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Dagens deltagare - förväntningar

• LGR 11 Det viktigaste styrdokumentet
• Centrala innehållet - fritidshemmets uppdrag
• Planera och organisera verksamheten 

DAGENS MÅL

Att göra pedagogiska planeringar utifrån LGR 11

MÅL PÅ SIKT – INFÖR KOMMANDE WORKSHOPS

Att göra läroplanen levande i fritidsverksamheten



Kursdagen
8.00-9.45 Samverka med skolan YRKESROLLEN 

LGR 11: Fritidspedagogiska uppdraget!

Centrala innehållet SPRÅK

KAFFE

10.15-12.00 Centrala innehållet LEK, SKAPANDE, SAMHÄLLE/NATUR 

Planera för lärande: förutsättningar

Organisationen HUR GÖR VI DÅ?

Planera verksamheten
ATT GÖRA PEDAGOGISKA PLANERINGAR



Fritidshemmet och skola
ANN-SOFIE BOSTRÖM – ÅRETS LÄRARE I FRITIDSHEM

§ Skola och fritids mot samma mål 
§ Att lära våra barn för livet och att vi kan utveckla 

barnens kunskaper på ett annat sätt på fritids
§ Att fritidspedagoger/lärare i fritidshem får använda 

sin kompetens så att vi inte bara används till att vara 
hjälplärare under skoltid 

§ Skapa fantastiska raster, lära om naturen i naturen, 
skapande under SO-ämnena för att öka förståelsen 
om olika företeelser…



Fritidslärarens positioner i skolan

§ Assistent/resurs till klasslärare
UNDERORDNAD LÄRAREN – RESURS FÖR SAMARBETSTÄNKANDE; RELATIONER

§ Samarbetspartner till klasslärare
TEORI  - PRAKTIK. ALTERNATIVA ARBETSFORMER.

§ Lärare i specifikt ämne
ARBETSFORMER, GRUPPORIENTERING, SOCIALT LÄRANDE (T EX RASTER)

JAKOBSSON&VELLANDER 2008, HAGLUND 2004



Under skoldagen –
Ett fritidspedagogisk perspektiv
§ Assistera en ”vanlig” skoldag – social kompetens och 

med gruppen i fokus

§ Stenåldern – bygga en skalenlig by
§ Naturtyper – fältstudier och lövpress
§ Volym, vikt – baka
§ Texter om vänskap – modellteater
§ Hälsa – friluftsdag

§ Spela in film, bygga koja, lekar, spel
Vilken roll har du? Trivs du med den? Används din kompetens på 
bästa sätt? Vill du bidra med något annat?



Skillnader skola - fritidshem

§ Obligatorisk
§ Läraren bestämmer
§ Tydliga krav
§ Kunskaper
§ Lektioner
§ Ensam lärare
§ Helklass
§ Fast struktur
§ Få men stora rum

SÖDERLUND 1993

§ Frivillig
§ Fritt val
§ Otydliga krav
§ Social kompetens
§ Arbetspass utan tid
§ Arbetslag
§ Mindre grupper
§ Lös struktur
§ Många små rum



Synliggöra verksamheten 
– Skapa en fritidsidentitet 
§ Mig själv
§ Fritidskollegiet
§ Övriga kollegor
§ Elever och vårdnadshavare
§ Huvudman

§ Fritidshemmets lärare som
har makt att forma uppdraget



Undervisning på fritidshemmet

§ Ansvarig lärare skapar en förberedd miljö: 
§ barnens behov, 
§ gruppkonstellationer, 
§ lokaler, 
§ planerade aktiviteter, 
§ och material kan samspela på ett harmoniskt sätt för 

att bedriva lärande på fritidshemmet.

SKOLVERKET, ALLMÄNNA RÅD FÖR FRITIDSHEMMET



Didaktiska frågor

Undervisning = Under lärares ledning syftar till 
inhämtande av kunskaper och värden
§ Varför (i vilket syfte)
§ Hur (metod)
§ Vad (innehållet)
§ Elev, skola, fritidshem och samhället påverkar

Fritidshem



Något har hänt på fritids…



Varför svårt att höja elevprestationer?

Nettoeffekten av alla åtgärder för elevprestationer har 
blivit noll eller nästan noll.

§ Strukturer (STORA GRUPPER HAR NEGATIV EFFEKT – RELATIONER)

§ Ledning
§ Akademier
§ Ekonomiska lösningar (vinstdrivande företag)
§ Läroplaner (avsedda, införda, förvärvade)

WILLIAM D.



Hur kan elevernas måluppfyllelse öka?

§ Den enskilt viktigaste faktorn för att höja kvaliteten i 
undervisningen är lärarens skicklighet. 

§ Du ska bli en “bättre lärare än vad du var föregående
månad”.

§ Det tar ett år för eleverna att lära sig ett stoff med 
genomsnittsläraren, med de mest effektiva lärarna ett 
halvt år och med de minst effektiva två år.” 

§ Ökad undervisningskvalitet gynnar lågpresterande mest.

WILLIAM, D.



Ökad lärarkvalitet - viktigaste faktorn
Skolverket ur Allmänna råd för fritidshemmet: ”För att 
fritidshemmets pedagogiska visioner ska bli verklighet krävs en 
aktiv personal som ser värdet i det egna uppdraget och vikten 
av att se och bekräfta varje elev”.

Hur ofta reflekterar du över yrkesrollen? Uppdragets betydelse? 
Hur du vill utveckla dig själv och verksamheten? 

Hur ofta pratar ni tillsammans om dessa frågor?

Chefens roll?



Kollegialt arbete - hur då?

§ Syfte, kopplat till uppdraget, förutsättningar
§ Grundläggande behov STRUKTUR, SAMMANHANG, MENINGSFULLT

§ God kommunikation - en förutsättning RESPEKT, LYHÖRDHET, LYSSNA

§ Mötesstruktur 
§ Egen inställning - Offer eller aktör?
§ Input i form av extern expertis (forskning, artiklar)
§ En ledare som utmanar
§ Förändringsprocesser: att leda laget så att eleverna 

nås av insatserna

WHEELAN, S., KORNHALL P. 



Negativa processer i verksamheten?

§ Informella ledare har ordets makt
§ Samtalen präglas av monologer
§ Tala till varandra i stället för med
§ Beslut fattas utan att alla är lyssnade på
§ Avsaknad av mötesstruktur  - det fattas aldrig 

några beslut
§ Svaren viktigare än förståelsen
§ Ge goda råd – quick fix



Kunskap och delaktighet

Frustration

Utanförskap

Utveckling

”Lekstuga”

Låg Hög

Låg

Hög

Kunskap om 
verksamheten

Delaktighet



Några tankar om mötet skola – fritids 
§ Klargöra fritidshemmets syfte (fritidshemmet –

fritids/skola). Har ni gjort det för varandra? För övriga 
personal? Elever och vårdnadshavare?

§ Det saknas ofta strukturer och former för samverkan. 
Finns det mötesstrukturer inom vissa områden? Vilka kan 
förbättras? Råder det maktbalans?

§ Förväntningarna bör tydliggöras. Vad förväntas av laget? 
Av var och en?



Om LGR 11 och fritidshemmet

§ Kap 1: Skolans värdegrund 7-11

§ Kap 2: Övergripande mål 12-19

§ Kap 3: Förskoleklassen 20-23

§ Kap 4: Fritidshemmet 24-27

§ Kap 5: Kursplaner (förmågor) 28-279

§ Syfte VARFÖR

§ Centralt innehåll VAD

§ Kunskapskrav TECKEN PÅ KUNNANDE SOM BEDÖMS



Kap 2.1 Normer och värden

Skolans mål är att varje elev
§ gör medvetna etiska ställningstaganden 

grundade på mänskliga rättigheter
§ respekterar andra människors egenvärde
§ tar avstånd från förtryck och kränkande 

behandling, samt hjälper andra
§ kan förstå andras situation och vill handla med 

deras bästa för ögonen
§ visar respekt för och omsorg om närmiljön 



Kap 2.2 Kunskaper    
Kap 2.3 Ansvar och inflytande
§ Använda språket
§ Lösa problem
§ Arbeta självständigt och 

tillsammans
§ Kritiskt tänkande
§ Uttrycksformer
§ Mänskliga rättigheter 

och demokratiska 
värderingar

§ Tar ansvar
§ Inflytande
§ Demokratiprinciper
SOCIAL, KULTURELL, FYSISK MILJÖ



Koppla ”att göra” till ett syfte

En ”vända på tanken” leder till en ökad medvetenhet 
om varför man gör vad – kan planera, utvärdera och 
utforma undervisningen med kvalitet.

Läs LGR 11 kap 2.1-2.3

Identifiera – Vad gör du redan idag? Hur? Genom 
vad? (S)KOLTID – (F)RITIDSTID



Syfte med fritidshemmet  
Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla förmågan att: 

Skapa och 
upprätthålla 

goda relationer 
samt samarbeta 

utifrån ett 
demokratiskt
och empatiskt 

förhållningssätt

Pröva och 
utveckla idéer, 
läsa problem 
och omsätta 

idéerna i 
handling

Ta hänsyn till 
personliga 

behov av balans 
mellan aktivitet 

och vila

Kommunicera 
med språkliga 
uttrycksformer 

i olika 
sammanhang 
och för skilda 

syften

Utforska och 
beskriva 

företeelser och 
samband i 

natur, teknik 
och samhälle

Skapa och uttrycka 
sig genom olika 

estetiska 
uttrycksformer

Röra sig allsidigt 
i olika miljöer 

samt förstå vad 
som kan påverka 

hälsa och 
välbefinnande



Centralt 
innehåll

Skapande och 
estetiska 
uttrycksformer

Natur och 
samhälle

Lek, fysiska 
aktiviteter och 

utevistelse

Språk och 
kommunikation



§ Samtala, lyssna, ställa frågor samt 
framföra egna tankar, åsikter och 
argument om olika områden 

§ Samtala om olika typer av texter
§ Digitala verktyg och medier för 

kommunikation
§ Säker och ansvarsfull kommunikation, 

även i digitala sammanhang
§ Ord och begrepp som uttrycker behov, 

känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord 
och yttranden kan uppfattas av och 
påverka en själv och andra

Språk och 
kommunikation



Vad är språkutvecklande arbetssätt?

§ Explicita mål (både ämne och språk) 
§ Kontextrik undervisning
§ Konkreta föremål ger ledtrådar till abstrakta begrepp
§ Stöttning (förklarar, mallar och exempel) 
§ Utmaningar 
§ Interaktion

§ Vilka elever behöver språkutveckling?
§ När ska det ske?
§ Vem ska stötta eleven i språkutveckling?

HAJER, M., VESTLUND B., GIBBONS



All kunskap utvecklas via språket

§ Lärare som utgår från att elever har en väl utbyggd 
språkfärdighet kommer inte att lyckas.

§ Utan språk fungerar inte undervisningen
§ Det innefattar att i både tal och skrift uttrycka och 

tolka begrepp, fakta och centrala tankegångar 
men också de känslor och åsikter som ämnet 
väcker. 

§ Alla språkliga färdigheter som att lyssna, tala, läsa 
och skriva berörs.

HAJER, M., SKOLVERKET LGR 11



Sju sätt att skapa läsmotivation



Sju sätt att skapa läsmotivation



Sju sätt att skapa läsmotivation



Hur gör ni? Vilka texter* finns hos er?

§ Relevanta för elevernas liv
§ Rikt varierat läsmaterial
§ Generöst med tid
§ Valmöjlighet
§ Social interaktion
§ Bereds möjlighet att ta sig an svåra texter

Vilka texter finns på fritids? Hur används de? Enskilt, 
mindre grupp eller lärarinitierade? 
Möblering/Presentation/Tillgänglighet?

*Vidgat textbegrepp - spel, filmer, bilder, internet…



Bilder - Enskilt – Parvis – Alla (EPA)
Enskilt 1-2 minuter
Parvis 3-4 minuter
Alla

• Beskriv vad som händer.

• Vad tänker du om bilden? 
• Sanning i den?

• Hur använder du IT?
• Hur andra använder IT? Ge 

exempel från din omgivning. 

FB-grupp ”Bilder i undervisningen”



Frågornas kvalitet
§ 500 frågor om dagen
§ 50% av ordningskaraktär
§ 40% upprepningsbar information
§ 10% tänkande:

§ Att vara utanför och kliva in FÖRUTSPÅ

§ Att vara i och röra sig genom FÖRSTÅ

§ Att stiga ut och tänka RELATERA

§ Att stiga ut och objektivera GENERALISERA

§ Att lämna och röra sig bortom KOPPLA TILL ANDRA SMH

LIBERG C., LANGER J.



Sokratiska samtal

§ Samtalsregler
§ Individuella mål – gruppmål
§ Inledande fråga (förstå och värdera)
§ Gemensam analys
§ Värderingsfråga
§ Metasamtal

PIHLGREN, A. S.



Grindslanten i tre steg

Djungelns lag – eller bråket på rasten 
• Vad händer? 
• Hur tror ni personerna känner sig?
• Skulle du vilja vara någon av 

personerna på tavlan? Vem? Varför? 
• Är det någon person på tavlan som du 

inte skulle vilja vara? Vem? Varför?

Orsak och verkan
• Eleverna möts och diskuterar. 
• Låt varje par/grupp tillsammans rita 

eller dramatisera vad de tror hände 
innan det som sker på tavlan. 

Hur kan det bli bra för alla?
• Ett reflektionstillfälle där elever visar varandra sina orsaker.
• Förslag på lösningar (istället för tavlan) 
• Diskutera sig fram till hur vi ska ha det i vår grupp här på 

fritids eller i skolan.



Fritidspodcast: Vad kan vi prata om?

§ Bilder
§ Filmer
§ Böcker
§ Aktuella händelser/klipp
§ Nätetik
§ Lyssna på exempel: Radio Koltrast

Koppla ihop samtalet med bilder för att förstärka och 
förtydliga innehållet.



Frågor till podcast

§ Riktade frågor initialt – basera på elevernas frågor
§ Öppna frågor (undvik rätt och fel)
§ På raderna - mellan raderna - utanför raderna
§ Använda elevernas tankar för att: träna på att formulera 

sig, nya perspektiv, synliggöra intressen…



Podda på olika sätt…

§ Spela in Clyp + publicera på Padlet (10 min)

§ Dator: QuickTime Player + Soundcloud
§ Platta: Wavepad + Soundcloud (30 min)

§ Ljudredigerarprogram Garageband, Audacity för mer 
avancerade produktioner.



Lattjolajbanlådan



Veckans bild/händelse



Spela in samtalet och publicera

fredrikarboga.wordpress.com (länka till CLYP och PADLET)

§ Hej och välkomna till podden om…
§ Presentera deltagarna
§ Öppna frågor OM KLIPPET, LÄMNA KLIPPET OCH SE OBJEKTIVT, MÖNSTER, EGNA 

ERFARENHETER, I ANDRA SAMMANHANG

Vilka tankar får du efter filmen? Vilken scen berör dig 
mest? Hur använder du mobilen? Hur använder andra 
mobilen i din omgivning? Vilket budskap har filmen?

§ Avsluta: Tack för att ni har lyssnat! 



Veckans bok/text/bild/film/spel

Hur kan våra samtal se ut?
§ Formellt / informellt? 
§ För att samtalen ska utmynna i ett lärande fordras en 

struktur som är känd av eleverna (regler)
§ På morgon, mellanmål, övrig tid 
§ Teman (diskrimineringsgrunder eller kap 1-2)
§ Kollaborativt - Kreativa uppgifter
§ Utan att slagit på “ON-knappen” kommer ingenting att 

hända!



Skapa en serie med egna bilder



PASS 2: LEK, RÖRELSE och UTE 
§ Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag  
§ Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus 

under olika årstider och i olika väder  
§ Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns 

möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för 
fysisk aktivitet och naturupplevelser

§ Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid 
vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i 
naturen enligt allemansrätten  

§ Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, 
sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila 
påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet



PASS 2: LEK, RÖRELSE och UTE 
SKOLTID

§ Lektionsgympa BRAIN WORKS & RÖRELSE

§ Rastaktiviteter

FRITIDSTID

§ Morgongympa
§ Stegräknarveckor 
§ Geocahe och Turf
§ Planera frukost och mellanmål - Halv åtta hos mig
§ Bilddagboken (sockerberget) enkäter



Lek/Ute - rastaktiviteter

Elevinflytande – låta eleverna bestämma
§ Disco – dansstopp – röra sig till musik
§ Aktiviteter: såpbubblor, promenad, letasagor
§ Lekar
§ Spel: Lag och individuella
§ Låneboden med 103 saker
§ Rusta boden på raster och fritidstid
§ Elevpar som uthyrare i boden



Öka trivseln på rasten!

§ Aktiviteter - sysselsätta 100-tals barn
§ Alla kan delta
§ Ingen blir ensam
§ Mobbning
§ Enkätundersökningar: 60, 80, 95, 100% trivsel

Anna&Philips Lärarpodcast Gustav Sund



Rastaktiviteter och lånebod

§ Vad gör vi idag?
§ Hur ser vår rastmiljö ut? Möjligheter? Aktiviteter?
§ Hur skulle vi kunna göra? Vem? När?
§ Gör en lista… AKTIVITETER... LÅNEBOD...



Skapande och estitiska uttrycksformer

§ Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till 
exempel lek, bild, musik, dans och drama.  

§ Olika material, redskap och tekniker för att skapa och 
uttrycka sig.  

§ Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.  
§ Digitala verktyg för framställning av olika estetiska 

uttryck. 



Mänskliga rättigheter - Guernica

Baskien
1937 FN 3D-film Tolka Anslå

Grupp 
konst-
närer

Egen 
tolkning

VI-
känsla!



Natur och samhälle
§ Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till 

exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. 
§ Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa 

vardagliga problem.  
§ Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.  
§ Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför 

regler kan behövas.  
§ Etnicitet, könsroller, kroppsideal och konsumtion samt kritisk granskning av hur 

dessa företeelser framställs i medier och populärkultur.  
§ Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för 

eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på 
ett konstruktivt sätt.  

§ Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter. 
§ Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.  
§ Närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, 

fritid och rekreation.  
§ Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt. 



Könsroller



Förutsättningar för lärande -
Grunden för en bra planering
§ Skapa relationer till innehållet
§ Struktur
§ Sammanhang
§ Meningsfullhet

SPSM 2015



Relationer

§ Lärare – elev
§ Elev – elev
§ Relationsbanken

Kommer att ge elever som:
§ Är trygga – vågar att testa
§ Utvecklas och lär sig

Hur gick matchen igår?

Hej Lasse!

Såg du programmet 
om…
Anna! Läget?





Övergripande struktur:
Skola och fritids i samarbete
Fritids under skoltid
Fritidshemmet

Kurs/Terminsstruktur:
34-38: Uteverksamhet
39-43: Kreativa och skapande processer
45-46: Språket i fokus: Muntlig berättande

Veckostruktur: 
Mån – läsa, tis – prata, ons – kreativa processer…

Specialare:
Varje fredag: Veckans bild, GOTD
Dagens positiva nyhet, Samtal – vad gjorde jag igår 

Struktur – på olika sätt – olika planer



Rama in och rubricera projekt





Sammanhanget 

§ Näringskedjor eller 
§ Magnetism eller 
§ Läsa noveller eller



Meningsfullt: Kreativitet & publicera



• Hur gör jag för att skapa relationer mellan lärare, barn
och fritidshemmets innehåll?

• Hur skapar jag struktur och ordning för mina barnen? 

• Hur skapar jag sammanhang för barnen? 

• Vad och hur gör jag för att barnen ska känna 
meningsfullhet?

Eller: Vad gör vi bra och vad kan vi utveckla? Hur?

Förutsättningar för lärande



Pedagogiska planeringar

Pedagogiska planeringar
kursplan : 
1. Lek, rörelse och 

friluftsliv
2. Språk och 

kommunikation      
3. Estetiska 

uttrycksformer 
4. Natur, teknik och 

samhälle

Övergripande 
verksamhetsbeskrivning 

av  kunskapsområden Pedagogiska 
planeringar för
kontinuerliga 
aktiviteter och 

teman och projekt

Detaljplanering

Terminsplanering 

Årsplanering 

Månadsplanering 

Veckoplanering 

Systematiskt 
kvalitetsarbete





Källa: Ulrika Modin
Midsommarkransens
Grundskola, Stockholm



Källa:Mona Andersson 
Pedagogiskt centrum 
Helsingborg



Organisation - övergripande

§ Den pedagogiska miljön LEK, STILLHET, SKAPANDE, UTE

§ Igångsättare: Visa - välj
§ Att så frön-strategin: Bygga intresse
§ Gripa the moment
§ Nu ska vi göra det här…

Vad är vanligast hos er? Formellt, informellt eller 
situationsstyrt?



Organisation

§ Övergripande: skola-fritids, fritids i skolan, fritids
§ Inventering: pedagogiska miljön och kompetenser
§ Hur organisera: vem gör vad… i vilket syfte?
§ Före, under eller efter skolan
§ Formellt, informellt och situationsstyrt 
§ Elevernas delaktighet
§ Tid: Mellanmålet, loven, en dag i veckan… eller 

aktivitetsgrupper…

Hur kan ni organisera på bästa sätt?



Pedagogisk Planering Fritidshemmet

Easy way to start: sätta ord på det vi gör
Att gå vidare: Centralt innehåll och syftet (kap 4)
§ Syfte VILKEN FÖRMÅGA SKA UTVECKLAS? VILKET CENTRALT INNEHÅLL?

§ Konkreta mål VILKA RESULTAT VILL VI SE? VAD SKA DE HA LÄRT SIG?

§ Innehåll VAD KOMMER TEMAT/PROJEKT ATT HANDLA OM? GÖRANDE?

§ Metod/arbetssätt HUR GÅR VI TILLVÄGA?

§ Dokumentation VAD VILL VI VISA? FÖRE, UNDER, EFTER?

§ Utvärdering RIKTAT MOT SYFTET OCH MÅLEN

§ Tidsplan NÄR SKA PROJEKTET GENOMFÖRAS? HUR LÄNGE? UTVÄRDERING?



Hur synliggör vi praktiskt det unika 
med fritidshemmets verksamhet?

Skapande verksamhet

qDen dagliga kontakten
qInformation till föräldrar, skriftligt och muntligt
qBloggar
qSms och mail 
qFöräldramöten
qUtvecklingssamtal
qUtställningar
qWorkshops 
qMedia
qFöräldrakaféer  



En sammanfattning av dagen…

https://www.youtube.com/watch?v=COQHGCDoTIk

Hur kan filmen om vårt fritidshem se ut?
Viktigt för att synliggöra verksamheten
Bygga en identitet
VI-känsla!



Litteratur – ett urval
LÄSTIPS FRITIDSHEMMET
Pihlgren, A.S. (2015). Fritidshemmet och skolan – det gemensamma uppdraget. Lund: Studentlitteratur.
Pihlgren, A. S. (2013). Fritidshemmets didaktik. Lund: Studentlitteratur. 
Ankerstjerne, T. (2015). Perspektiv på fritidshemspedagogik. Lund: Studentlitteratur.
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