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Fritidshemmens 
rikskonferens 
– Lärmiljöer som signalerar lärande, trygghet och samverkan

 u Vad betyder det för eleverna om fritids har egna lokaler?

 u Lärmiljöer som är förankrade i värdegrund och demokratiuppdrag

 u Minska stress, otrygghet och konflikter med genomtänkta rum för lärande

 u Steg för steg – så förbättrar du den fysiska lärmiljön

MALMÖ 28 OKT | GÖTEBORG 18 NOV | STOCKHOLM 25 NOV |  DIGITALT 25 NOV

4+
n	Konferens för 
 hela arbetslaget

n	Gå fyra så 
 bjuder vi 
 rektor

I samarbete med

 Felix Gyllenstig Serrao 
 Christina Grewell 

 Andréas Nyberg  Maria Björk  Josimar Blanco  Jonas Wallman 

 

ÄVEN SOM LIVESÄND DIGITAL KONFERENS

 u Virtuella rum som spränger lärmiljöernas gränser
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Med reservation för ändringar

08.15  
Registrering
Kaffe/te med frukostsmörgås

09.00  
Konferensen inleds
Moderatorn och fritidspedagogen Jonas Wallman hälsar  
välkommen.

09.10
Mina erfarenheter av lärmiljöns betydelse för god fritids-
hemspedagogik
Jonas Wallman startar konferensen med att sätta in rum för 
lärande i ett sammanhang utifrån sina egna erfarenheter som  
fritidspedagog. Han redogör bland annat för forskaren Karin 
Lagers senaste studie där hon delar in fritidshemmen i tre olika 
typer: det övergivna fritidshemmet, det aktivitetsbaserade 
fritidshemmet och det gemenskapande fritidshemmet. 

Jonas Wallman
Fritidspedagog   
Jonas Wallman är fritidspedagog med 
lärarlegitimation och verksam på Folkparks-
skolan i Norrköpings kommun. Utifrån sin 
tro på fritidspedagogiken som framtids- och 
framgångspedagogik skriver han krönikor i 

tidningen Fritidspedagogik och är redaktör för boken  
Fritidspedagogiskt lärande på Lärarförlaget. Jonas är en mycket 
uppskattad fortbildare och föreläsare med just fritids- 
pedagogik som hjärtefråga och fokusområde.

09.40
Egna lokaler eller inte – vad den fysiska lärmiljön betyder 
för elevernas lärande och relationer
Vad betyder en egen hemvist för möjligheterna att skapa  
variationsrika lärmiljöer? Där läroplanens krav på ett  
situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat  
lärande uppfylls. Med elevernas behov, intressen och initiativ 
som utgångspunkt. Just det undersöker forskaren Christina 
Grewell. Hon intresserar sig för hur den fysiska miljön påverkar 
fritidshemslärare när de planerar, samarbetar, leder och  

överblickar verksamheten. Men också hur funktionella miljöer 
gör att mer tid kan läggas på mer långsiktiga pedagogiska  
aktiviteter och relationsbyggande.

n  Didaktiska möjligheter och begränsningar i den fysiska lärmiljön
n  Vad händer när brist på lokaler skapar konflikter?
n   Alla barn drabbas av dåliga lärmiljöer men särskilt barn med   
        speciella behov

 
Christina Grewell
Forskare
Christina Grewell är lärarutbildare och 
forskare inom området fritidshem med fokus 
på fysisk lärmiljö, fritidshemspedagogik och 
didaktik vid Mittuniversitetet. Hon är leg 
grundskollärare och har arbetat som klass- 

lärare och speciallärare i 20 år.

10.40
Fika med kaffe/te och frukt

11.00
Miljöer som river barriärer för lek, lärande och relationer
Vilken barnsyn har du? Hur ser du på din egen roll som  
normbärare? Uttrycker du dig så att alla elever känner sig 
inkluderade? Det frågar Andréas Nyberg när han föreläser om 
hur vi kan skapa lärmiljöer som är tillgängliga för alla barn. 
Med ett normkritiskt förhållningssätt och vardagsnära exempel 
ger han oss verktyg att utforma lärmiljöer som är väl  
förankrade i värdegrund och demokratiuppdrag.

n  Så påverkar den psykosociala miljön individ och grupp på fritids
n  Skolkultur och fritidskultur – en gemensam målbild kring elevens  
 lärande
n  Ta bort exkluderande språk, dolda normer och andra barriärer

Konferensprogram

Boktips!
Fostran i fritidshemmet
Andréas Nyberg har skrivit ett kapitel i antologin 
Fritidspedagogiskt lärande om vad som 
händer i mötet med eleverna när  
fritidslärare lämnar sin yrkesroll och 
fostrar utifrån privata värderingar och 
åsikter.



Lek, lärande och välmående
MED RÄTT LÄRMILJÖER KAN VI GÖRA SKILLNAD - om de är jämlika, trygga och inkluderande. Stress, otrygghet och 
konflikter ges så liten plats som möjligt i sådana miljöer. Genom att utgå från elevernas erfarenheter, behov 
och intressen kan vi skapa variationsrika rum som får dem att växa.  
Konkret innebär det att fritidslärare och klasslärare på ett smart sätt delar på skolans rum så att varje elev 
får en heldag av lärande, lek och välmående.  
Vad måste finnas på plats för att detta ska bli möjligt? Föreläsarna på Fritidshemmens rikskonferens 2021 
besvarar frågan från flera olika håll så att du och dina kollegor ska kunna ta nästa steg framåt.

Andréas Nyberg
Fritidspedagog 
Andréas Nyberg är fritidspedagog i Umeå 
kommun med ett oförtröttligt driv att utveckla 
fritidspedagogiken och yrkesetiken. Hans  
analoga och digitala texter både berör och 
upprör. I antologin Fritidspedagogiskt lärande 
har han skrivit om fostran i fritidshemmet. 

Andréas kan uppfattas som provocerande men han är ute efter att 
mana till eftertanke, skilja på sak och person, utveckla yrkesrollen 
och därmed höja kvaliteten på fritidshemmens undervisning.

12.00
Lunch

13.00
Förbättra den fysiska lärmiljön steg för steg – så här gör du
Vi vet med stöd i forskning hur vi ska utforma rum för lek,  
lärande, trygghet, hälsa, samarbete, koncentration och åter- 
hämtning. Vi vet vad som hjälper och vad som stjälper. Josimar 
Blanco fyller en hel verktygslåda med tips på möblering,  
förvaring, färgsättning, ljuddämpning och minimering av ”visuellt 
buller”. Resultatet blir lärmiljöer designade att passa elevernas 
behov, intressen och olikheter.

n  Utred den fysiska, sociala och pedagogiska lärmiljön med systematik
n  Vad ska man tänka på om fritids och skola använder samma rum?
n  Ta hjälp av rummets möjligheter för att minska stress, otrygghet och   
 konflikter

Josimar Blanco
Beteendevetare
Josimar Blanco är beteendevetare och skol- 
ledare. Han började arbeta som elevassistent 
och fritidsledare för att sedan utbilda sig till 
beteendevetare. Under en period var han barn- 
och elevombudsman på Vittraskolorna. Som 
bitr rektor har Josimar ansvarat för fritids- 

hemmets utveckling, elevhälsan och det systematiska kvalitets-
arbetet. Han är också knuten till Elevhälsokonsulterna där han 
bland annat arbetar med elevhälsans viktiga roll som föreläsare 
och handledare.

14.00  
Miljöer som signalerar lek och lärande – så gör Snättringe-
skolans fritidshem
Hur organiserar och planerar man för ändamålsenliga lärmiljöer 
inomhus och utomhus? Där elevernas intressen, initiativ och  
kreativitet är utgångspunkten. Med konkreta exempel från års- 
hjulets fem teman visar Maria Björk hur Snättringeskolans  
fritidshem målinriktat arbetar med detta under ett läsår. Hon  
tittar också på vad det betyder för lärmiljöerna när fritids- 
lärare och klasslärare samverkar så att varje elev får en heldag av 
lärande.

n  Hur kan eleverna påverka sina lärmiljöer? Om elevinflytande på riktigt
n  Tillgängliga lärmiljöer som lockar till samspel, rörelse och skapande
n  Tid och mandat för fritidshemsansvarig, ledningens stöd, samarbete med  
 klasslärarna och andra framgångsfaktorer

Maria Björk
Fritidshemsansvarig
Maria Björk är fritidshemsansvarig för 
årskurs 1-3 på Snättringeskolan i Huddinge 
kommun. Hon har en stark drivkraft att  
skapa ett fritidshem där läroplanen är väl  
förankrad hos fritidspedagoger och fritids- 

lärare. Det är viktigt att att eleverna är delaktiga i verksamheten 
och får en heldag av lärande. Maria är utbildad förskollärare och 
lärare i årskurs 1-3 med erfarenhet från undervisning i svenska 
och musik.

15.00
Fika med kaffe/te och kaka



15.30  
Virtuella rum spränger lärmiljöernas gränser – datorspel 
som lärande
Datorspelande är en stor del av många elevers vardag. Och om 
de inte spelar, så har de spel i tanken. Det finns därför en väldig 
kraft i att använda spel i fritidshemmets verksamhet. Men vad 
ska man tänka på när eleverna använder exempelvis Minecraft 
för att skapa och uttrycka sig på? Felix Gyllenstig Serrao vägleder 
oss genom det virtuella rummets pedagogiska möjligheter.

n  Möt eleverna så som spelen möter spelarna
n  Varför kan datorspel ofta hjälpa barn med diagnoser?
n  Så kopplar du ihop datorspel med det centrala innehållet i läroplanens   
 kapitel 4

Felix Gyllenstig Serrao
Utvecklingsledare
Felix Gyllenstig Serrao, kanske mer känd som 
Spelläraren, är utvecklingsledare på  
Göteborgsregionen. Han har nominerats till 
Guldäpplet fyra år i rad och är författare till 
boken Minecraft som pedagogiskt verktyg. Du 

kan läsa hans blogg på spellararen.se. Han har elva års erfaren-
het som leg lärare i geografi och samhällskunskap samt förste- 
lärare inom IKT och i särskild undervisningsgrupp.

16.40  
Konferensen avslutas

HALLÅ DÄR!

  Christina Grewell 
Forskare, lärarutbildare och föreläsare på årets rikskonferens.

Om man som fritidslärare inte är nöjd med de egna  
lärmiljöerna – var ska man börja för att kunna förändra?
Idag är de flesta fritidshem integrerade i grundskolan 
och då handlar det om att ha bra på fötterna vid en  
dialog med skolledning, lärarkollegor och ibland  
huvudman. Det första man måste göra är därför att ta sig 
tid att systematiskt utvärdera lärmiljöerna och att  
beskriva både deras möjligheter och begränsningar.  
Därefter identifierar man utvecklingsbehoven och  
förklarar hur en förändring skulle kunna påverka fritids-
hemmets undervisning positivt. 
I min forskning framträder en faktor som är särskilt 
viktig, nämligen att fritidslärare och elever har möjlig-
het att ta en lärmiljö i anspråk och göra den till sin. Då 
kan fritidslärare genomföra sitt lärandeuppdrag på ett 
utvecklat och professionellt sätt samtidigt som eleverna 
trivs och utvecklas.

Vad gjorde du innan du slog in på forskarbanan?
Jag har arbetat drygt 20 år som lärare inom grundskolans 
årskurs 4-6, som klasslärare, speciallärare i en  
mindre undervisningsgrupp och under en period ämnes-
lärare i NO. Jag har parallellt med mitt lärarjobb också 
arbetat fackligt och var under fem år ordförande för  
Lärarförbundets lokalavdelning i Örnsköldsvik. Det var 
då jag började intressera mig för fritidshemmens förut-
sättningar. 
Under några år hade jag en del av min tjänst i en  
vikariepool. Som korttidsvikarie kunde jag konstatera 
hur olika förutsättningarna var på olika skolor. Jag såg 
hur bristfälliga många fysiska lärmiljöer var. Det var 
det, tillsammans med att det saknades forskning 
inom området, som gjorde att jag skrev en 
forskningsplan inom området fysisk lärmil-
jö och fritidshem när jag sökte till forskar-
utbildningen.

  

och anmäl dig på webben!

Läs mer om konferensen

Boktips!
Minecraft i undervisningen
I boken Minecraft som pedagogiskt  
verktyg beskriver Felix Gyllenstig 
Serrao hur elever i dator- 
spelande får tillgång till 
kreativa och motiverande sätt 
att lära.



FRITIDSHEMMENS RIKSKONFERENS    
GER GER DIG KUNSKAP OCH VERKTYG OM:

n  Vad den fysiska miljön betyder för elevers lärande, relationer och välbefinnande
n  Systematisk genomgång av fysisk, social och pedagogisk miljö
n  Hur den psykosociala miljön påverkar individ och grupp
n  Hur vi kan skapa lärmiljöer som är tillgängliga för alla barn
n  Vad man ska tänka på om fritids och skola använder samma rum
n  Hur rummets design kan minska stress, otrygghet och konflikter
n  Hur elever kan påverka sina lärmiljöer
n  Framgångsfaktorer – tid och mandat för fritidshemsansvarig, ledningens stöd och   
 samarbete med klasslärarna
n  Hur du kopplar ihop datorspel med det centrala innehållet i läroplanens kapitel 4
n  Varför datorspel ofta kan hjälpa elever med diagnoser

KONFERENS PÅ
PLATS OCH DIGITALT

Malmö   28 okt
Göteborg  18 nov
Stockholm  25 nov
Digitalt  25 nov

Pris (exkl moms) 
På plats   3 750kr  
Digitalt   3 350kr

Mer information om digitala  
sändningen hittar du på
 Lärarfortbildning.se 

LÄSNING FÖR DIG 
PÅ FRITIDSHEM

Tips! 
Det finns ett stort utbud av 
litteratur med teman som 
passar dig på fritidshem på 
Lärarförlaget.se

GÅ FYRA SÅ BJUDER VI 
REKTOR

Gå fyra så bjuder vi rektor!
Den här konferensen vänder 
sig till hela arbetslaget. Vårt 
erbjudande ”4+” betyder 
att när ni anmäler minst fyra 
betalande deltagare så bjuder 
vi rektor.

4+

Michael Karlsson projektledare
michael.karlsson@lararfortbildning.se

Möt årets moderator
 Jonas Wallman 
     Du får alltid väldigt fin respons i utvärderingar av din insats som moderator.  

Berätta! Hur planerar du ett uppdrag som moderator? 
Åh, tack! Jag utgår alltid från vad jag själv skulle vilja höra på en konferens 
och försöker hitta exemplen alla kan känna igen sig i. Eftersom jag pratar om 
fritidshem och fritidspedagogik så kommer mitt engagemang och driv från 
hjärtat.

Årets tema är lärmiljöer som signalerar lärande, trygghet och samverkan. Kan 
du redan nu ge oss en inblick i vad du kommer att ta upp i din föreläsning?

Jag kommer bland annat att prata om rummets makt att sätta agen-
dan för vad som händer och inte händer där, men även om alla de 

olika rum och miljöer fritidspedagogiken rör sig i.  
Lyssna efter ”shapeshifters” – det är ett ord som får betydelse 
för det jag säger.



”Vi får lyssna på 
föreläsare som vet vad 
de pratar om och som 

kommer med  
konkreta tips”

”Viktigt att blanda 
föreläsare som kommer 
både från verksamheten 

och utifrån”

”Jag fick redskap att 
använda min 

fritidspedagogiska 
kompetens 

fullt ut”

”Rikskonferensen är viktig för oss eftersom 
vi står inför stora utmaningar med större 

elevgrupper och färre kollegor som är 
utbildade”

Konferensen bokas upp snabbt,   
anmäl dig och ditt arbetslag redan i dag! 
Tveka inte att höra av dig om du har några frågor.

Monica Franc
monica.franc@lararfortbildning.se
08 - 737 68 15

Fritidshemmens rikskonferens 
– Lärmiljöer som signalerar lärande, trygghet och samverkan

MALMÖ 28 OKT | GÖTEBORG 18 NOV | STOCKHOLM 25 NOV | DIGITALT 25 NOV

Sagt av 
tidigare 
deltagare

”Jag tycker om att 
känna igen mig i 

innehållet men också att 
bli utmanad”

Anmäl dig på webben!

Lärarfortbildning AB
Box 120 60  •  102 22 Stockholm
08-737 68 00  •  www.lararfortbildning.se

Lärarfortbildning AB
Box 120 60  •  102 22 Stockholm
08-737 68 00  •  www.lararfortbildning.se

BOKA
NU

Läs mer och anmäl 
dig på lararfort

bildning.se


