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SAMMANFATTNING 

Genom detta FOU-arbete vill vi försöka finna former för ar betet på fri 

tidshem, samt få kunskap om hur man utvecklar verksamheten. Detta vill vi 

nå genom att ta del av hur man på några institutioner i Norrköpings kommun 

arbetar med skolbarn i fritidshemsverksamhet och sedan tillsammans med 

personalen på dessa institutioner utveckla arbetet. 

Efter att ha skickat en inbjudan till 17 institutioner belägna i rektors

områden inom Norrköpings kommun, där man genomfört samlad skoldag, valde 

vi ut två intresserade fritidshem. 

Genom att ha en frågande och stödjande roll ville vi, med personalens er

farenheter som grund, vara till hjälp vid analys av deras arbete i för

hållande till de uppsatta målen. Vi deltog i personalkonferenser, föräldra

möten och i mer begränsad omfattning i barnverksamheten, för att ta reda 

på hur mål, organisation och arbetssätt framtonade i verksamheten. 

För verksamheten på fältet tror vi att den viktigaste effekten av vårt ar

bete är att man får stöd att se kritiskt på den egna verksamhetens mål, 

syfte och innehåll tillsammans med personer man inte upplever som negativt 

värderande. 

För grundutbildningens del anser vi att våra erfarenheter bl a ka~leda till 

att vi i ännu större utsträckning betonar vikten av att bryta ned de offi

ciella målen till konkret verksamhet. 

Erfarenheterna stöder också vår tro på att det behövs klarare måldokument 

samt att det skulle finnas pedagogisk ledningspersonal som ser till att 

arbetslagen får stöd att utforma en verksamhet med kvalitet. 
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1. BAKGRUND 

Fritidshemsverksamheten för barn i skolåldrarna har under 1900-talet genom

gått ständiga förändringar beträffande målsättning , organisation och inne

håll. Arbetsstugornas inriktning på att lära barn praktiska handarbeten, 

betonande av flit, duglighet och ett religiöst pliktmedvetande förändras i 

och med eftermiddagshemmen , från 1944, till ett betonande av läxläsning 

och rekreation. 

I och med Barnstugeutredningen (SOU 1974;42) formulerades officiella mål, 

som kom att gälla hela barnomsorgen. Dessa mål är i högsta grad av över

gripande karaktär. Centrala dokument typ arbetsplaner saknas. 

De mål.förverksamh~ten som beskrivs i de kommunala barnomsorgsplanerna är 

även de av samma övergripande art. Detta innebär att viktiga kvalitetsfrå

gor i det inre arbetet som pedagogiskt innehåll och arbetssätt har över

lämnats till den enskilda individen/arbetslaget att utforma . 

Vårt intresse har därför inriktats på att ta reda på hur man med skolbarn 

i barnomsorgen konkretiserar de övergripande målen, samt hur man arbetar 

för att nå dessa mål. 

Forskning om fritidshemmens funktion har belyst frågeställningar om sociali

station;:;processer;;i. "För 7-12 åringar har fritidshemmet som institution en 

viktig socialiserande funktion, där en socialisation till samhällets normer 

och funktionssätt kan ske under kontrollerade former med gemensamma, över

gripande, idiologiska mål. I takt med den ökade utbyggnaden, som omfattar 

allt fler barn, ökar också fritidshemmets betydelse för samhällets sociali

sering av sina medlemmar" sammanfattar Inge Johansson (1979:533). 

De fritidshem som är representerade i vår undersökning tillhör de organisa

toriska modeller som hittills varit vanligast i vårt land. Enligt Björn 

Flisi.ngs undersökning "Institutionen och barngruppen" ( 1979) utgör de fri

stående fritidshemmen 22% och fritidshem i barnstuga (flera avdelningar) 

37% av de befintliga organisationsmodellerna. 

Roland Svenssons avhandling "Offentlig socialisation" (1981) stöder våra 

erfarenheter beträffande svårigheter för personal i fritidshemsverksamhet, 

att utifrån de officiella målen konkretisera och genomföra en verksamhet 

för skolbarn. 
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Familjestödsutredningens betänkande (SOU 1981:25) belyser samma problem 

när det gäller att konkretisera daghemmens mål, innehåll och metoder. 

1:1 Vårt synsätt 

Vårt synsätt på fritidshemmets uppgifter och ansvar för barnen är präglat 

av våra erfarenheter från utbildningen för fritidspedagoger dels genom 

praktiken i utbildningen och dels genom teorier om barns utveckling och 

fostran. Dessutom har vi haft våra egna barn på fritidshem under deras 

lågstadietid. 

Vi anser: 

att basen i fritidshemmets verksamhet är de gruppaktiviteter som före

kommer inom institutionen 

- att dessa aktiviteters innehåll och uppläggning utgår från en helhet ssyn 

på barnets situation och mognad 

- att verksamheten inriktas på att med gruppen som pedagogiskt hjälpmedel 

stärka och utveckla barnens ansvarskänsla, solidaritet och självständig

het 

- att de aktiviteter som förekommer inom fritidshemmet skall introducera 

till aktiviteter utanför fritidshemmet t ex föreningsverksamhet 

- att verksamheten samordnas med hemmet och skolan 

Detta synsätt har präglat våra attityder och vårt förhållningssätt i de 

diskussioner vi haft med personalen på fritidshemmen. 

2. SYFTE 

Att fi nna former för arbetet på fritidshem, samt få kunskap om hur man ut

vecklar verksamheten. Detta vill vi nå genom att ta del av hur man på 

några institutioner i Norrköpings kommun arbetar med skolbarn i fritids 

hemsverksamhet och sedan tillsammans med personalen på dessa institutioner 

utveckla arbetet. 

3. METOD 

I slutet av februari 1982, skickade vi en inbjudan till 11 fritidshem och 

6 utvidgade syskongrupper i Norrköpings kommun. De 17 institutionerna var 

al la belägna i de rektorsområden i kommunen där man genomfört samlad skol-
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dag och de var samtliga institutioner i dessa områden som hade skolbarn i 

sin verksamhet. 

Att vi valde områden där man hade samlad skoldag berodde på att man enligt 

riksdagsbeslut kommer att genomföra detta i landets samtliga kommuner se

nast 1987 och vi tror att beslutet kommer att påverka fritidshemmens inne

håll och verksamhet. När anmälningstiden gått ut den 4 mars, hade ännu inga 

institutioner anmält sitt intresse. Efter en personlig förfrågan per tele

fon till de institutioner som fått vårt utskick, sade sig tre fritidshem 

vara villiga att delta i vårt FOU-arbete. Dessa tre institutioner fick ett 

personligt besök där ramarna för projektet presenterades. Som material till 

presentationen användes "Utveckla barnomsorg" (Johansson & Flising, 1982 ) 

Materialet behandlade skillnad mellan forskning och utvecklingsarbete, samt 

vad FOU-arbete innebär. 

Vid kommande besök presenterade vi och diskuterade vår roll och vårt arbets

sätt, vilket innebar att vi i våra kontakter med fritidshemmen skulle ha 

en frågande och stödjande roll. Vi ville inte komma med färdiga ideer och 

modeller för hur man kunde utveckla verksamheten,utan vi ville med personal

ens erfarenheter som grund vara till hjälp vid analys av deras arbete i 

förhållande till de uppsatta målen. Vid dessa våra första kontakter betona

de vi likaså den för många fritidshem gemensamma svårigheten att utifrån 

de officiella måldokumenten formulera tydliga och till - verksamheten över

sättbara mål på institutionsnivå. Utgångspunkten för dessa samtal var av

handlingen "Offentlig socialisation" (Svensson, 1981), kap 5: "Målen som 

styrande faktor". 

Vår erfarenhet var att personalen ofta känner sig utsatt och kritiserad i 

sitt arbete och därför ansåg vi det nödvändigt att vi betonade att de svå

righeter som man upplever är typiska för hela barnomsorgen och inte unika 

för just deras fritidshem. Detta klargörande anser vi stärkte personalens 

ställning i vår undersökning eftersom vi därmed markerade att vi inte var 

ute efter att kontrollera hur man på dessa institutioner försökte leva upp 

till de officiella målen, utan var intresserade av hur de trots oklara rikt

linjer hade tagit ansvar för sin verksamhet. Vi tror att det finns en räds la 

för att släppa in andra i sin verksameht som bottnar i att man är osäker på 

om det man arbetar med är riktigt och viktigt i förhållande till de krav, 

som andra ställer på verksamheten. 
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I detta skede gjorde vi upp en tidsplan för vårt arbete och vi insåg då 

att vi måste begränsa oss till att hålla kontakt med två institutioner 

istället för de tre som vi från början avsett. Eftersom två av dessa fri

tidshem låg nära varandra i samma område beslöt vi att välja bort ett av 

dessa. De fritidshem som återstod var ett fristående och ett som var inte

grerat med en annan avdelning. 

Tillsammans med personalen på de två fritidshemmen bestämde vi nu att vi 

skulle besöka institutionerna vid några tillfällen under vår-och hästtermin

en 1982, delta i personalkonferenser, föräldrainformation samt vara med i 

barnverksamheten i viss omfattning, för att ta reda på hur mål, organisation 

och arbetssätt framtonade i verksamheten. Eftersom tiden för vår undersök

ning var begränsad beslöt vi att dela upp vår medverkan så att en av oss i 

huvudsak skulle besöka fritidshem A och den andra fritidshem 8. Dessemellan 

skulle vi rapportera och lägga upp arbetet utifrån det som hände i våra 

respektive grupper. 

Vårt arbetssätt gjorde att vi från början ställde frågor om den egna mål 

sättningen, samt hur arbetssätt och innehåll ledde fram till dessa mål. 

Dessa frågor gjorde att personalen såg över sin målsättning och vi disku

terade vad som var viktigt i arbetet med skolbarn. 

Eftersom diskussionerna om målsättningen inte räckte till för att komma 

åt arbetets innehåll och uppläggning fick arbetslaget skriftligt beskriva 

rutiner i verksamheten utifrån de punkter vi valt att få information om. 

(bil 1) Genom att medvetandegöra detta såg man mera vilka svårigheter och 

möjligheter som fanns, samt på vilken nivå hindren låg. Personalen föreslog 

- utifrån denna inventering förändringar, som de sedan genomförde på olika 

nivåer i sin verksameht. 

För att hjälpa personalen att strukturera detta arbete introducerades bifoga

de modell för målformulering, planering och utvärdering ( se bil 3) 
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4. GENOMFÖRANDE 

Båda institutionerna ligger i bottenvåningen av flerfamiljshus Frit i ds-

hem B är fristående och fritidshem A är sammanbyggt med en annan fritids

hemsavdelning. Båda fritidshemmenhar 2 heltidstjänster: 1 fritidspedagog 

och 1 barnsköterska. Fritidshem A har en för eståndare på halvtid fr om 

våren 82, föreståndaren fungerar för båda avdelningarna. På fritidshem B 

är den anställda fritidspedagogen också före ståndare. På fritidshem A har 

man ingen kökspersonal anställd, vilket innebär att personalen från de båda 

avdelningar na på sin barnfria tid delar på den sysslan. 

Fritidshemmen har uteplats för lek och de ligger båda i anslutning till ett 

större skogsområde. 

De inskrivna barnenär mellan 7 och 12 år. Barngruppernas storlek varierar, 

fritidshem A har 15 barn medan fritidshem B har 13 barn, där av et t omsorgs

barn som har assistent 19 tim/vecka. Barnens lågstadieskolor ligger nära fri

tidshemmen medan avståndet till mellanstadieskolorna är längre. 

Öppettiderna är de gängse, 0700-1800. På fritidshem A har man enligt överens

kommelse med föräldrarna bestämt att barnen skall vara kvar på fritidshemmet 

till 1630 varje dag om de inte deltar i annan aktivitet utanför institution

en eller om föräldrarna meddelar annat. 

Samarbetet med skolan förekommer inte i egentlig men ing när det gäller fri

tidshem A. Barnen är där utspridda på många olika klasser var församarbetet 

endast inskränker s ig till besök. Fritidshemmet är sällan tomt på barn p g a 

att de olika skolorna i området börjar och slutar vid olika tider. Vid fri

tidshem B har man få sko lor att samarbete med och e ftersom man på dessa 

börjar och s lutar vid samma tid är fritidshemmet tomt på barn mellan 0800-

1330 varje dag. En del av denna tid deltar personalen i FA-verksamhet i den 

närbelägna lågstadieskolan . 

4.1 Utgångsläge 

4.1.1 Målsättning fritidshem A, vt-82 

Tillsammans med personalen diskuterade vi de svårigheter, som man upplever 

när arbetslaget skall for mulera mål för sitt arbete på avdelningen. Någon 

I I 
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direkt koppling till de officiella målen hade man inte gjort när man ht-81 

skrev ner den nu aktuella målsättningen som formulerats på följande sätt : 

- att få självständiga, ansvarstagande och trygga barn i gruppen 

- att barn och personal hjälps åt med arbetet (ansvarsgrupper ) 

- att alla är med vid planeringen på avdelningen 

- att stimulera och utveckla barnens fantasi 

- att personalen skall vara konsekvent 

- att man på avdelningen har en rak kommunikation personal-personal, barn-

personal 

- att man skall ha en bra föräldrakontakt. 

Personalen hade tillsammans utarbetat denna, som sedan . hade presenterats 

för barn och föräldrar. 

Demokratiska värderingar fanns i botten för målformuleringen och man sträva

de efter att göra den så konkret som möjligt. Oskrivna mål som fanns i bak

grunden för arbetet var att barnen skulle trivas på fritidshemmet, känna 

delaktighet och hemkänsla samt att de skulle bli en grupp, där man tog an

svar för sig själv och hjälpte andra. 

När vi tillsammans diskuterade om något saknades i dessa mål, tog personalen 

upp det viktiga arbetet med att hjälpa barnen att hitta en förening / intresse

grupp utanför fritidshemmet. 

Pa nästkommande personalmöte bestämde man att se över målsättningen, dels 

för att bättre kunna koppla den till de officiella målen och dels därför att 

både barngrupp och personallag ändrat sammansättning sedan man skrev ner den 

befintliga målsättningen. 

För vt-82 hade olika teman planerats av personalen. Dessa var: 

barn i olika länder, (4 länder som de inskri'vila barnen kom ifrån) 

boendemiljö och familj samt friskvård. Föräldrarna vara underrättade om 

dessa teman genom ett föräldramöte. Arbetet med tema skulle räcka hela ter

minen och till en del gå in i varandra. Tema "barn i Sverige" hade just av

slutats när det första besöket gjordes på fritidshem A. 

Varje dag före mellanmålet skulle eftermiddagens aktiviteter med tema pla

neras tillsammans med barnen. Detta skedde genom att man samlades i "mysan". 

En av personalen svarade för denna samling. 
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4.1.2 Målsättning frit idshem B, vt-82 

På detta fritidshem fanns ingen skriven målsättning, men man var överens 

om ett antal mål som man ville skulle prägla arbetet. Dessa gemensamma mål 

som vi formulerade i en diskussion var: 

- att få självständiga barn 

- att lära barnen ge och ta kritik 

- att barnen skall lära sig lösa konflikter 

- att lära sig ta ansvar (ansvarsområden ): vattna blommor, duka, hålla ord-

ning i bokhyllan 

att ta hänsyn till varandra ex en handikappad i gruppen, vid maten och vid 

samlingen 

- att känna trygghet i gruppen, gruppkänsla 

- att ha en öppen människosyn, solidaritet 

- att få en vidgad samhällssyn (ex stadsträning som man ansåg vara viktig 

erfarenhet för barn från detta område som ligger utan för staden. 

På fri tidshem B har man _iCTga teman, men man har en samling varje dag c kl 

1430 då al l a barn samlats efter skolan. På måndagar träffas man i lekhal l en 

och går igenom barnens ansvarsområden, pratar om helgen eller skoldagen 

samt planerar för veckan. Tisdag - fredag har man saml ing i "mysan", där 

man pratar om det som barnen har "på hjärtat", läser böcker o dyl. Syft e 

med samlingarna i "mysan"; "barnråd", att stärka gruppen, att öva praktisk 

planering, att lära sig att ta hänsyn, att få gå ner i varv före maten, att 

hjälpa barnen att lösa konflikter (stödj ande vuxna) att ge barnen en vidgad 

samhällssyn (genom att l äsa och diskutera en bok etc). Efter mellanmålet 

leker barnen oftast fri tt. De gånger man har styrda och planerade aktivi teter 

skall alla barn som kan delta. 

De ovan beskrivna målen kommer enbart från personalen som ansåg att barnens 

behov i högre utsträckning än nu borde styra inriktningen på verksamheten . 

Likaså efterlyste man föräldrarnas möjlighet att påverka arbetet på fritids

hemmet . 

Ett annat område därman :kände sig otillfredsställd med arbetet var de fria 

aktiviteterna (FA) inom den samlade skoldagens ram. Man ansåg att FA inte 

hade tillräcklig anknytning till skolans verksamhet i övrigt och skulle 

gärna vilja finna andra former och innehåll för denna medverkan. 
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Vad det gäller arbetet på fritidshemmet framkom att det fanns svårigheter 

att genomföra det man planerat, dels beroende på barnens splittrade vistel

setider, dels beroende på att det bland personalen lätt blev så att den som 

hade huvudansvaret vid igångsättandet av en aktivitet, som sträckte sig över 

en längre tid (ex tillverkning av kasperdockor), ofta blev den som hela 

tiden fick driva arbetet. Vid sjukdom, konferenser o dyl avstannade arbetet 

då de andra i arbetslaget tydligen inte var motiverade i samma utsträckning. 

Här fanns alltså en rad olika områden där det skulle finnas anledning att 

tänka igenom förändringar. 

4.2 Måldiskussion 

Målsättningarna på de aktuella fritidshemmen hade ingen medveten anknytning 

till de officiella målen. Det var en produkt av personalen och den var inte 

förankrad i föräldragruppen eller byggd på en medveten kunskap om de behov 

som just dessa barngrupper hade. På fritidshem A fanns de skrivna målen upp

satta på en vägg i "mysan". 

Det visade sig likaså att socialförvaltningen inte ger någon vägledning 

förutom barnomsorgsplanen och"Mål och modeller" (PBO, 1981). Verksamhets

planering och utvärdering krävs inte in av kommunen. 

Planering av verksamheten finns, men det saknas utvärdering av densamma. 

På så sätt blev vårt deltagande i verksamheten en typ av utvärdering, som 

var till hjälp för att tydligare se förhållandet mellan målsättningen och 

den aktuella verksamheten. 

Här framkommer likaså att de uppgifter vad gäller pedagogiskt ansvar som 

hör till föreståndarens ansvarsområde lätt kommer i skymundan för uppgifter 

av mera administrativ art. 

Det är påfallande att de mål, som formulerats på fritidshemmen, så gott som 

uteslutande är av social karaktär. Hur skall behov av ex intellektuell, 

fysisk, emotionell eller språklig natur tillgodoses? Är det så att dessa 

behov tillgodoses i hemmen och i skolan och att man därmed lämnar dem där

hän? Vilken funktion har alltså fritidshemmet och vilka behov skall tillgodo

ses genom verksamheten? 
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Här saknas i många stycken en helhetssyn på barnet, som skulle innebära att 

man hade en fcirdjupad kontakt med skola och fcireningsliv, samt att man i 

stcirre utsträckning genom medverkan av fciräldrar i verksamheten skulle kun

na få en uppfattning om hur varje barn lever och mår i sin totala uppväxt

miljci. 

Vems behov är.det alltså som styr verksamheten? I detta sammanhang diskute

rades likaså fritidshemmets funktion i den samlade skoldagen. 

Några av frågeställniqgarna fcir våra diskussioner var: 

- skilda miljcier - skilda mål - konsekvenser fcir barnen? 

- barns uppväxtvillkor 

fritidshemmens funktion i den samlade skoldagen 

Problem i samband med målformulering som framkom under samtal med personalen: 

- personalens olika syn på barn och verksamhet 

- svårigheter att hitta bra arbetsmetoder/modeller 

- oklarheter om hur mycket man skall ställa upp på skolan samt vilken roll 

man skall ha om man skall samarbeta 

s vårigheter att hitta meningsfulla aktiviteter när barns vistelsetider 

fciljer fciräldrarnas arbetstider och inte bidrar till kontinuitet i verk

samhet fcir det enskilda barnet. Detta i sin tur bidrar till stcirningar 

i hela gruppens verksamhet. 

- osäkert om vilka konsekvenser verksa~,1~ens inriktning och innehåll får fcir 

barnen på sikt. 

Dessa diskussioner gjorde att man i personallagen såg civer s~mimålsättning. 

Eftersom vi ansåg att det inte räckte att studera målsättningen fcir att kom

ma åt innehållet i verksamheten så gjorde vi en inventering av arbetsrutin

er och strukturer i den befintliga verksamehten. Bil 1. Personalen fick i 

uppgift att beskriva dessa rutiner skriftligt. 

4 .3 Fcirändring av verksamheten 

Under vårterminen bescikte vi de aktuella fritidshemmen ett antal gånger. 

Vid det fcirsta besciket introducerades vårt arbete, vi presenterade syfte 

och diskuterade uppläggning. Personalens synpunkter på vår medverkan beakta

des i vår planering av kommande bescik. 

Därefter deltog vi vid 3 tillfällen var i personalkonferenser på resp fri

tidshem samt vid ett fciräldramcite på fritidshem B där FOU-arbetet presenterades. 
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Ytterligare två besök gjordes under vårterminen för att vara med i barn

verksamheten. Dessa besök omfattade ca 7 tim/dag på varje fritidshem. Efter 

dagens slut diskuterade vi aktiviteter och uppläggning med den personal som 

fanns kvar för att stänga institutionen. Hästterminen 1982 gjordes de sista 

besöken för att ta del av förändringar som skett i verksamheten. Detta be

sök var enbart med personalgruppen. 

4.3.1 Fritidshem A 

Vid ett av besöken på fritidshem A höll man på med tema boendemiljö - familj, 

arbetet hade pågått i några veckor och var nu inne i avslutningsfasen. 

På samlingen som denna gång var efter mellanmålet, gick personalen igenom 

vad som skulle göras i temat. Barnen var "måttligt" intresserade. Vädret 

var vackert och den andra fritidshemsavdelningen lekte på gräsplanen utan

för. När klockan var 1600 var det bara två barn kvar som ägnade sig åt 

uppgiften, de andra hade tröttnat och gått hem trots att de inte hade någon 

ordnad aktivitet utanför fritids den dagen. Personalen misströstade. 

Frågor som vi diskuterade efter dagens slut: 

Var eftermiddagens arbete tydligt presenterat för barnen? 

Borde man invenerat vad som återstod av arbetet , så det blev klart för 

alla barn (något av barnen hade varit 5JUkt och inte varit med under temat ) 

Är det viktigt att prata om när uch-hurman skall avsluta ett arbete som på

gått en längre tid? 

Skall alla ha egna uppgifter? 

Vem bestämmer när någon arbetsuppgift är slutförd? 

Skall alla delta? 

Upplever barnen att de gör ett arbete tillsammans? 

Är barnen trygga med varandra? 

Får barnen ta ansvar för sitt arbete? 

Vad lär de sig av arbetet? 

Vad lär sig de barn som inte deltar utan "smiter" till andra aktiviteter? 

Skall man arbeta inne med tema när det är vacker väder? 

Hur motiverad är personalen? 

Vad skall arbetet användas till? 

Är det processen eller produkten som är viktigast? 

Hur fasta ramar finns? Vilka känner till dessa ramar? 

Vem påverkar innehållet? 
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Är det för arbetssamt för barnen att sitta inne och arbeta med tema efter 

en hel skoldag inomhus? 

Vilken skoldag skall fritis komplettera? 

Vilka behov har just den här gruppen? 

Vilka intressen och föreningar deltar barnen i efter fritis? 

Samma kväll hade personalen avdelningsmöte där man diskuterade eftermiddagens 

aktiviteter och den efterföljande diskussionen där en av personalen deltagit. 

Man beslutade därefter att personalen skulle avsluta temat och presentera 

det för barnen, att inga nya tema skulle startas denna termin samt att man 

skulle tänka över vad man ville med verksamheten med ledning av de nya 

tankar som väckts. 

De diskussioner om målsättning och rutiner som vi under våra besök på fri

tidshemmen haft med arbetslagen resulterade i att målsättning och rutiner 

sågs över inför höstens verksamhet. 

På fritidshem A innebar förändringarna: 

- att man gjorde ett nytt schema för personalen 

- att samlingarna fick ny organisation och delvis ett annat syfte och innehåll 

- att antalet tema minskade och att de nya tema som man skulle starta tydlig-

are kopplades till den nya målsättningen 

- Ny målsättning utifrån en diskussion om mål och metoder bil 2. 

- personalen bestämde sig för att skriva dagbok varje dag för att dokumen-

tera verksamheten. Syftet var att anteckningarna skull användas vid ut

värdering. 

- att verksamheten skulle utvärderas var 14:e dag 

- att planeringsschema skulle sättas upp i tamburen så att föräldrarna får 

information om vad som sker 

- att man på längre sikt skall försöka att göra en målsättning gemensamt 

för de båda avdelningarna 

- att lovdagar skall planeras tillsammans.IDedbarnen 

- att man arbetar mera för ett ökat föräldrainflytande 



13 

4.3.2 Fritidshem B 

För att nå målsättningen gällande ansvarstagande har man utökat antalet 

ansvarsområden, så att barnen får ta ansvar även för uteredskap och skötsel 

av akvariet. 

För att i större omfattning få möjlighet att genomföra redan planerade 

aktiviteter har man beslutat att genomföra~mens~mvistelsetid för barnen 

fram till kl 1700 en dag per vecka. Detta har också medfört att man gjort 

förändringar i schemat för personalen så att det alltid finns två personal 

i tjänst fram till denna tidpunkt just den aktuella dagen. Detta beslut 

togs tillsammans med föräldrarna, vilka var mycket positiva till förändringen 

Initiativ till ökat föräldrainflytande i verksamheten togs också upp på 

ett föräldramöte. Konsekvensen av detta initiativ blev att en föräldrarep

resentant alltid deltager i avdelningens månadsplanering. 

Förslag till förändrat arbete inom FA-resursen i skolan diskuterades med ett 

fritidshem i närheten. Förslaget presenterades för skolpersonal vid en gemen

sam träff.Förslaget innebar att resursen används vid temaarbeten utifrån det 

som händer i klasserna och att resursen till en del koncentreras till viss 

årskurs. Detta förslag grundas på erfarenheten att de fria aktiviteterna 

som personalen är ansvariga för i mycket stor utsträckning upplevs som 

totalt skilda från verksamheten i skolan och att den nya uppläggningen för

hoppningsvis skall innebära att eleverna upplever verksamheten som en större 

helhet än tidigare. 
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5. SLUTSATSER OCH DISKUSSION 

Vår ambition var när vi startade FOU-arbetet bl a att ta reda på hur man i 

verksamheten arbetade för de mål man ställt upp, samt hur dessa mål var för

ankrade i den officiella målsättningen för barnomsorgen. Vi ville också med

verka till att en förändring av arbetets inriktning och innehåll kom till 

stånd för att förverkliga målen. 

Vi har utifrån dessa erfarenheter funderat över konsekvenserna inom fyra 

olika områden: 

1. Verksamheten på fältet 

2. Konsekvenser för grundutbildningen 

3 . Lokalt utvecklingsarbete 

4. Pedagogisk konsultverksamhet 

5.1 Verksamheten på fältet 

På de aktuella fritidshemmen har det under det aktuella läsåret genomförts 

en rad förändringar som vi inte haft möjligheten att utvärdera konsekvenserna 

av. Det har inte heller varit vår avsikt att göra arbetslagen beroende av 

oss, utan dessa förändringar har helt skett på initiativ av personallagen 

och ingått som en naturlig del av verksamhetens utveckling. 

Då det inte funnits någon medveten knytning mellan den egna må lsättningen 

och de officiella målen har det varit viktigt att aktualisera den officiella 

målsättningen för barnomsorgen. På detta sätt har personalen genom diskus

sionerna tillsammans med oss i större utsträckning haft möjlighet till att 

se vilka relationer som råder mellan den egna målsättningen och de officiella 

målen (medvetandegörande?). Genom att också aktualisera kunskap om skolbarns 

utveckling och behov tillsammans med den aktuella barngruppens uppväxtvill

kor (skola-bostadsområde- föreningsliv) har målsättningsdiskussionen i större 

utsträckning präglats av en helhetssyn på skolbarnet. 

Genom att diskutera och bearbeta sin målsättning i ovanstående perspektiv får 

man också möjlighet till (och anledning till) att inventera de resurser som 

finns i arbetslaget (personella och schemamässiga), miljön och föräldragruppen. 
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Vi anser det likaså vara av stor vikt att försöka finna former för utvärde

ring av den planerade verksamheten samt arbetet med de enskilda barnen. På 

samma sätt är det också viktigt att finna former för kopplingen mellan denna 

utvärdering och ny planering (bil 3). Vi tror att man på detta sätt kan få 

en klararestruktur i arbetet på fritidshemmet, vilket innebär att man på ett 

tydligare sätt ser sambandet mellan målsättning och verksamhet. 

Våra iakttagelser och de konkreta förändringar som genomförts är naturligt

vis endast giltiga för de två institutioner som deltagit i arbetet. Vi 

tror dock att liknande utgångslägen finns på ett stort antal fritidshem. 

Vår förhoppning är att denna rapport (inkl planeringsförslag it ex bil 3), 

skall kunna ge andra institutioner inspiration till att starta liknande 

processer för att hitta nya former för sitt arbete med barn. 

Vi anser också att vårt sätt att arbeta kan vara en möjlighet att sprida 

ideer, modeller och tankar om planering och arbetssätt till verksamheten på 

fä l tet. 

Den viktigaste effekten av vårt arbete i arbetslagen tror vi dock är att 

man får stöd att se kritiskt på den egna verksamhetens mål, syfte och inne

håll tillsammans med personer som man inte upplever som negativt värderande. 

Denna slutsats grundar sig bl a på att vi har blivit mycket positivt mottagna 

och kunnat analysera verksamheten i en öppen och avspänd .i~bmosfär. (konsult

rollen se nedan ) 

5.2 Konsekvenser för grundutbildningen 

De erfarenheter vi fått av kontakten med fritidshemmen förs via oss som 

lärarutbildare direkt vidare till de studerande i grundutbildningen på de 

olika linjerna där vi arbetar. Vi anser det vara viktigt för lärarutbildning

en att på detta sätt få direkt erfarenhet av hur teori och praktisk verksam

het ute på fältet kan knytas ihop. På detta sätt skapas bättre förutsättning

ar för en handlingsberedskap hos de studerande vad gäller de problem som kan 

uppstå när man skall planera, genomföra och utvärdera verksamheten utifrån 

den målsättning som gäller för barnomsorgen. Vid bearbetning av målsättning

en under utbildningen kommer det exempelvis att innebära att vikten av ned

brytning av de officiella målen till konkret verksamhet utifrån en helhets

syn på barnet betonas ytterligare. Detta kan i större utsträckning också ske 

med konkreta erfarenheter som grund. 
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Vi har likaså mbjlighet att sprida id~er, modeller, tankar om planering och 

arbetssätt till utbildningen som en erfarenhet av aktuellt FOU-arbete, vilket 

också leder till attex sådana modeller prbvas och utvärderas i samband med 

praktikperioder under utbildningen. Sådana erfarenheter under grundutbild

ningen tror vi också kan leda till att de studerande, när de är färdigutbild

ade, med en positiv attityd kan deltaga i och initiera fortsatt utvecklings

arbete inom sitt arbetsfält. 

Likaså leder FOU-arbete av detta slag till nya intressanta frågeställningar 

som vore värda att fortsätta bearbeta genom exempelvis nya utvecklingsarbeten 

(i vårt fall ex fbrhållandet fritidshem - skola i den samlade skoldagen). 

5.3 Lokalt utvecklingsarbete 

Vårt arbete har också gett oss tankar om hur man skulle kunna starta proces

ser liknande dessa på de ställen som inte är i ntresserade av att delta i 

FOU-verksamhet av denna typ. 

Vi tror att det finns ett stort dolt behov av stbd och ledning kring dessa 

frågor och när vi vid starten av vårt arbete ringde runt till de institu

tioner vi inbjudit att deltaga tyckte vi oss märka en rädsla fbr inbland

ning trots att man påpekade att det skulle vara viktigt att verksamheten 

utvecklades. De skäl man angav som orsaker till att inte deltaga i FOU-verk

samheten tolkade vi som svepskäl fbr att dblja en rädsla fbr inblandning 

och insyn i den mycket personstyrda verksamheten. Ex ansåg man på flera 

institutioner att personalomflyttniogar hade gjort att man inte hade en mål

sättning och att man sbkte former fbr hur man skulle arbeta med den nya perso

nalen och barngruppen. Dessa antaganden stbder vår tro på att det behbvs 

klarare måldokument från socialstyrelsen och kommunen samt att det skulle 

finnas pedagogisk ledningspersonal som ser till att arbetslagen får stbd 

att utforma en verksamhet med kvalitet. Det pedagogiska ledningsansvar som 

vilar på fbreståndaren kommer tyvärr lätt i skymundan fbr uppgifter av mer 

administrativ karaktär. Dessutom är fbreståndaren ofta på de små fritids

hemmen en av personalen i arbetslaget som behbver detta stbd, vilket kanske 

göl? det svårt att initiera utveckling och fbrändring av arbetet på avdel

ningen. Kanske kan den "Pedagogisk-administrativa" kursen, fbr personal inom 

barnomsorgen, som nu bedrivs på vår institution leda till att fbreståndare 

på ett bättre sätt är fbrberedda på att initiera och deltaga i utvecklings-
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arbete på sin institution och på så sätt vara det stöd vi sett behovet av. 

Utöver utbildni~~ krävs i sådant fall även en föreståndarroll som innebär 

att tonvikten i större utsträckning läggs just på pedagogiskt ledningsan

svar. 

I viss mån sprids erfarenheter av vår typ genom de praktikseminarier som 

hålls i samband med att de studerande gör praktik ute på fritidshemmen, 

men detta sätt bygger ju mer eller mindre på slumpmässighet och kommer ett 

fåtal till del vilket inte gör det till en lämplig metod för att mer syste

matiskt utveckla arbetet på institutionerna. Vi som arbetat med detta FOU

arbete får vid första anblick en lust att fortsätta denna typ av verksamhet 

på andra institutioner, men inser snart att det är ogenomförbart och dess

utom tveksamt vad gäller ansvarsfördelningen mellan kommun och högskola. 

Detta är ju i första hand ett ansvar som vilar på respektive kommun. Däremot 

kan det kanske finnas utrymme för samarbete på detta område, ett samarbete 

som också stöds av familjestödsutredningens betänkande SOU 1981:25 där det 

sägs : "Personal i barnomsorgen behöver hjälp att lägga upp, utvärdera och 

beskr iva utveckl i ngsproblem.Förskolepsykologer, pedagogkonsulenter med aka

demisk påbyggnad i sin utbildning, lärare vid utbildningsanstalter skulle 

kunna ge en sådan "utvecklings/forskningshandledning" (sid 146). Likaså 

skr iver UHÄ i sin anslagsframställning 1983/84 att "Medverkan i utvecklings

arbete måste vara ett naturligt inslag i en lärarutbildares verksamhet. Det 

bör vara naturligt att lärarutbildare skall kunna få tjänstledighet eller 

nedsättn i ng i undervisningsskyldigheten för att i nära anslutning till ut 

bildningen bedriva utvecklingsarbete. Den nya högskolan bör kunna rymma sådana 

angelägna insatser. Det är viktigt att lärarutbildningen ständigt präglas 

av ett utvecklingstänkande av här berört slag. Detta gäller inte minst efter

som lärarna numera förutsätts ha kunskaper och färdigheter att utveckla och 

utvärdera lokala arbetsplaner och lokal försöksverksamhet. Det bör finnas 

goda möjligheter att koppla utvecklingsarbetet inom högskolan till kommuner

nas arbete med lokal skolutveckling." 

5.4 Pedagogisk konsultverksamhet 

Utgångspunkten för våra kontakter med fritidshemmen var att vi skulle ha en 

frågande och stödjande roll.Vi ville inte komma med färdiga ideer och modell 

er för hur man kunde utveckla verksamheten, utan vi ville med personalens 

erfarenheter som grund vara till hjälp vid analys av deras arbete i förhåll

ande till de uppsatta målen. G~nom detta vårt förhållnignssätt och genom att 
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betona att de svårigheter som personalen upplever är typiska för hela barn

omsorgen, anser vi att man stärker personalens ställning i ett samarbete av 

denna typ. Detta är viktigt genom att man på så sätt också kan frigöra de 

resurser som finns i det ak tuella arbetslaget till att i mycket hög utsträck

ning själva bearbeta de problemställningar som togs upp genom våra enkla 

frågor. 

En annan faktor som vi anser vara av stor betydelse är i vilket förhållande 

vi formellt står i til l arbetslaget. Vi tror at t vi s om lärarutbildare utan 

några anknytningar till den huxudman som har ansvar för barnomsorgen hade 

viktiga fördelar. Vi sågs inte som representanter för huvudmannen , vilket 

bl a innebär att vi inte har någon kontrollfunktion och arbets l aget in t e 

heller står i något beroende förhållande till oss. Vi tror att dessa förut

sättningar är mycket viktiga att beakta när man planerar för at t utveckla 

resurserna till stöd för personalen inom barnomsorgen. Detta pekar också på 

att pedagogkonsulter och lärarutbildare kunde vara lämpl iga l ösningar , då 

dessa genom sin fristående roll har några av förutsättningarna som måste 

anses fundamental a. Vi har allså i viss mån agerat som konsulenter och har 

i vårt arbete blivit mycket positivt bemötta och likaså som tidigare nämnts 

kunnat arbeta i en öppen och avspänd atmosfär. 

Vi ser här ett angeläget område att utveckla och som är helt i linje med 

familjestödsutredningens tankar och också i UHÄ:s perspektiv är angelägna 

utvecklingsområden. 



ARBETSRJTINER 

- Frukost: Hur många barn kommer? 
Personal som deltar i frukost 
Hur är stämningen? 
Nä~ går barnen till skolan? 

Bil. 1 

Vad gör man efter frukost? Aktiviteter: styrda, spontana, 
ansvar,social träning, samtal 

- Barnfri tid. Innehåll 

Personalens schema i fbrhållande till barnens vistelsetider 

- När kommer barnen från skolan? Hur tar man emot? 

- Samling fbre maten/ efter maten; Innehåll, syfte 

- Matsituationen: Bordens placering 
Fasta platser? 
Äter de vuxna? 
Vad hä~der vid matbordet? 

- Efter maten: Org. av aktiviteterna 
Hur fu ngerar det? 
Personalens fu~ktion I uppdelning 
Gruppaktivitet? Hela gruppen / uppdelning 
Det enskilda barnets behov, hur tillgodoses3det 

- När går barnen hem? Hämtar fbräldrarna? 

- Studie och lovdagar: Hur planerar man fbr dessa dagar 
Är alla barn med? 

- Fbräldra och skolko~takt 

- Fbreningnskontakt/ Övrig utåtriktad kontakt 



Bil. 2 

FRITIDSHEM 

Målsättning avd.1 ht-82 

Vi vill med vårt arbete: 

1. Vänja barnen vid ett demokratiskt tänkande. Få dem att påverka och an

svara för sin vardag - sitt liv 

2. Främja en allsidig utveckling hos varje barn. 

3. Fostra barnen till solidariska och ansvarskännande människor . 

Få barnen att känna trygghet, både i gruppen och till oss som vuxna . 

4. öva upp barnens samarbetsförmåga och orientera dem i praktiska göromål. 

Lära dem att planera/förbereda genomföra - avsluta ett arbete. 

5. Motverka all passiv konsumtion av skräpkultur. 

6. Slussa barnen ut i föreningslivet. Uppmuntra dem att söka varaktiga 

intressen. 

7A. Uppnå en regelbunden och öppen kontakt med alla föräldrar. 

7B. Utveckla den kontakten till samverkan och medansvar. 

Metoder (1. BARNGRUPPEN) 

(Hur vi jobbar för att förverkliga våra mål) 

Vad vi gör 

Barn och vuxna planerar 

gemensamt verksamheten 

och utvärderar densamma. 

Bad 

Jogging 

& Vad det syftar till 

Vänja barnen vid ett demokratiskt 

tänkande. Få dem att påverka och 

ansvara för sin vardag - sitt liv. 

Främja barnens fysiska utv eck ling 

samt stärka samhörigheten i gruppen 

genom att ha det skönt och roligt 

tillsammans. 



Arbeta med skapande 
dramatik och trygghetsövningar 

Högläsning 

Bakning 

Skapande arbete 

(sömnad, träslöjd, teckning, 

keramik, pyssel etc etc) 

Sång & musik 

Metoder 

Stärka vi-känslan och få barnen att 
känna trygghet i gruppen.Stimulera 
barnens fantasi. 

Stimulera barnens fantasi och språkliga 

utveckling. Hjälpa barnen bearbeta och 

uttrycka sina upplevelser. Erbjuda av

koppling och ge dem läslust! 

öva upp barnens samarbetsförmåga och ge 

dem självkänsla. Orientera dem i prakti

ska göromål. Träna barnens organisations

förmåga (förbereda --7 genomföra --? 

avsluta) 

Stimulera barnens skaparlust. Öva: för

bereda ~ genomföra ~ avsluta. Stärka 

deras självkänsla. 

Stimulera barnens intresse för att 

1) lyssna till musik 

2) själva 

(2. ARBETSLAGET) 

Som arbetskamrater ser vi som vår uppgift att stödja, uppmuntra och även 

kritisera varandra. Vi vill stärka oss i vår yrkesroll genom att fortlöpande 

diskutera vårt arbete (mål, metoder, pedapogogisk litteratur etc) tillsammans. 

För att få arbetet med barngruppen att fungera och för att kunna förverkliga 

våra mål har vi regelbundna avdelningsmöten (ung. var fjortonde dag ) . På 

dessa möten har vi två ständigt återkommande punkter. 

Dessa punkter är: 

1) Utvärdering av arbetet de närmast föregående två veckorna. Vid utvärde

ringen tittar vi på de olika aktiviteterna och rutinerna och frågar oss: 

Har samarbetet fungerat bra? Om inte: VARFÖR? Har gruppen fungerat bra? 

Om inte: VARFÖR? Uppfyllde en viss aktivitet målet som var syftet med den? 

Om inte VARFÖR? För att kunna genomföra denna utvärdering för vi dagbok. 

Ansvaret för att det blir gjort vilar på den som stänger. 



2) Detaljplaneringen av de kommande två veckorna. Ofta har vi ett på för

hand bestämt tema att diskutera på dessa möten, det kan ex. vara en bok 

vi läst, föräl drakontakt, ansvarspedagogik, samarbete med skolan eller nå

got annat som känns angeläget att ventilera. 

En annan viktig arbetsuppgift är att ta emot elever. 

Varje hästtermin tar vi elever från fritidspedagogutbildningen och varje 

vt tar vi elever från barnskötarutbildningen. Vår princip är att hela arbets

laget ska handleda och kontaktpersonen är inget annat än just en kontakt

person. Vi tycker det är viktigt att eleven känner sig välkommen hos oss 

och får ut något av sin praktikperiod. Även en del praktik- och handlednings

snack förlägger vi till våra avdelningsmöten. 

GROVPLANERING VT-83 

Vår arbetstermin omfattar tiden 3 jan - 1 juli 

Lov under vt 

Jullov t o m 10 jan 

Sportlov 21-25 feb 

Påsklov 4-8 april 

Kristi H-lov 13 maj (cykelutflykt hela dagen) 

Sommarlovet börjar fr o m 10 juni 

Personalens arbetstider under vt 

X börjar arbeta heltid fr o m 10 ja~. 

Y arbetar 75% under hela terminen. 

fp 10 tim/vecka. 

Personalmöten (prel. datum) 

17/1, 14/2, 21/3, 18/4, 16/5, 20/6 

Avdelningsmöten (kvällstid) 

24/1, 2/3, 25/4, 9/5, 27/6 

Föräldrasammankomster 

2/2 Föräldramöte (presentera och diskutera vår målsättning och grovplanering) 



17/ 3 Drop in-kaffe 

25 / 5 Tipspromenad med fika. ( Trad.arr) 

(Barn+föräldrar ) 

10/ 6 Avslutningskaffe ( Trad.arr) 

(Barn+personal+föräldrar från båda avdelningarna) 

Kvartssamtal med alla föräldrar under terminen. 

Fasta aktiviteter på fritidshemmet vt-83 

Planering (barn och vu xna tillsammans) varje vecka. 

Utvärdering (barn och vuxna tillsammans) varje eftermiddag. 

Bad (hela gruppen ) varje vecka 

Bak (1 vuxen + 2 barn) varje vecka 

Matlagning ( 1 vuxen + 2 barn ) varje månad 

Traditionsbundna arr. på fritidshemmet under vt 

Påskmiddag barn och personal från båda avdelningarna. 

Maskerad barn och personal från båda avdelningarna. (kvällstid) 

(Tipspromenad och avslutningsfika omnämnt under föräldrasammankomster ) 

Gå på resturant barn och vuxna (sportlovet) 

Sova över på frita 25/3 (-26 / 3) 

Saker vi ska jobba med regelbundet (planerat och spontant') 

Skapande dramatik, trygghetsövningar, avslappning 

Högläsning 

Sång och musik 

Jogging 

Sömnad 

Träslöjd 

Teckning 

Keramik 

Längre och kortare utflyckter i skogen 

mm mm mm mm ........ . 



Material som behöver inhandlas: 

1 ryggsäck 

luppar 

håvar 

kartor 

kompass 

ev. en s nickarbänk 

verktyg 

Föreningar vi ska bjuda in 

Friluftsfrämjandet 

4H 

Verdandi 

Under början av terminen ska vi vuxna diskutera regler, normer, bords

placeringar osv tillsammans med barnen. 



Bilaga 3 

Underlag för planering och utvärdering av verksamhet på fritidshem/ förskola 

A Målsättningsdiskussion 

med personal som resulterar i 
en skriven målsättning vilken 
diskuterar med föräldrar. 

C Personalens schema 

bestäms av barnens 
vistelsetider 

E Planering veckovis 

Vilka barn skall delta 
Vilken personal ansvarar för 
olika moment 
Val av metoder: individuella 
kollektiva (se syfte och mål 
sättning ) 
Gruppsammansättning 
Val av material. 
Lokaler och övrig utrustning 
Planeringsschema sätts upp. 

G Utvärdering 

1. Vad har det enskila barnet 
lärt sig av aktiviteten/ 
i gruppen? Vad behöver vi 
ändra på? 

2. Utvärdering av personalens 
arbetsfördelning, arbetssätt 
metoder, engagemang, kun
skaper 

3. Utvärdering av aktiviteten i 
rel till syfte och mål. 

Utvärdering sker spontant genom 
de dagliga dagboksanteckningarna 
och organiserat var 14:e dag med 
hjälp av planeringar och dagbok. 
4. Utvärderingav terminen. Se 

A, B, C och D 

B Grovplanering 

för läsåret och terminen: lovdagar 
studiedagar, personalutbildning, 
konferenser, föräldraträffar, tradi 
tionsbundna arrangemang, samverkan 
personalmöten, bokning av lokaler, 
kontakt med föreningar etc 

D Fasta aktiviteter 

planeras in. Syfte med akt diskuteras 
Diskussion om vad man vill lära de 
enskila barnen och gruppen 
Regler och rutiner 

F Genomförande 

Dagboksanteckningar varje dag 
dokumenterar verksamheten 

H Hu r går vi vidare? 
Vilka erfar enheter har vi fått? 
Vilka nya kunskaper behöver vi? 
Vad är positivt? 
Vad behöver vi ändra på? 



Kommentarer: 

Den inledande målsättningsdikussionen bör utgå från de offentliga målen 

för barnomsorg samt kommunala riktlinjer för verksamehten. ( I N. Kommun: 

Barnomsorgsplaner samt Mål och modeller, PBO 1981) 

Vid planering av fasta aktiviteter bör utgångsläget vara: 

- kunskap om verksamhetens funktion i samhället 

- kunskap om barns utveckling och behov (allmänt) samt kunskap om den 

akutella gruppens uppväxtvillkor, utveckling och särskilda behov. (Vad 

gör barnen i skolan, hemmet och på fritiden, hur påverkar dessa miljöer 

barnen? Vad saknar barnen som fritis / dagis kan komplettera med)? 

- kunskap om vilka metoder och aktiviteter som gynnar de mål s om den egna 

verksamheten har satt upp ( se A) 

- kunskap om resurser ex ekonomiska ramar, material, lokaler, personalens 

förutsättningar, föräldraresurser mm 



• 
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