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Resultatet av årets verksamhet 

Normer och värden 

Verksamhetens resultatmål: 
Varje elev respekterar sig själv och andras egenvärde, tankar och åsikter. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat 

1. Vi har arbetat med UR-filmer och gruppstärkande övningar. 

2. Vi har använt surfplattan med olika appar som verktyg. 

  

Måluppfyllelse 

  

Analys 

1. Teoretiskt sett vet eleverna precis hur de ska vara mot varandra, men har svårt för att tillämpa det i praktiken. Vi 

pedagoger måste hela tiden vara aktiva och finnas nära, det händer saker fort som får konsekvenser som eleverna 

själva har svårt att lösa. Det kräver att vi måste försöka ligga steget före. 

Eleverna har ofta ett motstånd först när vi ska hitta på något tillsammans, men bara vi kommer igång blir de intresserade och 

engagerade. Ofta är det bra samarbete där de samspelar med varandra. 

I leken samarbetar barnen bra i den lekgrupp de själva valt. 

Eleverna själva upplever enligt attitydundersökningen och samtal att de känner sig trygga och blir lyssnande på. Vi är 

förvånade över detta resultat då vi upplever att det ofta är konflikter och tuffa tag mot varandra. 

2.  Vi har arbetat med olika appar som uppmanar till diskussion kring olika sociala dilemman. Vi har anvnt oss av 

Trippelkommunikation, appen Pupet Pals, ISEQUENCES. När vi arbetar med programmen är eleverna aktiva och samarbetar. 

Tillsammans och med stötting från oss pedagoger utvecklas det sociala samspelt. 

Vi hade en tanke att arbeta med litteratur som inriktades mot egenvärde, respektera sig själv osv. Eleverna föll för Lassemaja 

böckerna så därför valde vi att fortsätta med dem. Men om man analyserar Lassemaja böckerna så handlar de mycket om att tro 

på sig själv, självständiga barn som är utforskande och nyfikna, så det blev nog inte så dumt ändå i sista ändan! 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Arbeta med appen Empatico, memory för att öka elevernas ordförråd av känslor. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel av eleverna  som lyssnar mera på 
varandra och visar varandra intresse och 

empati. 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

Vi har arbetat intesivt med att lyssna på 

varandra osv. 

Övriga kommentarer: 

 Andelen föräldrar som upplever att 
deras barn trivs på fritidshemmet. 

   
 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever utvecklar sin identitet och känner trygghet i den oavsett könstillhörighet. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat 

Vi har diskuterat och reflekterat kring boken Genuspedagogik 2.0. 
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Eleverna har fått möjlighet att prova och utveckla sina förmågor och intressen. 

  

Måluppfyllelse 

  

Analys 

Det är viktigt att ha en pågående diskussion och reflektera kring könsroller och hur eleverna påverkas. Under diskussionen av 

litteraturen kopplar vi till vår egen erfarenhetsvärld och verksamhet. Vi ska fokusera på situationer som uppstår i vardagen 

istället för könen (vem som är med). För att kunna arbeta mer jämställt inser vi att kön spelar roll, detta behöver man förstå för 

att kunna bryta stereotypa könsidentiteter. Vi erbjuder eleverna många erfarenheter, vilket leder till att eleverna får fler 

valmöjligheter. Fokus ligger inte på könstillhörighet utan att utmana gränserna! 

Att reflektera och ta lärdom av olika situationer som uppstår i verksamheten, processen är viktig! Eleverna är inte objekt som vi 

ska fylla utan subjekt. 

Viktigt att vara medvetna om påverkan utifrån dvs samhället/världen. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Reflektioner och diskussioner ligger som grund för hur, vad och varför vi behöver utveckla vår verksamhet för att alla ska 

kunna utveckla sin identitet och känna trygghet i den. Vad behöver vi tillföra i vår verksamhet? 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel  elever  som upplever att de är 
trygga på fritidshemmet. 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Likvärdigt 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen föräldrar som upplever att 
deras barn känner sig tryggt på 

fritidshemmet. 

   

 

Verksamhetens resultat 

Verksamhetens resultatmål: 
Stärka eleverna språkliga utveckling och förmågan att se olika perspektiv. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat 

Vi har högläsning under mellanmålet. 

  

Måluppfyllelse 

Vi har god måluppfyllelse. 

  

Analys 

Mellanmålen har blivit lugnare och det är ofta en god stämmning. Genom högläsning skapas inre bilder och man lär sig även 

hur läsrytmen låter. När någon annan läser högt med inlevelse får eleven kunskap om lästeknik. 

Alla elever har verkligen uppskattat högläsningen ich visat ett genuint intresse för böckerna. På långsikt tror vi att detta 

uppmuntrar till ökad läslust samt läsförståelse. Genom att lyssna på högläsning lär sig eleverna hur det låter när man läser. De 
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hör läsrytmen, förställning av rösten, skiljetecken dvs hur det exempelvis låter vid punkt, utropstecken osv. Forskning stärker 

detta. 

  

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som använder ett 
nyanserat och vårdat språk. 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Vi har pratat mycket om vårt språk och hur 

det låter med svordommar. 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Eleverna ska utveckla kunskaper om andra platser i Sverige och världen, 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat 

Eleverna har utvecklat kunskap om Sverige och hur det är i andra delar av världen. 

  

Måluppfyllelse 

Vi har god måluppfyllelse. 

Analys 

Eleverna har visat stort intresse för Sverige och världen. Eleverna "reser" ofta i leken och använder världskartan på väggen för 

att hitta resmål. Detta leder till samtal, reflektioner och diskussioner. Eleverna delger varandra erfarenheter. Vi tillförde 

resväskor till leken och vips började eleverna besöka olika länder. ett gäng hamnade i Grekland och det är spännande att få ta 

del av deras uppleverlser hur den klassiska charterresan går till. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som  samtalar och visar 
intresse. 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

  

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever ska få vidare utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, 

material, redskap och estetiska uttryckssätt. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat 
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1. Vi har erbjudit eleverna olika material och tekniker. 

2. Eleverna har utvecklats i sitt konstruerande och estetiska uttryckssätt. 

3. Vi har sett på "Mitt liv som grej" vilket har utvecklat elevernas kunskap om saker i vår vardag ur ett historiskt 

perspektiv. 

  

Måluppfyllelse 

Vi har god måluppfyllelse. 

Analys 

1. Vi har köpte ett byggmaterail som heter JOVO. Materialet stimulerar den matematiska utvecklingen. det krävs mycket 

tankeverksamhet och teknik för att konstruera. Det finns fler delar att köpa till. 

2. Eleverna har fått prova olika tekniker och estetiska uttryckssätt, exempelvis lera, pinnar, tyg, experiment osv. 

3. I Mitt liv som grej har vi fått lära oss om olika ting i vår vardag som exempelvis glasögon, plåster osv ur ett historiskt 

perspektiv. Varför är de bra? Hur har de utvecklats osv. Vi har arbetat vidare i grupper om de olika sakerna. Eleverna 

har visat stort intresse och engagemang. Tillsammans har de skapat posters som vi satt upp för att visa föräldrar och 

förskolan. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Köpa mer JOVO. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som deltar och visar 

intresse för att bygga och skapa med hjälp 
av olika material. 

   

 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever ska få kännedom om andra människors situation utanför Sveriges gränser och utveckla en vilja att 

handla med deras bästa för ögonen. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat 

1. Eleverna har visat intresse för andra delar av världen och hur människor har det.. 

2. Vi har arbetat med barnkonventionen. 

Måluppfyllelse 

Vi har god måluppfyllelse. 

Analys 

1.  Eleverna själva upplever enligt attitydundersökningen att de ökat sin kunskap och förståelse för hur människor har 

det i andra länder. Vi pratar och reflekterar om hur andra har det. 

Vi har använt litteratur som har lett till samtal om hur det är att bo i andra länder. I samtalen relaterar barnen till 

uppleverlser de själva varit med om eller hört. 

2. Vi har arbetat med UNCEF:s material om barnkonventionen. Vi har samtalat om hur en vuxen tänker och känner för 

ett barn och tvärtom. Eleverna vill hellre leka än att göra aktiviteter när de kommer från skolan därför tog det stopp i 

denna aktivitet. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelens elever med perspektivet att de 

är en del av ett större sammanhang. 
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Verksamhetens resultatmål: 
Fritidshemmet ska skapa samhörighet med övriga fritidshem i området. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat 

Vi har träffat och samverkat med de andra fritidshemmet som planerat. 

  

  

Måluppfyllelse 

Vi har god måluppfyllelse. 

  

Analys 

Under året hat vi träffat de andra fritidshemmen i vårt område. Vi märker att det är bra att träffa de andra fritidshemmen då 

eleverna får kännedom om varandra och även oss vuxna. Samarbetet och den sociala utvecklingen är på topp när vi träffas! 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen gemensamma aktiviteter 
mellan de olika frtidshemmen 

   
 

Inflytande/delaktighet 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever ska ha inflytande över sin vistelse på fritidshemmet. 

 Ej påbörjad 

Resultat 

Eleverna upplever att de har inflytande över sin vistelse på fritidshemmet. 

  

Måluppfyllelse 

Vi har god måluppfyllelse. 

Analys 

Vi har arbetat med att diskutera vad man som barn kan vara med och ha inflytande över och inte. Kan man ha inflytande över 

allt? Vi har gjort olika värderingsövningar som handlade om inflytande. Eleverna fick olika förslag på "aktiviteter" och fick 

lägga bilder på vuxna eller barn. Exempelvis om man ska resa på semester är det en vuxen eller ett barn som bestämmer det? 

Om jag ska spela spel, bestämmer jag det eller en vuxen? Det blev intressanta diskussioner och framförallt reflektioner från 

eleverna. 

Vi har även stolpat upp på smartboarden förslag på inköp och vad som är rimligt och inte osv. Eleverna har varit delaktiga och 

visat intresse och engagemang. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som anser att de har 
inflytande. 

   
Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

Likvärdigt 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen föräldrar som upplever att 
deras barn har inflytande på verksamheten. 

   
 

Arbete i verksamheten 

Verksamhetens resultatmål: 
Miljön utformas så att eleverna får tillgång till handledning, läromedel av god kvalitet och annat stöd för att själva 

kunna söka och utveckla kunskaper, t ex bibliotek, datorer och andra hjälpmedel. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat 

Vi har provat på och använt olika digitalaverktyg. 

  

Måluppfyllelse 

Vi har god måluppfyllelse. 

  

Analys 

Det blir lätt att eleverna vill sitta och "spela spel" på surfplattan vilket inte är vår tanke. Vi har laddat ner appar som passar 

fritidshemmet och stimulerar till ytveckling och lärande. Med hjälp av appen Pupet Pals har vi gjort egna berättelser som även 

bidrar till socialsamvaro då man måste samarbeta och lyssna på varandra. Vi hade en tanke att skapa egna böcker med book-

creator, men av olika anledningar blev det inte så. 

På smartboarden hade vi vår julkalender vilket var populärt hos eleverna. Vi har kopplat I-paden till surfplattan och på så vis 

kan vi se på bilden och arbeta fler tillsammans. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Låta eleverna göra egna memoryn, kalendrar på smartboarden. Kan fritids göra en julkalender till förskolan? 

Skapa egna böcker med appen book-creator. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som använder IKT-
redskap i vardagen på fritidshemmet. 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

Vi har utökat våra digitalaredskap. 

  

Övriga kommentarer: 
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Övriga mål enligt lagkrav 

Verksamhetens resultatmål: 
Fritidshemmet ska uppmärksamma och stödja elever i behov av extra stöd. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat 

Vi har tillsammans med skolan upprättat åtgärdsprogram vid behov. 

Måluppfyllelse 

  

Analys 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever med behov som får stöd 
. 

   
 

Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

Både elever och föräldra trivs och känner sig trygga med  Åsalyckan . 

Eleverna känner också delaktighet 100%, men föräldrarna har en annan syn 87,5% vilket vi behöver jobba mera med. 

Elevernas förmåga att visa respekt och hänsyn för varandra är låg. Här är utfallet inte högre än 82% vilket vi självklart måste 

jobba mera med för att förbättra resultatet. 

Andelen elever som visar intresse och engagemang i teman och aktiviteter är gott. Här har vi ett fint resultat med utfall 100%. 

Användandet av IKT i verksamheten på Åsalyckan är också väl utvecklat. 

Sammanfattande analys 

På Åsalyckan jobbar man mycket medvetet med eleverna för att få ett gott klimat. Man arbetar lite i motvind då lokalerna är 

bristfälliga och elevgruppen ska samsas med förskolan vad gäller viss del av innemiljön samt ute. Det finns få eller inga 

möjligheter för gruppen att vara uppdelad vilket ofta skapar oro och irritation. Barnen kommer för nära varandra och 

utmaningarna blir få.Pedagogoerna gör ett stort jobb med att hitta aktiviteter och material som lockar eleverna till samarbete 

och engagemang, men det är en svar uppgift. 

För eleverna upplever vi att taxiresan kan vara svår och ibland skapa oro innan de kommer fram till fritids. Att situationen på 

Ljungsarpsskolan varit orolig under läsåret har även det påverkat eleverna negativt vilket avspeglas på fritids. Pedagogerna har 

varit medvetna om detta och försökt att aktivt fånga upp behoven direkt när eleverna kommer med taxi från skolan.. 

Samverkan med skolan i Ljungsarp har utvecklats under året och lett till framsteg för verksamheten. Detta är en viktig bit och 

bör utvecklas mera. 

Den nya gården ute har varit positiv och gett bättre förutsättningar för varierad utelek. 

Pedagogernas förmåga att reflektera i arbetsgruppen , samsynen i arbetslaget och deras vilja att hitta lösningar är självklart 

bidragande till ett gott resultat. 

IKTverktygen används aktivt av såväl elever som pedagoger och på Åsalyckan känns detta som naturliga inslag i vardagen 

utan att ta överhanden. 

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

1. Utveckla arbetet med likabehandlingsplanen 
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2. Fortsätta utveckla samverkan med skolorna. 


