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Kommunens lektor:

kunskaper om/i 

språkutv och 

kollegialt lärande

Rektor med 

ambitioner, 

fritidspersonal med 

lust och nyfikenhet

Skolenhet i 

Läslyftet

Fritidsverksam-

hetens

prioriterade mål
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Ett utvecklingsarbete!

Skollagen: vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

• Ett vetenskapligt förhållningssätt: allmänt accepterad 

forskning om fritidshemsverksamhet, kollegialt lärande 

och språkutvecklande undervisning, kritiskt 

förhållningssätt till den egna verksamheten.

• Ambition att bidra till beprövad erfarenhet för 

fritidshemsverksamheten.

Möjligheter för ett språkutvecklande förhållningssätt i fritidsverksamheten
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Fritidshemsverksamheten enligt Lgr11 del 1+2, del 4:

• stödja elevens utveckling i linje med läroplanens mål:

likvärdig utbildning

språk – lärande – identitetsutveckling: 

”använda […] språket rikt och nyanserat”

Läraren ska: ”ge stöd i språk- och kommunikationsutveckling”

• erbjuda en meningsfull fritid: 

gruppen

leken

olika språkliga uttrycksformer
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Vilka kunskaper och 

färdigheter behöver 

våra elever för att 

uppnå målen?

Hur har våra insatser 

påverkat elevernas 

möjligheter att nå målen?

Utveckla och fördjupa 

kunskaperna och den 

professionella förmågan.

Låta eleverna uppleva 

lärande på nya sätt.

Vilka kunskaper och 

färdigheter behöver vi 

som lärare för att 

tillgodose våra elevers 

behov?

Undersökande och kunskapsbildande cykel (Timperley, 2013)

Cykel för kollegialt lärande i skolan
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• Vad är typiskt för barns språkutveckling under skolåren F-5?

Input – diskussion – slutsatser för våra syften?

• Vad kännetecknar fritidshemsverksamheten (fokus 

språkutveckling)?

Observation i verksamheten – analys – diskussion 

Pröva – visa – diskutera – reflektera (verksamheten på fritids, 

den egna yrkesrollen)

• Vad kan det innebära att arbeta medvetet med 

språkutveckling på fritids?
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Läsning av artiklar av Caroline Liberg och efterföljande samtal.

Vi la märke till:

• samspelet med andra aktörer, socialisation i en vana som 

deltagare och medskapare

• skillnad flickor – pojkar

• lekens betydelse i den tidiga skrivutvecklingen

• miljöns betydelse i byggandet av ordförråd

• samtalets betydelse för förståelse
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Observationer: utelek, planerade aktiviteter inomhus, mellanmål

Närvaro

Associativt byggande i flera parallella spår

Socialiseringsprocesser

Det informella lärandet:

• leken som utgångspunkt

• hela barnet – kropp, känslor, språk
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Ett språkutvecklande förhållningssätt i 

fritidshemsverksamheten

• lärande byggs utifrån barnens erfarenheter

• verksamheten främjar hög grad av språklig aktivitet

• verksamheten erbjuder språklig stöttning
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Fritidshemsverksamhetens utvecklingsarbete sett i Timperleys (2013) cykliska

modell.
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• bekräftelse i yrkesrollen

• insikt i yrkesrollens komplexitet

• ökad förståelse för andras perspektiv och lösningar

känsla av kontroll bekräftelse utvecklingslust
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Framgångsfaktorer

• kollegiala lärandet: den gemensamma reflektionstiden

• speciellt fokus, forskningsbaserat, kritiska förhållningssättet

• input utifrån

• utmana
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”nu sätter vi ord på det, ryggraden 

har flyttat till huvudet”

Fritidsverksamhetens särskilda 

karaktär kan stärkas när 

verksamhetens särskilda villkor och 

förutsättningar synliggörs
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