presentera sig och sin verksamhet för att ge eleverna ett 
större utbud att välja på” (dokument B).
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Planeringstiden och samarbetet med skolan beskrivs både som en förutsättning och en 
svårighet. I ett par av fritidshemmen (2/8) beskrivs gemensamma planeringar mellan 
pedagoger som en del i samarbetet samtidigt som ett av dessa dokument pekar på brister 
i planeringen mellan arbetslagen. I ett par (2/8) andra beskrivs att samarbetet varit 
bristfälligt pga. få gemensamma planeringar samt ett annat som uttrycker att de hade 
som mål mer gemensam tid och samplanering som det kan bli mer utav. 

För att sammanfatta denna del av kvalitetsredovisningarna kan man se samarbete inom 
verksamheten som en relevant del. Där samarbete mellan fritidshem och skola sker 
under den skolbelagda tiden av dagen. Planering och brist på denna påvisas även i 
hälften av dokumenten. Även samarbete med förskola samt beskrivning av övergången 
från förskola till skola och fritidshem. Det beskrivs även samarbete med närsamhället 
samt aktiviteter när tillfälle ges. Man skulle även kunna förstå att kunskapen om 
varandras verksamheter inom skolan önskas öka och skapa enighet över hela elevens 
dag.

4.2.4 Hälsa och livsstil

Mål Lpo 94 
 Skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.
 Hälso- och livsstilsfrågor ska prioriteras

Följande teman visar att fritidshemmen tagit fasta på olika saker utifrån läroplanens mål 
för hälsa och livsstil. Daglig utomhusvistelse beskrivs i de flesta av fritidshemmen 
(7/8), det åttonde fritidshemmet beskriver att de är ute mycket men det framkommer 
inte om det är dagligen. Ett nyttjande av gymnastiksalen beskrivs i flera av 
redovisningarna (5/8) och fysiska aktiviteter beskrivs även det i flera redovisningar 
(5/8) där detta framställs som något som uppmuntras.  Men i motsats till detta beskrivs 
det i ett av dokumenten att de vill erbjuda fler fysiska aktiviteter samt att de inte kunnat 
erbjuda ett tillräckligt varierat utbud av fysiska aktiviteter. Hälften av dokumenten (4/8) 
beskriver någon form av samarbete med kostenhet samt matsalsmiljön. Där även ett par 
(2/8) av dessa beskriver samtal om hälsa och mat.  Samtal beskrivs även i ett annat 
dokument som menar att de för dagliga samtal om vikten att röra på sig och äta rätt. I ett 
par av dokumenten (2/8) framkommer även lugnare aktiviteter som genomförs i form av 
yoga och massage. Personalens delaktighet i aktiviteterna beskrivs i ett par av 
dokumenten (2/8). Även dagligt arbete med kamratrelationer i syfte att ge barnen 
redskap att lösa konflikter på ett konstruktivt sätt samt relationer och värdegrund 
beskrivs i ett par av dokumenten (2/8). De teman som uppkom en gång i 
redovisningarna var att ett av dokumenten beskriver att detta utvärderas under samlingar 
och samtal med barnen. I ett annat av dokumenten påvisades brister i utemiljön. Ett 
samarbete med extern idrottsförening beskrivs i ett av dokumenten och ett annat 
beskriver att de ”förmedlar oro, när så föreligger, angående barn till elevhälsoteamet på 
skolan” (se bilaga 2, dokument E).

I några av dokumenten (3/8) beskrivs deras goda måluppfyllelse, och de uttrycker att; 
”utifrån påvisade arbetsinsatser upplever vi att barngruppen är lugnade och på så sätt 
blir måluppfyllelsen hög” (dokument F) samt ”vi har bra möjligheter att genomföra och 
uppfylla målen men kan bli bättre på att förklara samband” (dokument B) och i ett 
tredje beskrivs ”våra mål har till stor del genomförts” (dokument H).
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I denna del kan man sammanfattningsvis se att stor vikt läggs vid utomhusvistelse, som 
överlag sker dagligen. Vidare beskrivs fysisk aktivitet, där även nyttjande av 
gymnastiksalen är en del. Samarbete med kostenhet och samtal kring mat och hälsa 
beskrivs. Även lugnare aktiviteter som massage och yoga behandlas. Personalens 
delaktighet och arbete med relationer beskrivs likaså. Elevhälsoteamet nämns samt 
samarbete med extern aktör och en påvisning om utemiljön som behöver en upprustning 
i ett av dokumenten.

4.2.5 Jämställdhet mellan flickor och pojkar

Mål Lpo 94
 Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. 
 Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som 

ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. 
 Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den skall därför ge utrymme för 

eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet.

Följande teman visar att fritidshemmen tagit fasta på olika saker utifrån läroplanens mål 
för jämställdhet mellan flickor och pojkar. I flera av dokumenten (5/8) beskrivs 
aktiviteter, som är densamma oavsett kön. Exempel på uttryck kan vara; ”Vi erbjuder 
aktiviteter som både flickor och pojkar kan delta i” (se bilaga 2, dokument F). ”Vi 
anpassar lokaler, aktiviteter och material så att de passar alla barn oavsett kön” 
(dokument G) samt ”Vi jobbar för att alla barn oavsett kön ska ha samma möjligheter 
att utvecklas till självständiga individer” (dokument D). Samtal i barngruppen beskrivs i 
några av dokumenten (3/8), där ett par av dokumenten (2/8) beskriver det pågående 
arbetet där ett fritidshem beskriver att de försöker fånga upp vad eleverna diskuterar i 
leken för att sedan följa upp det och ett annat uttrycker att de tar tillfällena som kommer 
att prata om olikheter och behov samt att de har mycket samtal och samtalsgrupper i 
skolan i allmänhet. Den tredje uttrycker en önskan om mer diskussion och menar att de 
skulle nå högre om de hade en mer upplysande verksamhet med mer diskussioner för 
barnen. I några av dokumenten (3/8) beskrivs att de uppmuntrar eleverna att testa olika 
aktiviteter. De teman som enbart behandlats en gång i redovisningarna är ett fritidshem 
som beskriver att de arbetar målmedvetet att få in tänket att alla har samma rättigheter, 
ett annat att det arbete individuellt med varje barn och stärka individen, en annan 
beskriver att barnen får prata lika mycket vid samlingar oavsett kön samt att de är 
medvetna vid inköp av material och ett fritidshem beskriver att de arbetar med 
pedagogiskt program samt att de på skolan arbetar med värderingsövningar, klassråd, 
elevråd, på idrotten får alla samma möjligheter oavsett kön, kill- och tjejsnack. I ett 
dokument beskrivs att de har olika dagar avsedda för uppdelning av lekmaterial; ”med 
fokus på jämställdhet har vi medvetet infört olika dagar när killar och tjejer bygger lego 
samt köpt in killdockor till barbie” (dokument A) och ett fritidshem beskriver ”att inte 
uppmuntra till könstypiska lekar och uttryck” (dokument C).

Medvetenheten hos personalen framkommer i de flesta av dokumenten (5/8) och kan 
uttryckas på olika sätt; ”Stor medvetenhet hos alla som arbetar på fritidshemmet gör att 
frågorna lyfts, diskuteras och ständigt är aktuella” (dokument F), ”Personalen är duktiga 
att tänka i ett genusperspektiv men måste hitta ett sätt att arbeta mer aktivt med 
genusfrågor så att de lyfts till ett medvetet plan” (dokument E), ”Personalen är lyhörd 
och tänker aktivt på vårt förhållningssätt till manligt och kvinnligt” (dokument C). I 
motsats till dessa positiva beskrivningar av sitt arbete beskrivs i ett dokument en 
medvetenhet att de ibland tappar genustänket men att deras ambition är att det ska 
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genomsyra hela verksamheten. I ett annat dokument uttrycks att de försöker prata barn 
inte flickor och pojkar, är aktiva förebilder samt reflekterar över sitt tonfall, hur de 
pratar till flickor och pojkar.

I ett av dokumenten beskrivs att de medvetet arbetar i mixade grupper samtidigt som det 
i ett annat dokument beskrivs att de ibland delar gruppen i tjej- och killgrupper.

I flertalet av dokumenten (7/8) uttrycks vissa brister och önskan om utvecklingspunkter. 
Dessa kan visa sig i uttryck som; ”Vi skulle kunna öka medvetenheten hos eleverna och 
hålla det aktuellt hos personalen” (dokument B), ”Vi skulle nå högre om vi hade en mer 
upplysande verksamhet med mer diskussioner för barnen (dokument E), ”De beskriver 
att de har 'tänket' men kan göra mer och förbättra” (dokument D), ”Vi kan jobba med 
detta förhållningssätt mer aktivt (dokument C), ”Vi ska ha kontinuerliga diskussioner 
om hur vi arbetar med jämställdhet mellan flickor och pojkar (dokument A), ”Ibland 
tappar vi genustänket, men vår ambition är att det ska genomsyra vår verksamhet” 
(dokument H), ”Utbildning av personal är önskvärd” (dokument G).

Sammanfattningsvis kan man i denna del se att flertalet uttrycker att de genomför 
aktiviteter som passar alla barn oavsett kön. Även den pedagogiska medvetenheten 
framlyfts i flertalet av dokumenten. Samtal i barngruppen runt detta samt uppmuntran 
att testa olika aktiviteter. Det beskrivs könsuppdelade grupper likväl som blandade. 
Rättigheter, stärkta individer samt lika mycket utrymme oavsett kön följt av olika 
arbetsmetoder samt medvetna inköp. Det yttrar sig även en medvetenhet att detta arbete 
fortsättningsvis behöver reflekteras och vidarearbetas med.

4.2.6 Särskilt stöd

Mål Lpo 94
 Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov
 Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov
 Uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd
 Stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter

Följande teman visar att fritidshemmen tagit fasta på olika saker utifrån läroplanens mål 
för särskilt stöd. Personal och resurser beskrivs i några (3/8) fritidshem. Där de 
uttrycker; ”vi försöker se till att vara tillräckligt med personal och också ha samma 
personal så långt det går. Extra personal har bokats vid behov” (bilaga 2, dokument H) 
och ” under året har tillräckliga resurser funnits för barn i behov av särskilt stöd” 
(dokument F) samt ett dokument som beskriver att de genom extra personalresurser sett 
till så alla barn fått sina behov tillgodosedda även att detta blir en fråga om 
måluppfyllelse då de menar att ”genom extra resurser på fritids har vi större möjlighet 
att uppfylla målen” (dokument A). Att anpassa verksamheten så att den passar alla barn 
beskrivs i några av dokumenten (3/8). I ett par av dokumenten (2/8) behandlas 
Elevhälsoteamet. Samtal kring detta beskrivs i ett par av dokumenten (2/8) fast 
behandlar till viss del olika delar där det ena uttrycker att; ”Vi pratar med barnen om 
olikheter och i personalgruppen har kontinuerliga samtal om arbetssätt kring de barn 
som är i behov av särskilt stöd förts” (dokument A) och det andra beskriver ”Vi vill ha 
gemensamma diskussioner med olika verksamheter och med föräldrar för att få en 
samsyn om frågor som rör barnet” (dokument G). I ett par av dokumenten (2/8) 
framkommer deras förutsättningar för anpassad verksamhet, där den ena beskriver att 
”Vi försöker i möjligaste mån anpassa verksamheten till alla barn” (dokument A) och 
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ett annat uttrycker att ”Utifrån våra förutsättningar försöker vi skapa möjligheter att ge 
varje elev det de behöver” (dokument B). De teman som förekommit endast en gång i 
skilda dokument är bristfälliga lokaler ett annan beskriver social träning. Vikten av 
dokumentation framkommer i ett dokument; ”dokumentation är mycket viktigt för att se 
hur barnen utvecklas och vad de behöver arbeta extra med både socialt och 
inlärningsmässigt (dokument G). Ett av fritidshemmen beskriver utbildning i form av 
bokcirkel och föreläsning, ett annan beskriver vikten av perspektiv och samarbete för 
barnets hela dag samt strävar mot inkludering för alla, att se möjligheter till att jobba för 
likheter i vardagen fastän man är olika samt jobbar med grupperna för att skapa ett 
klimat där acceptans finns för att allas olikhet utgör rättvisa och ett annat beskriver
samarbete med hem, skola och förskola för att kunna se varje elevs behov samt att ett 
fritidshem 

Måluppfyllelsen för denna del behandlas av flertalet fritidshem (6/8). Ett par av dessa 
beskriver sig själva i positiva ordalag där de uttrycker att de är bra på att möta barnet 
där de står och ge dessa barn möjlighet till utveckling samt att detta kännetecknar skolan 
en av deras starkaste sidor samt att arbetet fungerar väl på ett annat av fritidshemmen. 
De andra uttrycker däremot vissa önskvärda förbättringspunkter som ”trots resurser 
behöver vi arbeta med att skapa bättre kontinuitet för de barn som har behov av särskilt 
stöd under sin vistelse på fritidshemmet” (dokument F) samt ett fritidshem som 
uttrycker att;

”vi har fortfarande utvecklingsbitar för att se tillfälle i att barn med särskilda behov 
får dessa tillgodosedda. Vi vill utveckla förhållningssättet så att barn och vuxna 
skapar en större kunskap och kännedom om barn som har särskilda behov. För att 
riktigt nå målen måste vi hitta vägar till rätt ekonomiska ramar. Vi har för stora
barngrupper. Vi skulle även behöva bygga bort vissa riskfaktorer som handlar om 
byggnad. Sen kvarstår att arbeta med förhållningssätt tillsammans med barnen på 
ett mer aktivt sätt än vad som vi gör idag. Fritids är också en verksamhet som ej är 
prioriterad kring barn med speciella behov. Stödet till fritids vad gäller dessa barn 
måste öka om målen ska nås” (dokument E).  

fortsättningsvis beskrivs önskan om förbättringspunkter där de uttrycker att; ”Vi 
behöver mer handledning och gemensam information, för att ännu bättre kunna hjälpa 
elever på bästa sätt” (dokument G) samt ”Att nå målen fullt ut är svårt på grund av det 
ekonomiska läget. Vi behöver diskutera mer i personalgruppen hur vi skall göra när 
olika situationer uppstår” (dokument B).

Ett fritidshem uttrycker endast att ”information och uppdatering av barnets behov” (C). 
Hur ska man tolka denna meningsuppbyggnad samtidigt som samma fritidshem 
beskriver att arbetet fungera väl.

För att sammanfatta denna del behandlas personaltäthet och resurser, såväl ekonomiska 
som personalmässiga. Att de anpassar verksamheten efter barnen, och samtalar kring 
detta i barn- och personalgrupp. Elevhälsoteamet framhålls och några fritidshem 
beskriver sina förutsättningar för anpassad verksamhet. Även delar som bristfälliga 
lokaler, social träning, inkludering, utbildning och dokumentation framkommer. 
Måluppfyllelsen beskrivs eller problematiseras i flertalet dokument. 
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4.3 Koppling/förankring till styrdokumenten

För att undersöka hur de tolkat styrdokumenten vore det mest optimala om 
läroplansmålen även direkt behandlas i kvalitetsredovisningarna. Men styrdokumenten 
lämnar utrymme för tolkning och samtidigt som fritidshemmen uttrycker sig och tar 
fasta på olika delar blir det därför en komplicerad uppgift att försöka se hur de tolkat 
styrdokumenten som beskrivs i kvalitetsredovisningarna. Vad som framkommer i 
kvalitetsredovisningarna är hur de arbetar för att nå målen och den mest komplicerade 
delen att undersöka är värden och normer, då den kan beskrivas som mest abstrakt. I 
läroplansmålen står det att skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar sin förmåga 
att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper och 
personliga erfarenheter, respekterar andra människors egenvärde, tar avstånd från att 
människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att bistå 
andra människor, kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar 
en vilja att handla också med deras bästa för ögonen och visar respekt för och omsorg 
om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv. I denna del av 
kvalitetsredovisningen har fritidshemmen tagit fasta på skilda delar fast som ändå täcker 
under värden och normer. Där det beskrivs att de flesta (6/8) arbetar mot kränkningar, 
samtal och regler och normer beskrivs som man kan tolka är en del för att uppnå de 
skrivna målen. De skilda teman som beskrivs i arbetet med detta och den tolkning som 
jag gör är att de beskriver de delar som är relevanta för de enskilda fritidshemmen att 
arbeta med. Och arbetar man motverkande mot kränkningar så skulle man kunna tänka 
att samtliga delar i läroplanen behandlas om det är ett aktivt och konstant arbete som 
sker i verksamheten. Fast om så inte är fallet måste ett mer aktivt arbete ske för att 
uppnå målen. 

Vad gäller barns delaktighet och inflytande ska skolan enligt läroplanen sträva efter; att 
varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö, successivt utövar 
ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan och har kunskap 
om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.  
Här skulle man kunna se det demokratiska arbetet i de delar där eleverna får vara 
delaktig i val av aktivitet samt samlingarna. Endast ett fåtal av dokumenten beskriver 
det ökande ansvaret med ålder. Huruvida de tar ett personligt ansvar för sina studier och 
sin arbetsmiljö framkommer inte i något av dokumenten förutom möjligtvis i ett men 
där handlade det mer om att hålla reda på sina egna saker vilket nödvändigtvis inte 
behöver inrymma arbetsmiljö. Här beskrivs även i ett par av dokumenten att inte allas 
behov kan tillgodoses, att det är svårt att få alla att vara med och bestämma. Man kan då 
fråga sig hur det överensstämmer med delen om demokratins principer och 
arbetsformer. 

I samarbete med andra verksamheter beskrivs i läroplanen att skolan skall sträva efter 
att varje elev inhämtar tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att få en inblick i 
närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv. Här behandlas detta i skiftande 
uttryck i fem av åtta dokument. Men här har det främst fokuserats på samverkan inom 
organisationen som överhuvudtaget inte nämns i delen från styrdokumenten. 

Vad gäller hälsa och livsstil beskrivs utifrån styrdokumenten att skolan skall sträva efter 
att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen samt att 
hälso- och livsstilsfrågor ska prioriteras. För att förstå fritidshemmens tolkning av denna 
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del kan man se att samtliga tagit fasta på den dagliga fysiska aktiviteten som beskrivs i 
styrdokumenten. Huruvida hälso- och livsstilsfrågor prioriteras uttrycks inte direkt men 
man kan tolka att det genomförs i de flesta dokument då de beskriver samtal och 
samarbete med kostenheten. Sedan framkommer även andra teman som inryms under 
detta men som inte uttrycks i läroplanens texter. Något som skulle kunna tyda på en 
kännedom att detta kan genomföras på olika sätt och inom olika teman. 

I delen jämställdhet mellan flickor och pojkar beskrivs i läroplanen att skolan skall 
aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på 
vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar 
som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och 
manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den skall 
därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen 
oberoende av könstillhörighet. Genom att fritidshemmen t.ex. erbjuder lika aktiviteter 
till alla barn samt att pedagogerna har ett medvetet förhållningssätt och samtalar om 
detta kan man tolka det som att de behandlar de delar som beskrivs i läroplanen. 
Däremot uttrycker de sig lite olika och beskriver även olika delar som kan 
sammankopplas med jämställdhetsarbete. Samtidigt som denna del påvisar flertalet
teman som kan sammankopplas och överensstämma med måluppfyllelsen uttrycker 
nästan alla fritidshem (7/8) att det finns brister och önskan om utvecklingspunkter.

Under delen särskilt stöd står det i läroplanen att undervisningen skall anpassas till varje 
elevs förutsättningar och behov och att hänsyn skall tas till elevernas olika 
förutsättningar och behov. Även att uppmärksamma och hjälpa elever i behov av 
särskilt stöd och stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter. 
Några av fritidshemmen (3/8) uttrycker att de anpassar verksamheten så att den passar 
alla barn samtidigt som desamma beskriver personaltäthet och resurser för att uppnå 
detta. Och i ett par dokument (2/8) beskrivs att de försöker anpassa verksamheten så den 
passar alla barn. Sedan kan man se mönster att de arbetar för ett accepterande klimat på 
de flesta fritidshem. Även elevhälsoteamet framkommer. Även här uttrycks en önskan 
om utbildning/kunskap hos flertalet fritidshem.   

4.4 Sammanfattande reflektion

Att fritidshemmen beskriver olika teman kan tyda på att det finns mycket olika aspekter 
att arbeta med. Några av dokumenten har överlag beskrivit kortfattat under respektive 
del samtidigt som vissa överlag beskriver mer utförligt och andra varierar beroende på 
del. Därigenom behöver inte detta tyda på brister utan att det kan komma sig av andra 
anledningar. Däremot kan det i förståelsen av hur de tolkat styrdokumenten vara mer 
problematiskt att undersöka de dokument som uttryckt sig kortfattat i relation till 
styrdokumenten. Vad man kan se är att samtliga av fritidshemmen är otydliga i 
kopplingen till hur de arbetar för att uppnå målen. Men att de samtidigt ofta belyser 
liknande teman i detta arbete. Vilket kan tyda på att det är de som är relevanta i 
verksamheterna. En önskan hade varit att de mer konkret beskrev och kopplade till hur 
de arbetar för att uppnå målen. Samsyn och struktur har påvisat i flera av dokumenten 
och kanske kan det vara en relevant del även i detta arbete.

Syftet var att här undersöka hur kvaliteten på fritidshemmen beskrivs samt se hur 
styrdokumenten uttolkats. Det finns tyvärr eller tack och lov ingen enkel och entydig 
förklaring eller svar på detta. Då kvalitetsbeskrivningarna skiljer sig åt, men samtidigt 
finns vissa mönster och för att förstå hur kvaliteten på fritidshemmet är skulle kunna 
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säga att kvalitet beskrivs av fritidshemmen utifrån teman som de arbetar med i 
verksamheten. Dessa teman har koppling till delarna från läroplanen som de skall arbeta 
mot men att det blir mer fokus läggs på hur man arbetar för att kvalitet ska uppfyllas 
och inte vad kvalitet är. 

För att svara på frågan hur de uttolkat styrdokumenten kan man se skilda tolkningar och 
kopplingar till styrdokumenten. Ett svar på denna fråga kan vara att fritidshemmen 
tolkar styrdokumenten utifrån sin egen verksamhet och vad som för dem blir relevant att 
arbeta med i denna då de belyser sådant som de arbetar med för att uppnå målen. 

5. Analys

I resultatets inledande beskrivning beskrivs underlag och rutiner för att ta fram
kvalitetsredovisningen. Endast ett fåtal beskriver att det genomförs tillsammans med 
elever och vårdnadshavare något som även beskrivs i Skolverket (2010a, 2000b) som 
menar att vårdnadshavare och elever får möjlighet att uttrycka sin åsikt om skolans 
verksamhet. Det beskrivs även i förordningen (1997:702) att kvalitetsredovisningen 
skall utarbetas med hjälp av lärare, övrig personal, elever och vårdnadshavare. Något 
som där inte överensstämmer med det som framkommer i kvalitetsredovisningarna. 

Vikten av dokumentation beskrivs av Eriksson (1997) och menar att det är av vikt och
menar att ”dokumentation i arbetet är oerhört viktigt i ett kvalitetsperspektiv, eftersom 
det tvingar fram en tydlighet om problem och svårigheter, om förhoppningar och 
möjligheter, om beslut och överenskommelser, om erfarenheter och meningsutbyten. 
Kvalitet är när tankar skrives, inte bara talas” (s. 17). Däremot beskrivs dokumentation
sparsamt i resultatet och där det framkommer är under delen särskilt stöd där de menar 
att dokumentation är viktigt för att se barnets utveckling och vad de behöver arbeta 
med. Däremot beskrivs det inte i koppling till dokumentation för utvärdering. 

I resultatet redovisas personalens kompetens något som också är av betydelse för 
fritidshemmets kvalitet (Lundström 2004, Skolverket 2011, 2010a). Det uttrycks att 
personalens kompetens och utbildning är av stor vikt för fritidshemmens kvalitet samt 
hur man förstår och tolkar uppdraget. Man skulle även kunna se det som att det är en del 
i lärarnas yrkesprofession som Kärrby (1997) beskriver det och uttrycker vidare att det 
krävs att den som bedömer pedagogisk kvalitet har goda erfarenheter och kunskaper 
inom området. I resultatet redovisas att endast ett fritidshem har personal där samtliga är 
utbildade. Detta skulle kunna ses jämte barngruppernas storlek och sammansättning 
som den största svårigheten i fritidshemmens kvalitetsarbete. Samtidigt behöver det inte 
heller vara så, men som Skolverket (2011) uttrycker har barngrupperna fördubblats 
samtidigt som personaltätheten halverats. Något som givetvis måste påverka 
verksamheten och i sin tur även kvaliteten. Samtidigt uttrycks att kvaliteten på 
fritidshemmen ska bedömas efter att de arbetar mot ständiga förbättringar utifrån 
rådande förutsättningar. Har man då stora barngrupper och inte kan uppfylla målen som 
önskat blir det då accepterat som god kvalitet för att man gör så gott man kan efter de 
rådande förutsättningarna. 

Att kvalitet måste följas över tid beskrivs i Skolverket (2007), Lundberg (2004) och 
Vernersson (2007) beskriver även tiden och långsiktigheten som en relevant del i detta 
arbete. Att kvalitetsredovisningarna görs årligen är ett led i detta, men för att som 
Lundberg beskriver är kvalitetstid något som måste skapas för att verksamheten skall 
kunna utvecklas. Även att om man upplever att tiden är ett hinder blir det en negativ 
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utveckling för kvalitetsarbetet som bör följas över tid. Att få tillräckligt med tid avsatt 
för detta beskrivs av Morberger (2005) att det är viktigt med skolledning som har 
förståelse för att utvecklings- och förbättringsarbete är tidskrävande och komplicerat. 
Vidare beskrivs ledningen/rektorns del i detta arbete men även att hela verksamheten 
behöver vara delaktig (Lundberg 2004, Kärrby 1997, Bergh 2010, Morberger 2005) det 
beskrivs att rektorns engagemang kan ge en signaleffekt om arbetet betydelse. I 
resultatet framkommer att hälften av dokumenten är framtagna tillsammans med rektor. 
Men på flera ställen påpekas vikten av samsyn och gemensamma planeringar. Här 
skulle det även kunna tolkas som att man genom detta även blir mer delaktiga i detta 
arbete som är en del av uppdraget.

Det beskrivs en rådande självklarhet att kvalitetsarbete är någonting positivt för 
utvecklingen av skolan och lärarbetet (Lundahl, 2004) men för att kvalitetsarbete ska få 
den positiva effekt det kan ha på verksamheten behöver detta arbete ske med en kritisk 
och allsidig belysning. Även Vernersson (2007) beskriver att målen måste kunna 
ifrågasättas, diskuteras och problematiseras för en allsidig bedömning av utbildningens 
kvalitet. Även Morberger (2005) beskriver att framträdande delar hos kvalitetsmedvetna 
skolor är att målmedvetet arbeta för att ständigt bli bättre. I likhet med detta kan man se 
hur fritidshemmen i kvalitetsredovisningarna på vissa delar även uttrycker önskan om 
utveckling och förbättring för egen del. Detta skulle kunna förstås som att man granskat 
sig själv och den egna verksamheten för att se vilka brister som det behöver arbetas mer 
med.  

Hur man väljer att se på kvalitet beskrivs utifrån olika synsätt eller perspektiv. 
Vernersson (2007) menar att kvalitet har olika innebörd beroende på vad som 
behandlas. Men att kvalitet framställs som någonting bra är flera författare överens om 
(Eriksson 1998, Hamilton 2004, Johansson 1995). En tolkning skulle kunna vara att 
målen är de bra egenskaper/kvaliteter som fritidshemmen vill uppnå. Då ju högre 
måluppfyllelse blir detsamma som hög kvalitet. Något som även kan kopplas samman 
med Vernersson (2007) som menar att kvalitet inom undervisning och lärande anses 
vara densamma som uppfyllelse av de nationella målen. Denna beskrivning återfinns 
även på liknande sätt i Skolverket (2011) där det beskrivs att kvalitet definieras utifrån 
hur väl verksamheten uppfyller nationella mål, svarar mot nationella krav och riktlinjer, 
uppfyller andra uppsatta mål, krav och riktlinjer förenliga med de nationella samt 
kännetecknas av en strävan till förnyelse och ständiga förbättringar utifrån rådande 
förutsättningar. En förutsättning för detta kvalitetarbete skulle då kunna ses som att man 
vet hur man definierar kvalitet och utifrån vilket perspektiv man väljer att belysa det. Då 
målen är desamma för samtliga fritidshem skulle det enkelt uttryckt kunna innebära att 
den syn som i alla fall styrdokumenten förmedlar innebär att kvalitet är någonting 
objektivt eller mätbart, samt att man kan bestämmas och identifiera dess 
kvalitetsegenskaper (Vernersson 2007, Holmlund 2004 & Dahlberg et. al 2002). Men 
samtidigt efter genomgång av fritidshemmens kvalitetsredovisningar uttrycks av 
fritidshemmen en annan syn där kvalitet kopplas till den situation som den är en del 
utav, är varierande samt inte finns några mått för att bestämma innehållet i kvalitet 
(Holmberg 2004, Vernersson 2007 & Johansson 1995). Samtidigt beskrivs ytterligare 
synsätt och där Scherp (2005) beskrivs måluppfyllelse där man sätter resultatet i relation 
till organisationens mål och uppdrag. Kvaliteten blir då beroende av hur väl man lyckas
förverkliga uppdraget eller målen. Vidare konstaterar han att det inte är någon lätt 
uppgift att avgöra vad som är god eller dålig kvalitet i skolan. Att det är möjligt med rätt 
stor enighet om att det beror på i hur hög grad man lyckas förverkliga skolans uppdrag 
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men att förståelsen av denna skiljer sig mellan samtliga inom skolorganisationen. 
Utifrån dessa beskrivningar kan jag inte hjälpa att fundera kring om det är så att man har 
olika synsätt inom personalgruppen på fritidshemmet. Hur visar det sig i sådant fall i 
kvalitetsredovisningarna och kan de genomföras utifrån den mall de är avsedda att göra 
om personalen utgår från olika perspektiv. 

För att se hur fritidshemmen uppfyller de nationella mål som de ska sträva mot och som 
redovisas i kvalitetsredovisningarna har jag försökt tolka det som redovisats i 
dokumenten och sedan se hur det överensstämmer med det som beskrivs i läroplanen. 
Där kan man se att det som redovisas främst är vad de arbetar med för att uppnå målen. 
Styrdokumenten lämnar även utrymme för tolkning vilket gör att fritidshemmen själva 
kan arbete efter hur det passar dem. Deras tolkning av styrdokumenten skulle kunna 
förstås utifrån att de fokuserat på det som de behöver arbeta med. Överlag kan man se 
beskrivningar som täcker för läroplanen, men vissa av dokumenten som beskriver sig 
mer kortfattat kan vara svårare att tolka. Det problematiska i detta är även det som inte 
framkommer i kvalitetsredovisningarna. Det upplevs som att dessa dokument mest är 
skriven för deras egen skull så de som känner verksamheten vet vad det handlar om och 
hur de arbetar. Kanske kan det även vara så att vissa saker utelämnas då man tycker att 
det är en sådan självklarhet att det inte behöver redovisas. Men för att en utomstående 
ska komplett förstå dessa dokument kan det behövas en tydlighet och kanske en mer 
konkret koppling till styrdokumenten.

6. Diskussion

Syftet med detta arbete var att undersöka hur kvaliteten på fritidshemmet beskrivs samt 
se hur de uttolkat styrdokumenten. Som framkommit i bakgrunden är inte kvalitet något 
entydigt begrepp och det visade sig även i resultatet där för visso 
kvalitetsredovisningarna var utformade efter samma mall men inte den redovisade 
kvaliteten av fritidshemmen. Detta kan tyda på att det finns många sätt att uppnå god 
kvalitet eller måluppfyllelse som skulle kunna ses som densamma.  Efter den tolkning 
jag gjort av materialet kan man se att kvalitet beskrivs av fritidshemmen utifrån teman 
som de arbetar med i verksamheten. Teman som har koppling till delarna från 
läroplanen som de skall arbeta mot. Uttolkningen av styrdokumenten kan förstås som att 
fritidshemmen tolkar styrdokumenten utifrån sin egen verksamhet och vad som för dem 
blir relevant att arbeta med i denna då de belyser sådant som de arbetar med för att 
uppnå målen. 

Sådant som jag reflekterat över under arbetets gång är varför inte elever och 
vårdnadshavarna är mer delaktiga i framtagningen av kvalitetsredovisningarna. Endast 
ett fåtal beskrev att de även varit delaktiga. Detta blir då enbart sett utifrån 
pedagogernas perspektiv och likväl som eleverna är medbestämmande i valet av 
aktiviteter så borde deras perspektiv även prioriteras i detta arbete. Men samtidigt kan 
man fråga sig varför det inte görs. Som beskrevs i kvalitetsredovisningarna så 
genomfördes denna överlag i slutet av terminen, flertalet redovisade inte när den 
genomfördes men kan det vara så att tiden till detta arbete kanske läggs på någonting 
annat som för stunden anses vara mer relevant och för att engagera föräldrar och elever i 
detta arbete behövs tid. 
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Någonting annat som jag reflekterat över är huruvida resultatet beskrivs som bra, att 
man tycker man uppfyllt detta mål. Nöjer man sig då med det eller ifrågasätter man 
istället varför det är bra? 

I kvalitetsredovisningarna skilde de sig även åt i den mängd text som redovisats. Kan 
det vara en förståelse av att allt är bra, att det kännetecknar fritidshemmet eller att det 
inte kännetecknar fritidshemmet eller att vissa delar utelämnas och inte beskrivs i vissa 
dokument kan då bero på att det är en självklar del eller att det är något som man inte 
”känner till”. Om man tänker att de beskriver sådant som är relevant för det enskilda 
fritidshemmet och att de även skriver detta för sin egen skull blir det lättförståeligt för 
de som utarbetat dokumenten att förstå. Exempel på det kan vara att i ett par av 
dokumenten som använde ordet Komet, som sedan visade sig vara två helt skilda saker 
då den ena menade en arbetsmetod och den andra en förskola. Men man kan fråga sig 
om utformningen skulle sett annorlunda ut om den skrevs för någon annan. Hur skulle 
det vara om fritidshemmen tog del av varandras redovisningar och på så vis även kunde 
hjälpa varandra i de delar som kännetecknar något annat fritidshem bättre än det egna.  

Det ska bli intressant att se när man börjar arbeta, hur arbetet med detta ser ut på 
fritidshemmen. Hur man arbetar med det och vad man lägger vikt på. Även att se hur 
man beskriver kvalitet och uttolkar styrdokumenten på det fritidshemmet.

Fortsatt forskning inom området skulle kunna vara att undersöka hur fritidspedagogerna 
enskilt beskriver kvalitet och hur de uttolkar styrdokumenten. Det skulle även vara 
intressant att undersöka hur de respektive fritidshemmen arbetar med detta under lång 
sikt. För att se det ur elevperspektiv skulle det även vara intressant att se hur de 
upplever kvaliteten på fritidshemmet. Även att mer ingående undersöka vad de tagit 
fasta på då de genomförde mallen för kvalitetsredovisning.

6.1 Metoddiskussion

Syftet med detta arbete var att se hur fritidshemmen beskriver kvalitet samt se hur de 
uttolkat styrdokumenten. För att undersöka detta använde jag mig av de 
kvalitetsredovisningar som varje fritidshem årligen skall upprätta. Fördelen med denna 
metod var att det empiriska materialet redan fanns och redovisningarna gav en samlad 
bild över hela kommunens fritidshem vad gäller både skillnader och likheter. Något som 
kan ses både som positivt och negativs i denna undersökning är att dessa dokument är 
genomförda och skrivna utifrån ett annat syfte. Fördelen med att de redan är gjorda blir
att man inte får svar som är förväntade eller bestämda. Nackdelen med detta kan vara 
just att den uppkommit av annan anledning vilken gör att källan inte är anpassad efter 
frågeställningen som undersökningen utgår ifrån (Holme & Solvang, 1997). En annan
nackdel kan även vara att det inte går att få någon djupare förklaring som man skulle 
kunnat få vid en intervju, men samtidigt skulle en intervjustudie bli väldigt omfattande 
för att täcka upp på liknande sätt. Det skulle även där kunna tänkas bli mer personligt
och få en annan vinkling, vilket skulle vara väldigt intressant men utifrån den tidsaspekt 
som fanns till förfogande valdes det liksom enkätundersökning bort. Men som tidigare 
nämndes var kvalitetsredovisningarna redan genomförda och tillgängliga och gav en
ärlig bild av kvaliteten på fritidshemmen. 

Den problematik som uppstod i undersökningen var att kvalitetsredovisningarna för år 
2011/2012 inte var genomförd av flertalet fritidshem vilket ledde till att det blev 
föregående års redovisningar som undersöktes. 
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8. Bilagor

Bilaga 1

Tanken är att blå och grön text ska bort från den färdiga planen. (Liksom denna ruta).
Blått – är allmänna råd
Grönt – är stöd för skrivandet

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010-2011

Inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde upprättar varje förskola, 
fritidshem och skola varje år en kvalitetsredovisning. Kvalitetsredovisningen är en 
viktig del i skolornas kvalitetsarbete i strävan mot ökad måluppfyllelse.

Kvalitet inom samtliga skolverksamheter är en samlingsbeteckning för hur väl 
verksamheten uppfyller de nationella målen, skolplan, lokal arbetsplan och arbetslagens 
prioriterade mål. Det gäller även hur väl verksamheten svarar mot nationella krav och 
riktlinjer. 

Läroplan för grundskolan gäller även fritidshemmen för de avsnitt som behandlar 
grundläggande värden, förståelse och medmänsklighet, saklighet och allsidighet samt 
normer och värden.

För bedömning av måluppfyllelsen har Bollnäs kommun valt att använda sig av 
Skolverkets verktyg BRUK som bygger på 6 kriterier:

1. Egenskapen kännetecknar inte alls skolan
2. Inledande diskussioner om hur man ska arbeta för att nå detta har inletts
3. Personalen har enats om hur man ska arbeta för att nå detta 
4. Arbetet har påbörjats och vissa kännetecken finns
5. Skolan kännetecknas till stor del av detta
6. Denna egenskap kännetecknar skolan

1. INLEDNING
 Beskrivning av skolan och bl.a. pedagogisk idé

2. UNDERLAG OCH RUTINER FÖR ATT TA FRAM 
KVALITETSREDOVISNING

 Hur har ni tagit fram kvalitetsredovisningen? 
 Vilka har medverkat, personal, elever och vårdnadshavare? 
 Enkäter? 
 Intervjuer? 
 Nyckeltal? 
 Andra bedömningar? 

3. VERKSAMHETENS FÖRUTSÄTTNINGAR

3.1 ARBETSORGANISATION OCH LEDNING AV VERKSAMHETEN
 Rektors kunskap om uppdraget och inblicken i det dagliga arbetet. 
 Hur man planerar, följer upp och utvärderar skolan. 
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 På vilket sätt skapar rektor tidsutrymme för personalen att planera, följa upp och 
utvärdera verksamheten

3.2 BARN
Beskrivning av 

 antal barn 
 åldersfördelning
 barn med annat modersmål mm.
 tidiga insatser för barn prioriteras

Antal inskrivna barn per 15 okt, 2010

Antal elever Flickor Pojkar 
Förskoleklass
År 1
År 2
År 3
År 4
År 5
År 6
Totalt 

3.3 PERSONAL
 personaltäthet, 
 erfarenhet och utbildning 
 tillgång till stödfunktioner

År Antal barn per heltidstjänst Antal pedagoger
2010
2009
2008

SCB 15 okt, 2010

3.4 PERSONALENS KOMPETENSUTVECKLING
 Personalens kompetensutvecklingsplan och på vilket sätt personalen tar tillvara 

sin egen och andras kompetens. 
 Vilken kompetensutveckling erbjuds för att klara av förskolans uppdrag.

3.5 EKONOMI
 Hur man fördelar de resurser man får utifrån peng fördelningen.
 Socioekonomiska faktorerna
 Resursförstärkning 

3.6 LOKALER OCH MATERIELLA RESURSER
 Materiel, utrustning, antal datorer per elev, lokalyta per elev, lokaler och 

utemiljö. 
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4 UPPFÖLJNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN I FÖREGÅENDE ÅRS 
KVALITETSREDOVISNING
Sammanställning av beslutade åtgärder utifrån kvalitetsredovisning 2009-2010
Förbättringsområden i 2009-2010 års 
kvalitetsredovisning

Vad har hänt?

5. ARBETET I FRITIDSHEMMET

5:1 NORMER OCH VÄRDEN

Allmänna råd Kvalitet i fritidshem
Det är viktigt att personalen

 Arbetar för att de normer och värden som beskrivs i läroplanen är en integrerad del i det vardagliga 
arbetet med att stödja barns utveckling och kopplar samman det med hur barnet utvecklar förmågan att 
at ansvar och ha inflytande

 Strävar efter att se det unika hos varje barn och medvetet arbetar med olikheterna i gruppen ses som en 
tillgång

MÅL Lpo 94
Skolan skall sträva efter att varje elev

 utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper 
och personliga erfarenheter,

 respekterar andra människors egenvärde,
 tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att 

bistå andra människor,
 kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med 

deras bästa för ögonen och visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare 
perspektiv

Målen i fritidshemmets arbetsplan: Skriv in det mål fritidshemmet har i arbetsplanen 
som relaterar till de nationella målen

Process: vilka är det viktigaste insatserna för detta mål, hur tänker vi, vad arbetar vi 
med, hur organiserar vi lärandet? Hur följer ni upp och utvärderar, vilka metoder 
använder vi, intervjuer, pedagogisk dokumentation, observationer, utvärdering i egna 
personalgruppen mm

Måluppfyllelse enligt BRUK

1      2     3     4     5     6

Analys av måluppfyllelsen: Vilka slutsatser drar ni utifrån måluppfyllelsen?

Åtgärder för förbättringar och ökad måluppfyllelse: Vad kommer ni att göra för att 
öka måluppfyllelsen utifrån den analys ni gjort?

5:2 BARNS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE
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Allmänna råd Kvalitet i fritidshem
Det är viktigt att personalen

 Aktivt arbetar för barns rätt till ansvar, delaktighet och inflytande i verksamheten utifrån erfarenhet, 
ålder och mognad

 Tydliggör för barnen sambanden mellan delaktighet, inflytande över och ansvar för fattade beslut
Mål Lpo 94
Skolan skall sträva efter att varje elev

 tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö,
 successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan och
 har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former

Målen i fritidshemmets arbetsplan: Skriv in det mål fritidshemmet har i arbetsplanen 
som relaterar till de nationella målen
Process: vilka är det viktigaste insatserna för detta mål, hur tänker vi, vad arbetar vi 
med, hur organiserar vi lärandet? Hur följer ni upp och utvärderar, vilka metoder 
använder vi, intervjuer, pedagogisk dokumentation, observationer, utvärdering i egna 
personalgruppen mm

Måluppfyllelse enligt BRUK

1      2     3     4     5     6

Analys av måluppfyllelsen: Vilka slutsatser drar ni utifrån måluppfyllelsen? 

Åtgärder för förbättringar och ökad måluppfyllelse: Vad kommer ni att göra för att 
öka måluppfyllelsen utifrån den analys ni gjort?

5:3 FRITIDSHEMMETS UPPDRAG

Allmänna råd Kvalitet i fritidshem
 Erbjuder barnen en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid som är varierad och utgår från 

barnens behov och intressen
 Förenar omsorg och pedagogik som stödjer barnets fysiska intellektuella, sociala och emotionella 

utveckling.
 Utformar verksamheten så fritidshemmet kompletterar skolan både tids och innehållsmässigt

Målen i fritidshemmets arbetsplan: Skriv in det mål fritidshemmet har i arbetsplanen 
som relaterar till de nationella målen

Process: vilka är det viktigaste insatserna för detta mål, hur tänker vi, vad arbetar vi 
med, hur organiserar vi lärandet? Hur följer ni upp och utvärderar, vilka metoder 
använder vi, intervjuer, pedagogisk dokumentation, observationer, utvärdering i egna 
personalgruppen mm

Måluppfyllelse enligt BRUK

1      2     3     4     5     6

Analys av måluppfyllelsen: Vilka slutsatser drar ni utifrån måluppfyllelsen? 



39

Åtgärder för förbättringar och ökad måluppfyllelse: Vad kommer ni att göra för att 
öka måluppfyllelsen utifrån den analys ni gjort?

5:4 SAMARBETE MED ANDRA VERKSAMHETER

Allmänna råd Kvalitet i förskolan
 Skapar bästa möjliga förutsättningar för varje barns mångsidiga utveckling och lärande genom 

samarbete med andra verksamheter såsom förskola, förskoleklass och skola och i samarbetet med 
förskola, förskoleklass och skola utgår från barnens behov och intressen

 Samarbetar med förskola, förskoleklass och skola för att skapa kontinuitet och för att underlätta 
övergångar mellan olika verksamhetsformer

Mål Lpo 94 
Skolan skall sträva efter att varje elev

 inhämtar tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att
 få en inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv 

Målen i fritidshemmets arbetsplan: Skriv in det mål fritidshemmet har i arbetsplanen 
som relaterar till de nationella målen

Process: vilka är det viktigaste insatserna för detta mål, hur tänker vi, vad arbetar vi 
med, hur organiserar vi lärandet? Hur följer ni upp och utvärderar, vilka metoder 
använder vi, intervjuer, pedagogisk dokumentation, observationer, utvärdering i egna 
personalgruppen mm

Måluppfyllelse enligt BRUK

1      2     3     4     5     6

Analys av måluppfyllelsen: Vilka slutsatser drar ni utifrån måluppfyllelsen?

Åtgärder för förbättringar och ökad måluppfyllelse: Vad kommer ni att göra för att 
öka måluppfyllelsen utifrån den analys ni gjort?

5:5 HÄLSA OCH LIVSSTIL

Allmänna råd Kvalitet i fritidshem
 Förenar omsorg och pedagogik som stödjer barnets fysiska , intellektuella, sociala 
och emotionella utveckling

Lpo 94 
 Skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.
 Hälso- och livsstilsfrågor ska prioriteras

Målen i fritidshemmets arbetsplan: Skriv in det mål fritidshemmet har i arbetsplanen 
som relaterar till de nationella målen

Process: vilka är det viktigaste insatserna för detta mål, hur tänker vi, vad arbetar vi 
med, hur organiserar vi lärandet? Hur följer ni upp och utvärderar, vilka metoder 
använder vi, intervjuer, pedagogisk dokumentation, observationer, utvärdering i egna 
personalgruppen mm

Måluppfyllelse enligt BRUK
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1      2     3     4     5     6

Analys av måluppfyllelsen: Vilka slutsatser drar ni utifrån måluppfyllelsen?

Åtgärder för förbättringar och ökad måluppfyllelse: Vad kommer ni att göra för att 
öka måluppfyllelsen utifrån den analys ni gjort?

5:6 JÄMSTÄLLDHET MELLAN FLICKOR OCH POJKAR

Allmänna råd Kvalitet i fritidshem
 Reflekterar över sitt eget förhållningssätt till manligt och kvinnligt och diskuterar hur den pedagogiska 

miljön kan utformas för att stärka jämställdhetsarbetet.
 Arbetar för jämställdhet mellan flickor och pojkar integrerat i verksamheten

Lpo 94
 Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. 
 Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som 

ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. 
 Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den skall därför ge utrymme för 

eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet.

Målen i fritidshemmets arbetsplan: Skriv in det mål fritidshemmet har i arbetsplanen 
som relaterar till de nationella målen

Process: vilka är det viktigaste insatserna för detta mål, hur tänker vi, vad arbetar vi 
med, hur organiserar vi lärandet? Hur följer ni upp och utvärderar, vilka metoder 
använder vi, intervjuer, pedagogisk dokumentation, observationer, utvärdering i egna 
personalgruppen mm

Måluppfyllelse enligt BRUK

1      2     3     4     5     6

Analys av måluppfyllelsen: Vilka slutsatser drar ni utifrån måluppfyllelsen?

Åtgärder för förbättringar och ökad måluppfyllelse: Vad kommer ni att göra för att 
öka måluppfyllelsen utifrån den analys ni gjort?

5:7 SÄRSKILT STÖD

Allmänna råd Kvalitet i fritidshem
 Arbetar utifrån ett synsätt som innebär att stödbehovet för barn i behov av särskilt stöd ses i relation till 

omgivningen och den miljö barnet vistas i
 Samarbetar med förskoleklass och skola så att olika kompetenser gemensamt bidrar till en bild hur 

barnet fungerar i olika sammanhang, något som bör utgöra underlag för olika stödinsatser
 Samarbetar med förskolan för att underlätta övergången mellan förskola och fritidshem
 Vid planering av insatser för barn i behov av särskilt stöd är lyhörd för vårdnadshavarens synpunkter
 Genom uppföljningar och utvärderingar tydliggör vilka faktorer som har påverkat arbetet med barn i 

behov av särskilt stöd och om stödresurserna är adekvata och tillräckliga
 Tillsammans med barnet och barnets vårdnadshavare dokumenterar, följer upp och utvärderar 

stödinsatserna
Lpo 94

 Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov
 Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov
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 Uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd
 Stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter

Målen i fritidshemmets arbetsplan: Skriv in det mål fritidshemmet har i arbetsplanen 
som relaterar till de nationella målen

Process: vilka är det viktigaste insatserna för detta mål, hur tänker vi, vad arbetar vi 
med, hur organiserar vi lärandet? Hur följer ni upp och utvärderar, vilka metoder 
använder vi, intervjuer, pedagogisk dokumentation, observationer, utvärdering i egna 
personalgruppen mm

Måluppfyllelse enligt BRUK

1      2     3     4     5     6

Analys av måluppfyllelsen: Vilka slutsatser drar ni utifrån måluppfyllelsen?

Åtgärder för förbättringar och ökad måluppfyllelse: Vad kommer ni att göra för att 
öka måluppfyllelsen utifrån den analys ni gjort?

5:8 ETT MÅNGKULTURELLT FRITIDSHEM

Allmänna råd Kvalitet i fritidshem
 Fortlöpande reflekterar över sina värderingar och föreställningar om kulturella och språkliga olikheter.
 Strävar efter ett arbetssätt där man betonar olika kulturers lika värde och ser språklig och kulturell 

mångfald som en till gång och ser till att arbetet med att stödja barns språkliga och kulturella identitet 
integreras i den dagliga verksamheten

Målen i fritidshemmets arbetsplan: Skriv in det mål fritidshemmet har i arbetsplanen 
som relaterar till de nationella målen

Process: vilka är det viktigaste insatserna för detta mål, hur tänker vi, vad arbetar vi 
med, hur organiserar vi lärandet? Hur följer ni upp och utvärderar, vilka metoder 
använder vi, intervjuer, pedagogisk dokumentation, observationer, utvärdering i egna 
personalgruppen mm

Måluppfyllelse enligt BRUK

1      2     3     4     5     6

Analys av måluppfyllelsen: Vilka slutsatser drar ni utifrån måluppfyllelsen? 

Åtgärder för förbättringar och ökad måluppfyllelse: Vad kommer ni att göra för att 
öka måluppfyllelsen utifrån den analys ni gjort?

 SAMARBETE MELLAN FRITIDSHEM OCH HEM

Allmänna råd kvalitet i fritidshem
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 Skapar ett nära och förtroendefullt samarbete med barnets vårdnadshavare om barnets individuella 
utveckling och lärande och diskuterar på vilket sätt fritidshemmet kan bidra till att barnet trivs, lär och 
utvecklas

 Använder kontakten med barnets föräldrar till att föra samtal om barnets trivsel, lärande och utveckling
 Tar hänsyn till vårdnadshavarens olika möjligheter att delta i och påverka verksamheten genom att se 

till att det finns olika former för forum för inflytande och samverkan.

Målen i fritidshemmets arbetsplan: Skriv in det mål fritidshemmet har i arbetsplanen 
som relaterar till de nationella målen

Process: vilka är det viktigaste insatserna för detta mål, hur tänker vi, vad arbetar vi 
med, hur organiserar vi lärandet? Hur följer ni upp och utvärderar, vilka metoder 
använder vi, intervjuer, pedagogisk dokumentation, observationer, utvärdering i egna 
personalgruppen mm

Måluppfyllelse enligt BRUK

1      2     3     4     5     6

Analys av måluppfyllelsen: Vilka slutsatser drar ni utifrån måluppfyllelsen? 

Åtgärder för förbättringar och ökad måluppfyllelse: Vad kommer ni att göra för att 
öka måluppfyllelsen utifrån den analys ni gjort?

7 LIKABEHANDLINGSPLANEN
Planen ska finnas på fritidshemmets hemsida
Beskriv hur ni har följt upp och utvärderat likabehandlingsplan/plan mot kränkande 
behandling
Stödpunkter vid uppföljning

 Är den upprättad den senaste 12 månaders perioden gäller för 1 år
 Har barnen varit delaktiga?
 Hur har kartläggning gått till

 Verksamhetens behov på individ-, grupp-, och verksamhetsnivå
 Har diskrimineringsgrunderna beaktats
 Sett över klimat och miljö i förskolan
 Kompetensutveckling
 Introduktion
 Kommunikation
 Rutiner för akuta åtgärder

 Innehåller planen klara tydliga mål
 Innehåller planen aktiva åtgärder för det främjande och förebyggande arbetet
 Åtgärderna är konkreta och uppföljningsbara
 Rutiner för akuta situationer

 Hur personalen agerar och ansvarsfördelning
 Uppföljande insatser
 Hur händelser och åtgärder dokumenteras

8 INFORMATIONSSKYLDIGHETEN

webb tryck
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Det finns en samlad beskrivning av fritidshemmets verksamhet med 
kontaktuppgifter (telefon, e-postadress, adress till rektor)
Fritidshemmets profil, (pedagogisk inriktning), värdegrund, arbetssätt etc) 
presenteras
I presentationen framgår var fritidshemmet ligger geografiskt
Det finns information om fritidshemmets öppethållande
Det finns information om stängningsdagar
Det finns information om fritidshemmets kosthållning
Resultat av fritidshemmets enkätundersökningar finns tillgängliga
Kvalitetsredovisningen finns tillgänglig
Arbetsplan finns tillgänglig

Bilaga 2 – kvalitetsredovisningarna
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Inledande beskrivning av fritidshemmen

Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisning

I samtliga åtta dokument (A-H) beskrivs att det är personalen som arbetat fram 
kvalitetsredovisningarna. I fyra av dessa dokumenten (A, D, G, H) beskrivs även att det 
skett ett samarbete med rektor. Två av dokumenten (G, H) beskriver att diskussioner 
även skett med elever och i dokument G har föräldrar fått möjlighet att framföra förslag. 
De rutiner som finns för att ta fram kvalitetsredovisning beskrivs inte i tre av 
dokumenten (C, D, H) i ett dokument (F) beskrivs att det i Maj avsätts tid till detta och 
en annan (G) att det görs på slutet av läsåret, i två av dokumenten (A, E) beskrivs att de 
under året sett över/diskuterat delarna i kvalitetsredovisningen och i en (B)framkommer 
att de börjat efter jul men att målet är att föra diskussionen under hela läsåret. 

Verksamhetens förutsättningar

Två av dokumenten  behandlar denna del där dokument A kortfattat beskriver 
verksamheten samt miljön/omgivningen. I dokument H redovisar personal, lokal, 
skolgård samt personalantalet beroende av inskrivna barn.

Arbetsorganisation och ledning av verksamheten

I två av dokumenten beskrivs rektor som arbetar 100% ( F, G ) enbart i ett av 
dokumenten framkommer att rektor har statlig rektorsutbildning ( F). I två av 
dokumenten beskrivs att rektor arbetar 40% (B) och 60% där det även beskrivs att 
denne undervisar och deltar i fritidshemmets verksamhet när så behövs (C). I övriga 
dokument (A, E, D, H) framkommer inte rektorns arbetsprocent. I fyra av dokumenten 
(D, B, A, H) fokuserar denna del främst på rektorns arbete mot verksamheten. Det 
beskrivs i två av dokumenten att personalen har planeringstid 10 timmar varje vecka (G) 
samt att en lokal överenskommelse på planeringstid finns för 10 timmar/ vecka (E). I 
dokument F, E, G beskrivs att det under en dag i veckan är planeringstid för 
pedagogerna på fritidshemmet då ingen samverkan sker. Även i dokument C beskrivs 
att personalen har möjlighet att samlas en gång per vecka under dagtid (ingen 
tidsintervall). I dokument F beskrivs att de deltar i kommunövergripande 
fritidshemsträffar en gång i månaden något som inte nämns i något annat dokument. I 
dokument E beskrivs att de har tid avsatt en fredag i månaden för kvalitetsarbete med 
rektorn. I dokument H förklaras att de har kontinuerliga möten där aktuella frågor 
diskuteras som informationsmöte varannan fredag samt arbetsplatsmöte på kvällstid en 
gång i månaden.

Barn

Antalet inskrivna barn 15 oktober 2010 i årskurs förskoleklass – 6, förutom dokument F 
där det var förskoleklass – 3.
A – 81, B – 25, C – 46, D – 39, E – 150, F – 121, G – 84, H – 47. I dokument H 
beskrivs att några fler barn hade börjat mot jul samt att några äldre barn slutade under 
den senare delen av våren. Även att två barn med tyska som modersmål hade plats på 
fritids.

Personal
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Enbart dokument A beskriver att all personal har pedagogisk utbildning och i dokument 
C framkommer ingen beskrivning av personalens kompetens, ej heller antalet barn per 
heltidstjänst. I två av dokumenten beskrivs att all personal har lång erfarenhet, (G – 1 
fritidspedagog, 3 förskollärare, 2 barnskötare och F – 4 fritidspedagoger, 5 
förskollärare, 1 barnskötare och 1 obehörig, här beskrivs även att omsättningen på de 
ordinarie tjänsterna har varit mycket låg). I dokument G beskrivs även att de haft ett 
antal praktikanter. I dokument B (fritidspedagog, förskollärare och danspedagog) och E 
(fritidspedagoger eller förskollärare) beskrivs att det till stor del/största del är utbildad 
personal på fritidshemmet. I dokument D beskrivs enbart personalens kompetens, 2 
förskollärare, 1 fritidspedagog och 1 obehörig. I dokument H beskrivs här ingen 
personalkompetens, men under verksamhetens förutsättningar beskrevs att det arbetar 
utbildad personal, fritidspedagoger och förskollärare med erfarenhet.

Antalet barn per heltidstjänst 2010: A – 14,21, B – 6,4, D – 15,6, E – 12,7, F – 13,52, G 
– 17,5, H – 12,27. 

Personalens kompetensutveckling

I dokument C beskrivs att kompetensplanen är eftersatt pga. det kärva ekonomiska 
läget. I tre av dokumenten (B, E, D) har ingen direkt kompetensutveckling skett de har 
fått information om skollag (E), diskuterat förhållningssätt, läroplan och skollag en dag 
(B) samt deltagit i lärarnas kompetensutvecklingsplan vid några tillfällen (D). I 
dokument F och E beskrivs att det vid medarbetar-/utvecklingssamtal samtalas kring 
detta. I tre av dokumenten (F, A, G) har viss kompetensutveckling genomförts. I 
dokument F har samtliga genomgått datautbildningen PIM samt blivit informerade om 
den nya skollagen och läroplanen. I dokument A har två gått utbildning i 
äventyrspedagogik, en har gått datautbildningen PIM och en utbildat sig i 
Bornholmsmodellen. I dokument G beskrivs en personal som gått fortbildning i 
utomhuspedagogik, all personal har fått utbildning kring likabehandlingsplanen samt 
föreläsning om den nya skollagen. Två av personalen har fått utbildning i 
utomhusmatematik. I dokument H beskrivs att fritidspersonalen har gått en 
dagsutbildning som heter skogen i skolan. 

Ekonomi

I fyra av dokumenten (D, B, E, H) beskrivs att de organiserar verksamheten efter 
skolpengen/resurs de får. I dokument C beskrivs att den riktade pengen missgynnar 
dem. I dokument F förklaras rektorns grundorganisation utifrån fritidshemspengens 
storlek och hur förslag presenteras. Det beskrivs även att en viss resursförstärkning 
funnits på fritidshemmet under eftermiddagarna. I dokument A beskrivs att de 
personalresurser de har bestäms av hur många barn som är inskrivna på fritidshemmet 
då de har en peng för varje barn. De menar att i princip säger vi aldrig nej till något 
barn som vill ha plats på fritids, men det finns ändå en gräns för hur stora grupper man 
kan ha. Barnen måste känna sig trygga och vi måste också garantera barnens säkerhet. 
Blir det för många barn måste vi strukturera om verksamheten. Vidare beskrivs att 10
% av barnomsorgspengen är viktad där de faktorer som bestämmer viktningen är de s.k.
socioekonomiska faktorerna d.v.s. hur många pojkar de har, föräldrarnas utbildning 
samt barn med invandrarbakgrund. Det beskrivs även att fritidshemmet haft extra 
personalresurs då trycket på fritids varit stort och några barn har behövt extra stöd. I 
dokument G beskrivs att en del av skolpengen avsatts till vikariat för att kunna 
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säkerställa en hög kvalitet på verksamheten även då ordinarie personal är frånvarande. 
Det beskrivs även att det funnits praktikanter samt assistenter. I dokument H 
framkommer att de har en grundbemanning men att extra personal kan sättas in vid 
särskilt hög belastning. De socioekonomiska faktorerna innebär för detta fritidshem en 
lägre barnomsorgspeng.

Lokaler och materiella resurser

I tre av dokumenten (G, A, C) beskrivs att lokalerna är ändamålsenliga/anpassade och i 
dokument B beskrivs att lokalerna är bra om än i behov av målning samt F som menar 
att standarden på lokalerna är höga och att de under eftermiddagen utnyttjar hela skolan 
med slöjd och gymnastiksal. God tillgång på material framhålls i dokument G, A, F, H. 
I två av dokumenten (E, H) beskriver att lokalerna inte är anpassade för 
fritidsverksamhet och dokument H utnyttjar klassrum så fort det finns möjlighet. 
Liknande beskrivs i dokument D där fritids ligger i skolans lokaler och är i mycket stort 
behov av upprustning. Tillgången till datorer framhålls i dokument G, A, C, D. I 
dokument F beskrivs att de endast har en personaldator samt att ett gemensamt beslut 
tagits av personalen att tiden på fritidshemmet skall ägnas åt lek ute och inne, skapande 
aktiviteter, spel, pussel och böcker. I dokument E, H och B nämns inte datorer 
överhuvudtaget. Utemiljön som resurs framhålls i fyra av dokumenten (E, B, G, A) och 
i dokument H beskrivs utomhusmiljön som lite torftig.

Arbetet i fritidshem

Normer och värden

MÅL Lpo 94
Skolan skall sträva efter att varje elev

 utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på 
kunskaper och personliga erfarenheter,

 respekterar andra människors egenvärde,
 tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att 

bistå andra människor,
 kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med 

deras bästa för ögonen och visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare 
perspektiv

 Sex av åtta har tagit fasta på arbete mot kränkningar (B, E, C, G, A, H)
 Kollegial process hos fyra (E, G, A, F)
 Dagliga eller kontinuerliga samtal kring detta beskrivs i tre av dokumenten (E, 

A, F).
 Två av fritidshemmen beskriver regler, normer och värdegrund (E & F) och ett 

(G) behandlar regler och ett arbete med normer (A).
 Två beskriver arbete med program som syftar till att stärka elevernas positiva 

samvaro (B & E)
 Ett fritidshem beskriver arbete med Genus (E)
 Ett fritidshem beskriver att de arbetar medvetet med att alla barn ska känna sig 

trygga.(B)
 Ett fritidshem beskriver mobbningsteamets positiva inverkan.(E)
 Ett fritidshem beskriver arbete med rollspel för att sätta sig in i olika dilemman 
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och förstå andras känslor.(C)
 Ett av fritidshemmen beskriver en veckovis utvärdering samt dokumentation av 

verksamheten och vid behov, enskilda skriftlig observation för elever med 
speciella behov (G).

 Ett fritidshem beskriver arbete med att stärka gruppen samt barnen enskilt.(A).
 Ett fritidshem beskriver att de stävar efter att se det unika hos varje barn och 

arbetar medvetet med olikheter och likheter (D).
 Ett fritidshem beskriver att de uppmuntrar barnen att klara så mycket som 

möjligt själva med pedagogernas stöd och inflytande, även konflikthantering 
(H).

B: Vi arbetar medvetet med att alla barn ska känna sig trygga. Genom att ha fasta 
rutiner, ingripa omedelbart vid all form av kränkande behandling och målet var att 
använda sig mer av ”komet”.

E: Vi diskuterar kontinuerligt problem som uppstår i vardagen utifrån framtagen 
värdegrund, regler och normer. Vi ska uppmärksamma och arbeta mot alla former av 
kränkningar. Vi arbetar förebyggande med hjälp av Charliematerialet. Personal utbildar 
sig i komet, som till stor del innehåller metoder för de vuxna att via sitt eget 
förhållningssätt påverka barnen i positiv riktning. Vi har lyft frågan om genus i 
personalgruppen för att börja bryta mönster. Till stor hjälp är det aktiva arbetet med 
mobbningsteamet på skolan utför, där både personal (skola och fritids) och elever finns 
representerade. Vi ska för att lyfta likabehandlingsplanen jobba vidare med den. Vi har 
samling så att alla blir sedda och lyssnade på. Vi jobbar mycket med detta under hela 
dagen, vid konflikter och samarbete vid raster med mera. 

C: Barnen ges möjlighet till inflytande och delaktighet genom barnintervjuer som görs 
en gång per läsår. Städdagar varannan vecka så att barnen lär sig ta ansvar för 
fritidshemmets saker och inredning. Vi tolererar inte fula ord, kränkningar och 
våldsamheter mot varandra. Vi ingriper omedelbart när detta händer. Samtal och 
rollspel där barnen får sätta sig in i olika dilemman och andras känslor genomförs. Vi 
behöver lägga mer tid på att diskutera målen.

G: Har tillsammans med alla barn skapat gemensamma regler som gäller hela dagen. 
Planerar och utvärderar kontinuerligt varje måndag. Arbetar med dokumentation genom 
bildspel och kollage som beskriver fritidshemmens verksamhet och samverkan med 
skolan. Vid behov har de gjort enskilda skriftliga observationer för elever med speciella 
behov. Jobbar liksom skolan efter likabehandlingsplanen och strävar efter att motverka 
kränkningar. Samverkan med skolan har varit bristfällig, mer samverkan för större 
måluppfyllelse.

A: Vi ”tjatar och gnatar” konstant om uppförande och hur man bemöter och är med 
varandra. Vi agerar aktivt då vi uppmärksammar någon form av kränkande behandling. 
Vi arbetar för att stärka gruppen och för att stärka barnet enskilt, exempelvis genom att 
vi som vuxna ständigt vägleder barnen i deras sociala vardag. Vi diskuterar dagligen det 
som händer. Detta är ett pågående arbete som ständigt diskuteras, både i barn- och 
personalgrupp. Vi önskar att diskussionen kring normer och värden lyfts ett steg i 
personalgruppen.

F: Vi diskuterar kontinuerligt problem som uppstår i vardagen utifrån framtagen 
värdegrund. Vi förankrar regler och normer hos barnen. Vi tar snabbt tag i begynnande 
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konflikter genom att prata med barnen och informera föräldrarna. Eftersom skolans 
värdegrund, regler och normer är väl förankrade hos såväl barn som personal upplever 
vi det som en del i det dagliga arbetet. Arbetet har till del under året försvårats eftersom 
fritidsbarnen dom går i klass 3 har tilldelats en lokal som ligger i en annan del av skolan 
än set stora fritidshemmet gör.

D: Vi strävar efter att se det unika hos varje barn och arbetar medvetet med olikheter 
och likheter, ser olikheter som en tillgång. Det här är vi bra på. Alla måste medvetet 
arbeta med detta i vardagen.

H: Vi uppmuntrar barnen att klara av så mycket som möjligt själva med vårt stöd och 
inflytande. I största möjliga mån får barnen lösa sina egna konflikter utan att vi vuxna 
rycker in. Vi tillrättavisar barnen om de säger ”fula” ord, kränker varandra eller är 
våldsamma. Vi gör medvetna satsningar och har kommit en bit på väg. Vi har inga 
samlingar efter skolans slut då vi upplevde att det blev mycket konflikter och bråk när 
barnen kom trötta till fritids och redan hade suttit stilla en del. Personalen vill gå 
utbildning i konflikthantering.

Barns delaktighet och inflytande

Mål Lpo 94
Skolan skall sträva efter att varje elev

 tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö,
 successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan och
 har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former

 Delaktighet i val av aktiviteter beskrivs i fem av dokumenten (G, H, E, D, A).
 Samlingar där eleverna får koma till tals beskrivs i sex av dokumenten fast på 

lite varierande sätt. I dokument E och G beskrivs dagliga samlingar, i dokument 
H beskrivs månadsmöte en eftermiddag i månaden, i dokument A beskrivs 
regelbundna samlingar under året samt samtal med barnen i val av aktiviteter, 
teman eller material. I dokument D beskrivs forum för medbestämmande. 
Dokument C beskriver årliga intervjuer/utvärderingar tillsammans med barnen.

 Ökat ansvar med ökad ålder beskrivs i två av dokumenten (E och B).
 Två av fritidshemmen (F och A) beskriver struktur som en viktig del i grupper 

med fler avdelningar.
 Ett av fritidshemmen beskrivs arbete med att vara förebilder för de yngre, 

acceptera olikheter samt eget ansvar (B). 
 Ett av fritidshemmen beskriver att de vill tydliggöra verksamheten på 

fritidshemmet samt involvera föräldrarna (H).
 Ett av fritidshemmen beskriver belöningssystem där eleverna får vara delaktiga i 

val av belöning (E).
 Ett av fritidshemmen beskriver vikten av samsyn (F).


F: Genom att vara lyhörda och visa respekt för när barnen uttrycker sin vilja i 
vardagliga situationer upplever barnen att de tas på allvar av de vuxna. Måluppfyllelsen 
är ett resultat av medvetet arbete och tydliga regler och normer för barnen. Eftersom 
fritidshemmet från och med i år består av tre avdelningar, mot tidigare två, är det extra 
viktigt att samsyn råder och att vi blir mer strukturerade när vi fattar beslut. 
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C: Årliga intervjuer/utvärdering tillsammans med barnen. 

G: Vi har genom samlingar gett barnen möjlighet att påverka sina aktiviteter under 
dagen. Haft många aktiviteter inne och ute att välja på under året. Vill dela grupper för 
att få mindre barnantal per grupp och även åldersindelade.

H: Vi har månadsmöte en eftermiddag i månaden där barnen och personalen diskuterar 
kommande aktiviteter. Barnen kan lämna önskemål om vad de vill göra på fritids, men 
vi diskuterar förslaget under månadsmötet. Vi har en tavla där barnen kan välja tre 
aktiviteter per dag (fyra dagar i veckan). Den femte dagen erbjuder vi bara en aktivitet. 
Vi har genomfört mycket av vad barnen har önskat t.ex. talangjakt, kuddkrig, 
vernissage. Vi ska skicka hem minnesanteckningar för att involvera föräldrarna och 
tydliggöra verksamheten på fritids. Vi ska sträva efter att flera barn vill och törs lämna 
förslag.

E: Vi arbetar aktivt för barnens rätt till delaktighet och inflytande i verksamheten, 
utifrån erfarenhet, ålder och mognad samtidigt som vi tillsammans med barnen påtalar 
att med delaktighet och inflytande medföljer ett ansvar. Barnen har stor delaktighet i val 
av aktiviteter under sin vistelse på fritidshemmet. På fritids har vi samlingar varje dag 
för att ha ett forum för medbestämmande. Barnen får vid belöningssystem vara delaktig
i valet av belöning. Vi arbetar för lite med aktivt inflytande så som fritidsråd m.m. Stora 
barngrupper gör det svårare att tillgodose allas behov. Det går inte att låta alla vara med 
och bestämma.

D: Vi har infört forum för delaktighet och önskemål om aktivitet. Vi tillgodoser barnens 
behov så långt det går. Lite sämre än föregående år pga. avsaknad av kontinuitet i 
organisationen av personal. 

A: Genom att samtala med barnen, röstning, observationer tillgodoser vi val av 
aktiviteter, material och teman. Vid val av teman och material har vi lyssnat på barnens 
önskemål. Har haft regelbundna samlingar under året där barnen ges möjlighet att 
komma med förslag och idéer och påverka verksamheten. Det finns tid till diskussion 
med hela barngruppen under dessa tillfällen. Vi ser att barnen är medvetna om att de är 
delaktiga i och har inflytande över verksamheten. Vi har en tydlig och bra struktur på 
vår verksamhet där vi alltid erbjuder barnen både fri lek och planerade aktiviteter. I och 
med att barnantalet ökar är vårt mål att bli ännu tydligare i vår struktur och finna fler 
vägar för samarbete mellan avdelningar och nyttjande av lokaler.

B: Alla elever leker tillsammans och många gånger drar de med varandra. Vi låter de 
äldre barnen ta mer ansvar. Vi för ständiga diskussioner om att vara goda förebilder för 
de yngre barnen. Vi poängterar också att man tänker olika, att det är viktigt att stå för 
det man tycker är rätt och kunna ge sig om det behövs. Eleverna får hålla reda på sina 
saker och tränas att kunna vänta på sin tur. Vi tycker att vi når ganska långt men att vi 
behöver få med eleverna mer i verksamheten igen. Vill återinföra stormöten och göra 
intervjuer om trivseln på fritids. 

Samarbete med andra verksamheter

Mål Lpo 94 
Skolan skall sträva efter att varje elev
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 inhämtar tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att
 få en inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv 

 En beskrivning av samarbete med skola kan man urskilja i samtliga av 
dokumenten. 

 I två av fritidshemmen beskrivs gemensamma planeringar mellan pedagoger 
som en del i samarbetet (D och A) samtidigt som dokument A pekar på brister i 
planeringen mellan arbetslagen. I två andra beskrivs att samarbetet varit 
bristfälligt pga. få gemensamma planeringar (G) samt i dokument B som 
uttrycker att de hade som mål mer gemensam tid och samplanering som det kan 
bli mer utav. 

 Samarbete med förskola beskrivs i fyra av dokumenten (G, C, B, H) framförallt 
vid öppningar och stängningar samt vid lov.

 Samarbete med närsamhället samt idrottsföreningar/verksamheter beskrivs i fyra 
av dokumenten. Där det i G beskrivs att de ha ett gott samarbete med 
närsamhället, i E att de har ett gott och öppet klimat till att välkomna andra 
verksamheter i deras. B beskriver att de i år inte haft lika mycket samarbete med 
näringslivet som de brukar detta tros bero på att barnen har en så aktiv fritid. 
Samt H som beskriver att de samarbetat med en innebandyklubb som avslutades 
då klubbens projektpengar tog slut.

 Övergångsarbete mellan förskola och skola beskrivs i två av dokumenten (E och 
F).

 I två av dokumenten (E och D) beskrivs att de åker på aktiviteter i kommunen 
när tillfälle ges samtidigt som de beskriver vissa svårigheter såsom tillgång till 
personal och bussförbindelser samt ”att få en inblick i näringslivet kan vara 
komplicerat utifrån restriktioner vid besök och våra barn är små” (E). 

 Fritidshemsträffar beskrivs i två av dokumenten (D och B).
 Två av fritidshemmen (E och A) efterfrågar ett mer gemensamt synsätt som 

sträcker sig över hela dagen/verksamheten för barnet.
 Ett av fritidshemmen beskriver att det trots god kännedom om förskoleklass och 

förskola behövs en större kännedom och insyn i varandras verksamheter uppnås 
för att öka förståelsen skola – fritidshem.

 Ett av fritidshemmen beskriver att de ”vill bli bättre på att bjuda in det som finns 
i samhället och har som förslag att bjuda in föreningar som kan presentera sin 
verksamhet. Vi skulle också kunna tänka oss att i samarbete med andra 
fritidshem ordna en presentationskväll där föreningar skulle kunna få presentera 
sig och sin verksamhet för att ge eleverna ett större utbud att välja på” (B).

E: Fritids finns med och stöttar under skoltid. Fritids låter fritidspedagogik komplettera 
skolans verksamhet och gagna inlärning. Barnen får åka på olika verksamheter i 
kommunen när tillfälle ges. Vi ska jämte den plan som finns för övergången till skolan 
utveckla en kompletterande del för fritidsverksamheten. Vi har ett gott och öppet klimat 
till att välkomna andra verksamheter in i vår. Samverkan mellan skola och fritids är ett 
alltid konstant tillstånd. Vi har arbetat fram en modell för övergången förskola - fritids 
som kompletterar den överskolning som finns till förskoleklass. Denna bör vi jobba mer 
med. Att få inblick i näringsliv kan vara komplicerat utifrån restriktioner vid besök och 
våra barn är små. Vi saknar också en tydligare genomsyrande arbetssätt för hela barnets 
dag där även skolan tar ansvar för denna. 
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D: Vi gör utflykter till sin närmiljö, kulturliv så ofta vi kan för bussförbindelser och 
tillgång till personal. Vi samarbetar med skolan och har gemensamma planeringar och 
har gemensamma fritidshemsträffar ca var 6:e vecka inom kommunen. Vill ha mer 
samverkansformer och fler tillfällen till möten.

A: Vi planerar regelbundet med skolans pedagoger gällande barnens skoldag. 
Samarbetet mellan fritidspedagoger och klasslärare har genom möjligheten till planering 
flutit på bra. Samarbetet mellan arbetslagen har däremot inte fungerat. Vi önskar en 
tydligare struktur på gemensamma möten för att få en fungerande verksamhet över hela 
dagen för barnen. 

F: Det pågår kontinuerligt ett samarbete och dialog mellan förskoleklass och 
grundskola. Framtagna rutiner för blivande sexåringar som kommer från förskola och 
ska börja förskoleklass på skolan. Trots god kännedom om förskoleklass och 
grundskola behövs en större kännedom och insyn i varandras verksamheter uppnås för 
att öka förståelsen skola – fritidshem. 

G: Vi har en stor och gemensam utegård, där vi på ett naturligt sätt lär känna alla barn. 
Samarbetet med förskolan har inneburit att fritidshemspersonalen har bättre kunnat 
förlägga sin arbetstid då det är flest barn på fritids. Samarbetet med skolan har varit 
bristfällig pga. få gemensamma planeringar. Gott samarbete med närsamhället. 

C: Vi samarbetar med förskola kring öppning/stängning. Under skoldagen arbetar 
fritidspersonalen aktivt ute i de olika klasserna. Verksamheten fungerar bra. 

B: Vi ser samarbete med verksamheter i två nivåer. Den första är samarbete mellan våra 
verksamheter som förskola, fritids och skola. Vi har ett nära samarbete med båda 
verksamheterna och när det gäller förskola så har vi gemensamma öppningar och 
stängningar. Vi hade som mål att ha mer gemensam tid och samplanering, men det kan 
det vara mer av. Däremot i verksamheten under dagarna gör vi saker tillsammans som 
till exempel teman, gemensamma raster, utflykter och aktiviteter av olika slag. Den 
andra delen är samarbetet med näringslivet. Där har vi i år inte haft lika mycket 
samarbete med som vi har brukat. Vi har varit på fritidshemsträffar. Vi är bra på att 
planera verksamhet med skola och förskola. Vi har varit sämre på att utnyttja 
näringslivet och föreningslivet. Det kan bero på att eleverna till stor del har en aktiv 
fritid. Vi vill bli bättre på att bjuda in det som finns i samhället och har som förslag att 
bjuda in föreningar som kan presentera sin verksamhet. Vi skulle också kunna tänka oss 
att i samarbete med andra fritidshem ordna en presentationskväll där föreningar skulle 
kunna få presentera sig och sin verksamhet för att ge eleverna ett större utbud att välja 
på. 

H: Vi har haft egna öppningar och stängningar. På de längre loven samarbetar vi med 
förskolan och på de kortare loven har vi samarbete med Kometen. Under skoltid har vi 
bl.a. haft SUJ och Charliegrupper (SUJ är en förkortning av Sara, Ulla, Janette som har 
ansvarat för temaarbete vid två tillfällen i veckan såsom Rede, massage och bild). Rede 
är djurinriktat värderingsunderlag för att arbeta med bl.a. empati. Rede betyder respekt, 
empati, djur och etik. Det har varit bra och mindre stressande med egna öppningar och 
stängningar för både barn, personal och föräldrar. Vi hade gärna samarbetat mer med 
innebandyklubb, men deras projektpengar tog slut och i och med det också samarbetet. 
SUJ har blivit rent skolarbete efter jul och det var inte meningen.
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Hälsa och livsstil

Mål Lpo 94 
 Skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.
 Hälso- och livsstilsfrågor ska prioriteras

7. Daglig utomhusvistelse beskrivs i sju av fritidshemmen, det åttonde beskriver att 
de är ute mycket men framkommer inte om det är dagligen (B). 

8. Nyttjande av gymnastiksalen beskrivs i fem av redovisningarna (C, F, A, H, D).
9. Fysiska aktiviteter beskrivs i fem av dokumenten (B, D, E, A, C) där detta 

framställs som något som uppmuntras men i ett av dokumenten (C) beskrivs att 
de vill erbjuda fler fysiska aktiviteter samt att de inte kunnat erbjuda ett 
tillräckligt varierat utbud av fysiska aktiviteter.

10. Samarbete med kostenhet samt matsalsmiljön beskrivs i fyra av dokumenten (G, 
H, E, D) där även E och H beskriver samtal om hälsa och mat. Samtal beskrivs 
även i dokument B som beskriver dagliga samtal om vikten att röra på sig och 
äta rätt.

11. Lugnare aktiviteter som yoga och massage beskrivs i två av dokumenten (B och 
H).

12. Personalens delaktighet i aktiviteterna beskrivs i två av dokumenten (A och D).
13. I två av dokumenten beskrivs dagligt arbete med kamratrelationer i syfte att ge 

barnen redskap att lösa konflikter på ett konstruktivt sätt (F) samt relationer och 
värdegrund (E).

14. I ett av dokumenten beskrivs att detta utvärderas under samlingar och samtal 
med barnen (G).

15. I ett av dokumenten beskrivs att utemiljön behöver utvecklas och underhållas 
(G).

16. Samarbete med extern idrottsförening beskrivs i ett av dokumenten (A).
17. I ett av dokumenten beskrivs att de ”förmedlar oro, när så föreligger, angående 

barn till elevhälsoteamet på skolan” (E).

C: Erbjuda fler fysiska aktiviteter. Vi har inte kunnat erbjuda ett tillräckligt varierat 
utbud av fysiska aktiviteter. Har haft daglig uteverksamhet och ett tillfälle i veckan i 
gymnastiksalen. 

G: Vi har sett till att barnen vistas ute en stund varje dag. Vi har ett bra samarbete med 
kostens personal. Vi har arbetat fram en bra struktur i matsalen med bestämda sittplatser 
som gett en tryggare matmiljö. Detta mål utvärderar vi under samlingar och samtal med 
barnen. Utemiljön behöver utvecklas och underhållas. Vi skall dela barngruppen så inte 
alla behöver äta mellanmål samtidigt. 

F: Daglig utomhusvistelse, nyttjande av närmiljön, kontinuerligt användande av skolans 
idrottshall, dagligt arbete med kamratrelationer i syfte att ge barnen redskap att själva 
lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. Utifrån påvisade arbetsinsatser upplever de att 
barngruppen är lugnare och på så sätt blir måluppfyllelsen hög. 

B: Vi för dagliga samtal om hur viktigt det är att röra på sig och att äta rätt. Vi är 
mycket ute på fritids och är aktiva. Vi erbjuder många fysiska aktiviteter men även 
lugna om till exempel massage. Vi har bra möjligheter att genomföra och uppfylla 
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målen men kan bli bättre på att förklara samband. Vi vill att eleverna skall lära känna 
sin kropp och sina begränsningar genom att föra reflekterande samtal.

A: Vi är utomhus oavsett väder. Planerad längre utomhusvistelse en gång i veckan samt 
i gymnastiksalen. Under hösten har det spelats innebandy i skolans gymnastiksal under 
ledning av extern aktör. Vi fortsätter vara utomhus varje dag och inspirerar till lek och 
rörelse genom att som vuxna aktivt delta och förmedla rörelseglädje. Är positiva och 
öppna för fortsatt samarbete med externa aktörer. 

H: Vi är ute varje dag oavsett väder, på skolgården, Kometens gård eller i skogen. Vi 
uppmuntrar till lek och fysiska aktiviteter (kubb, brännboll, hoppa hopprep o.s.v.). 
Under vintern åkte ofta barnen pulka i Majas backe. I gympasalen får barnen välja 
själva eller också har vi styrda aktiviteter. Fritids har haft massage och yoga under 
skoltid. Det är en del av god hälsa då det ger lugn och ro och skapar bättre relationer 
mellan barnen. Vi äter både frukost och mellanmål i matsalen, där det serveras god och 
näringsrik mat. Våra mål har till stor del genomförts. 

D: Vi deltar i barnens fysiska aktiviteter och utelekar samt är lyhörda för barnens 
önskemål. Vi har många samtal runt matens betydelse för hälsan samt mycket lek och 
rörelse både utomhus och i gymnastiksalen. Vi är ute och leker en stund varje dag.

E: Vi vistas dagligen ute. Vi nyttjar ofta närmiljön. Varje dag arbetas det med relationer 
och värdegrund. Kosten ser till att måltider på skolan är av god kvalité. Vid måltider 
samtalas det om vikten av att äta hälsosamt och använder måltiden till att prata 
kosthållning vid en naturlig tidpunkt. Vi erbjuder barnen frukt då man behöver fylla på 
kostmässigt. Vi uppmuntrar kroppslig lek för vardagsmotion. Vi går med barnen då 
aktiviteter ligger inom rimligt avstånd. Vi ser till barnets fysiska och psykiska hälsa. Vi 
förmedlar oro, när så föreligger, angående barn till elevhälsoteamet på skolan. Vi har 
fysiska aktiviteter inflätade i vår verksamhet när tillfälle ges. Vi vill arbeta aktivt med 
miljöfrågor, kompost, miljö och sopsortering!

Jämställdhet mellan flickor och pojkar

Mål Lpo 94
 Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. 
 Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som 

ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. 
 Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den skall därför ge utrymme för 

eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet.

 I fem av dokumenten beskrivs aktiviteter, som är densamma oavsett kön. 
Exempel på uttryck kan vara; ”Vi erbjuder aktiviteter som både flickor och 
pojkar kan delta i” (F). ”Vi anpassar lokaler, aktiviteter och material så att de 
passar alla barn oavsett kön” (G) samt ”Vi jobbar för att alla barn oavsett kön 
ska ha samma möjligheter att utvecklas till självständiga individer” (D).

 Medvetenheten hos personalen framkommer i fem av dokumenten och kan visa 
sig på olika sätt; ”Stor medvetenhet hos alla som arbetar på fritidshemmet gör att 
frågorna lyfts, diskuteras och ständigt är aktuella” (F), ”Personalen är duktiga att 
tänka i ett genusperspektiv men måste hitta ett sätt att arbeta mer aktivt med 
genusfrågor så att de lyfts till ett medvetet plan” (E), ”Personalen är lyhörd och 
tänker aktivt på vårt förhållningssätt till manligt och kvinnligt” (C). I dokument 
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H beskrivs att de ibland tappar geunstänket men att deras ambition är att det ska 
genomsyra hela verksamheten och i dokument D uttrycks att de försöker prata 
barn inte flickor och pojkar, är aktiva förebilder samt tonfall, hur de pratar till 
flickor och pojkar. 

 Samtal i barngruppen beskrivs i tre av dokumenten, där två av dokumenten 
beskriver det pågående arbetet och den tredje beskriver önskan om mer 
diskussion. Dokument B beskriver att de försöker fånga upp vad eleverna 
diskuterar i leken för att sedan följa upp det. I dokument D beskrivs att de tar 
tillfällena som kommer att prata om olikheter och behov samt att de har mycket 
samtal och samtalsgrupper i skolan i allmänhet. I dokument E uttrycks att de 
skulle nå högre om de hade en mer upplysande verksamhet med mer 
diskussioner för barnen.

 En uppmuntran att testa olika aktiviteter beskrivs i 3 av dokumenten (F, B, E)
 I ett av dokumenten (D) beskrivs att de medvetet arbetar i mixade grupper 

samtidigt som det i ett annat dokument (H) beskrivs att de ibland delar gruppen i 
tjej- och killgrupper.

 I ett av dokumenten beskrivs att de arbetar målmedvetet att få in tänket att alla 
har samma rättigheter (B).

 I ett av dokumenten beskrivs arbete individuellt med varje barn, stärka individen 
(D)

 I ett av dokumenten beskrivs att barnen får prata lika mycket vid samlingar 
oavsett kön (G).

 I ett av dokumenten beskrivs arbete med pedagogiskt program samt att de på 
skolan arbetar med värderingsövningar, klassråd, elevråd, på idrotten får alla 
samma möjligheter oavsett kön, kill- och tjejsnack (D).

 I ett av dokumenten uttrycks ”att inte uppmuntra till könstypiska lekar och 
uttryck” (C).  

 I ett av dokumenten beskrivs olika dagar avsedda för uppdelning av lekmaterial; 
”med fokus på jämställdhet har vi medvetet infört olika dagar när killar och 
tjejer bygger lego samt köpt in killdockor till barbie” (A).

 I ett av dokumenten uttrycks medvetenhet vid inköp av material (G)

F: Vi erbjuder aktiviteter som både flickor och pojkar kan delta i. Vi uppmanar till att 
våga prova olika aktiviteter. Stor medvetenhet hos alla som arbetar på fritidshemmet gör 
att frågorna lyfts, diskuteras och ständigt är aktuella. Att fortsätta det pågående arbetet 
och vid nyanställningar vara noga med att informera om fritidshemmets struktur och 
regler och normer. 

B: Vi försöker fånga upp i leken vad eleverna diskuterar och kan sedan följa upp det. Vi 
har många aktiviteter som inte är könsbundna och vi vill att de ska välja efter aktivitet 
och inte efter kön eller personer. Vi arbetar även målmedvetet att få in ”tänket” att alla 
har samma rättigheter. Vi skulle kunna öka medvetenheten hos eleverna och hålla det 
aktuellt hos personalen. 

E: vi erbjuder samma sysselsättning för pojkar och flickor. Vi uppmuntrar till 
gemensam lek. Vi skulle nå högre om vi hade en mer upplysande verksamhet med mer 
diskussioner för barnen. Personalen är duktiga att tänka i ett genusperspektiv men måste 
hitta ett sätt att arbeta mer aktivt med genusfrågor så att de lyfts till ett medvetet plan. 
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D: Se barnet som det är, stärka individen. Ta tillfällena som kommer att prata om 
olikheter och behov. Arbeta individuellt med varje barn. Vi jobbar för att alla barn 
oavsett kön ska ha samma möjligheter att utvecklas till självständiga individer. På 
skolan arbetar vi med värderingsövningar, klassråd, elevråd, på idrotten får alla samma 
möjligheter oavsett kön. Mycket samtal och samtalsgrupper i skolan i allmänhet. 
Charlie. Försöker prata barn inte pojkar och flickor. Arbetar medvetet i mixade grupper. 
Är aktiva förebilder, kill- och tjejsnack. Tonfall, hur talar vi till pojkar och flickor. De 
beskriver att de har ”tänket” men kan göra mer och förbättra. Saknar manliga förebilder 
i skolan.

C: Att inte uppmuntra till könstypiska lekar och uttryck. Personalen är lyhörd och 
tänker aktivt på vårt förhållningssätt till manligt och kvinnligt. Vi kan jobba med detta 
förhållningssätt mer aktivt.

A: Med fokus på jämställdhet har vi medvetet infört olika dagar när killar och tjejer 
bygger lego samt köpt in killdockor till barbie. Vi har sett att flera tjejer visar intresse 
för att bygga lego. Pojkar visar större intresse för docklek. Vi ska ha kontinuerliga 
diskussioner om hur vi arbetar med jämställdhet mellan flickor och pojkar.

H: Vi delar barnen ibland vid olika aktiviteter i tjej- och killgrupper och vi pratar och 
diskuterar också med dem om jämställdhet. Ibland tappar vi genustänket, men vår 
ambition är att det ska genomsyra vår verksamhet. 

G: Vi anpassar lokaler, aktiviteter och material så att de passar alla barn oavsett kön. Vi 
är medvetna vid inköp av material. Vid samlingar får alla prata lika mycket oavsett kön. 
Utbildning av personal är önskvärd.

Särskilt stöd

Mål Lpo 94
 Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov
 Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov
 Uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd
 Stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter

 Personal och resurser beskrivs i tre fritidshem; ”vi försöker se till att vara 
tillräckligt med personal och också ha samma personal så långt det går. Extra 
personal har bokats vid behov” (H), ” under året har tillräckliga resurser funnits 
för barn i behov av särskilt stöd” (F) samt i dokument A som genom extra 
personalresurser sett till så alla barn fått sina behov tillgodosedda och ”genom 
extra resurser på fritids har vi större möjlighet att uppfylla målen”.

 Anpassad verksamhet så att den passar alla barn beskrivs i tre av dokumenten 
(A, F, B).

 Elevhälsoteamet beskrivs i två av dokumenten (F, G).
 Samtal kring detta beskrivs i två av dokumenten; ”Vi pratar med barnen om 

olikheter och i personalgruppen har kontinuerliga samtal om arbetssätt kring de 
barn som är i behov av särskilt stöd förts” (A), ”Vi vill ha gemensamma 
diskussioner med olika verksamheter och med föräldrar för att få en samsyn om 
frågor som rör barnet” (G).

 I två av dokumenten beskrivs ”Vi försöker i möjligaste mån anpassa 
verksamheten till alla barn” (A), ”Utifrån våra förutsättningar försöker vi skapa 
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möjligheter att ge varje elev det de behöver (B). 
 Ett fritidshem uttrycker, ”information och uppdatering av barnets behov” (C).
 Ett av fritidshemmen beskriver bristfälliga lokaler (E).
 Social träning beskrivs av ett fritidshem (D).
 Ett av fritidshemmen beskriver vikten av dokumentation; ”dokumentation är 

mycket viktigt för att se hur barnen utvecklas och vad de behöver arbeta extra 
med både socialt och inlärningsmässigt (G).

 Ett av fritidshemmen beskriver utbildning i form av bokcirkel och föreläsning 
(G).

 Ett av fritidshemmet uttrycker vikten av perspektiv och samarbete för barnets 
hela dag (E).

 Ett fritidshem beskriver samarbete med hem, skola och förskola för att kunna se 
varje elevs behov (B).

 Ett av fritidshemmen beskriver att de strävar mot inkludering för alla, att se 
möjligheter till att jobba för likheter i vardagen fastän man är olika samt jobbar 
med grupperna för att skapa ett klimat där acceptans finns för att allas olikhet 
utgör rättvisa (E).

D: Vi strävar efter att hjälpa och stötta barnet i sin vardag på fritidshemmet. Vi är bra på 
att möta barnet där de står och ge dessa barn möjlighet till utveckling. Vi lägger stor 
vikt på den sociala träningen. Detta kännetecknar skolan en av de starkaste sidorna hos 
oss.

A: Vi anpassar verksamheten så att alla barn får sina behov tillgodosedda i möjligaste 
mån. Bland annat genom extra personalresurser och samarbete mellan avdelningarna. Vi 
pratar med barnen om olikheter och i personalgruppen har kontinuerliga samtal om 
arbetssätt kring de barn som är i behov av särskilt stöd förts. Genom extra resurser på 
fritids har vi större möjlighet att uppfylla målen. Genom kontinuerliga samtal har vi 
ökat medvetenheten hos både barn och vuxna. Vi försöker i möjligaste mån anpassa 
verksamheten till alla barn.

C: Information och uppdatering av barnets behov. Arbetet fungerar väl. 

E: Specialpedagoger i förskola och skola finns tillgänglig för rådgivning och 
handledning kring elever med olika svårigheter. Vi strävar mot inkludering för alla. Se 
möjligheter till att jobba för likheter i vardagen fastän man är olika. Vi jobbar med 
grupperna för att skapa ett klimat där acceptans finns för att allas olikhet utgör rättvisa. 
Vi arbetar aktivt med tillvaron i trånga hallar. Ett riskområde särskilt för de 
rörelsehindrade och för våra barn med socioemotionell problematik. Många barn med 
riktat stöd i form av assistent har det även under fritidstid. Perspektivet att se hela dagen 
är av stor vikt. Samarbete kring hela barnets dag viktigt. Förhållningssättsdiskussionen 
måste hållas levande och ha högt i tak. Vi har fortfarande utvecklingsbitar för att se 
tillfälle i att barn med särskilda behov får dessa tillgodosedda. Vi vill utveckla 
förhållningssättet så att barn och vuxna skapar en större kunskap och kännedom om 
barn som har särskilda behov. För att riktigt nå målen måste vi hitta vägar till rätt 
ekonomiska ramar. Vi har för stora barngrupper. Vi skulle även behöva bygga bort vissa 
riskfaktorer som handlar om byggnad. Sen kvarstår att arbeta med förhållningssätt 
tillsammans med barnen på ett mer aktivt sätt än vad som vi gör idag. Fritids är också 
en verksamhet som ej är prioriterad kring barn med speciella behov. Stödet till fritids 
vad gäller dessa barn måste öka om målen ska nås. 
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H: Vi försöker se till att vara tillräckligt med personal och också ha samma personal så 
långt det går. Extra personal har bokats vid behov.

F: Under den dagliga ställtiden mellan skola och fritidshemsvistelse går personalen 
igenom hur dagens resurser ska fördelas på bästa sätt på de barn som har ett uttalat riktat 
stöd och de barn som inte har, men är i behov av särskilt stöd. Tillgång till skolans 
elevhälsoteam. Under året har tillräckliga resurser funnits för barn i behov av särskilt 
stöd. Trots resurser behöver vi arbeta med att skapa bättre kontinuitet för de barn som 
har behov av särskilt stöd under sin vistelse på fritidshemmet. 

G: Dokumentation är mycket viktigt för att se hur barnen utvecklas och vad de behöver 
arbeta extra med både socialt och inlärningsmässigt. Vi vill ha gemensamma
diskussioner med olika verksamheter och med föräldrar för att få en samsyn om frågor 
som rör barnet. Vi har även ett samarbete med skolpsykolog, kurator och 
specialpedagog för att utvärdera och utarbeta planer för att stötta barn med speciella 
behov. Personalen har haft bokcirkel för att läsa en bok där de får tips hur de skall 
hantera barn med speciella behov. Specialpedagogen på förskolan har haft en 
föreläsning om barn med ADHD för personalen på fritids. Vi behöver mer handledning 
och gemensam information, för att ännu bättre kunna hjälpa elever på bästa sätt. 

B: Vi strävar efter att anpassa vår verksamhet så att varje elev skall trivas och vara 
trygga. Det gör vi genom att ha ett nära samarbete med hem, skola och förskola för att 
kunna se varje elevs behov. Att nå målen fullt ut är svårt på grund av det ekonomiska 
läget. Utifrån våra förutsättningar försöker vi skapa möjligheter att ge varje elev det de 
behöver. Vi behöver diskutera mer i personalgruppen hur vi skall göra när olika 
situationer uppstår.


