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En föreläsning om fritidshemmets möjlighet till utveckling och lärande för barnen!

Avskilda öar eller sammanflätande rötter!

F R I T I D S !
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Vem är då jag?

• Jonas Wallman

• 47 --) 48 år(!?!)

• Norrköping

• Fritidspedagog

• Hur hamnade jag egentligen här?!?
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det enkla i det komplicerade…
§ Fritidshemmet är unikt av så många olika anledningar… 

…det vet du och det vet jag!

§ Kommer ni ihåg Jan Björklund?
§ Eller lappen ”har ni bara lekt”?

§ i det lilla ligger det stora…
§ …10.000-kronorsfrågan: Vad är då detta ”lilla”?

§ Jag får ofta förmånen att försöka förklara detta
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Att förstå fritidshemmet…
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Styrning fritidshemmet…
Skolagen:
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Fritidshemmets uppdrag
Läroplan: kap 1, 2, och 4
(finns reviderad att ladda hem 1/7-22) 
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+
…Barnkonventionen (2020)
…Allmänna råd för fritidshemmet
…lokala mål
…enhetens mål
…avdelningens mål
…föräldrars önskemål och krav
…strömningar i samhället
…eleverna - barnen!!!
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Avståndet mellan läroplan och verklighet!

§ Stora barngrupper
§ Svårighet att rekrytera behörig och legitimerad personal
§ Ekonomiska stålbad
§ Rektors oförtrogenhet med fritidshemmets uppdraget
§ Ökande behov av stödinsatser på fritidshemmet
§ Fler arbetsuppgifter under skoldagen
§ Otydligt uppdrag
§ Den dolda läroplanen
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Att förstå fritidshemmet…utifrån 
läroplan, verklighet & rapporten
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”Meningsfull fritid, utveckling och 
lärande i fritidshem”

§ En översikt av 37 ingående studier
§ Resultatet av forskningen visar en mångfacetterad av hur 

lärare i fritidshem:
§ organiserar undervisningen
§ förhåller sig till eleverna

§ Hur skapar då meningsfull fritid som främjar utveckling 
och lärande?  

§ Översikten pekar på tre centrala delar:
1. Läraren i fritidshem intar ett medvetet förhållningssätt
2. LIF skapar kreativa miljöer
3. LIF organiserar undervisningen
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Att inta ett medvetet förhållningssätt
§ Här är undervisning och omsorg sammanflätade med 

varandra
§ LIF är aktiv i att skapa trygghet och trivsel
§ Eleverna ges chans att skapa kamratrelationer, utveckla 

sociala förmågor samt öva konflikthantering
§ LIF både planerar och initierar aktiviteter såväl som finns 

med i bakgrunden och observerar samt finns till hands
§ LIF vandrar mellan rollerna som:

§ ledare
§ handledare
§ kompis
§ spegel
§ terapeut
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Att skapa kreativa miljöer

§ Hur vi utformaren den fysiska miljön har stor betydelse för
elevernas känsla av engagemang och lärande

ü organisera rummen
ü ge tid och utrymme för elevernas lek
ü tillhandahålla material till elevernas lek
ü introducera digital lärmiljö

§ Såväl inomhus som utomhus
§ Eleverna kommer använda miljön på det sätt som upplevs 

meningsfullt för dem
§ Autentiska lärtillfällen i leken upplevs mer lustfyllt och 

främjar utveckling och lärande
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Att organisera undervisning

§ betydelsen av att LIF erbjuder lustfyllda 
undervisningssituationer som innefattar:
§ elevers lek
§ inspirerar till utforska, skapa och lära
§ elevers intresse och erfarenhet
§ elevers inflytande och delaktighet

§ organiseras genom:
§ avgränsade undervisningssituationer
§ temabaserad undervisning
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Sammanfattningsvis…

§ LIF kan skapa goda
förutsättningar för barns 
lärande & utveckling

§ Vardagens realitet
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Slutsatsen…

• Mycket hänger på LIF
• Finns en hel spänningsförhållanden att ta hänsyn till:

ü barns intresse kontar läroplanens mål
ü fri lek kontra styrda aktiviteter
ü grupporienterade kontra individuella
ü skola kontar fritids

• I slutändan handlar allt om hur vi kan koka ner detta.
ü det relationella förhållningssättet
ü utgå från barns erfarenheter och intresse
ü erbjuda lärande/utveckling som skiljer sig från skolan
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Det kompletterande uppdraget

• Det tvåeggade svärdet:
Ø att komplettera förskoleklassens och skolans undervisning
Ø att möjliggöra för föräldrar att arbeta och studera

• Hur kompletterar vi skolan kontra hemmet?
• Skola för alla?
• Vem kompletterar vem?

• Glöm aldrig leken!!!
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Det kompensatoriska uppdraget

• Skolverket och Riksdagen har konstaterat att likvärdighet 
och kvalitén måste öka i landets fritidshem

• Det kompensatoriska uppdraget:
Ø möjlighet att utveckla goda kamratrelationer
Ø skapa tilltro till sig själv och egna förmågan
Ø stärka sin förmåga att samarbeta
Ø hantera konflikter på ett konstruktivt sätt

ALLTSÅ…den relationella kompetens vi besitter samt det 
sociala kunnande vi alltid framhåller som spetskompetens

• Det kompensatoriska uppdraget:
Ø Utifrån läroplanens kap 1 och 2
Ø Uppväga skillnader i barnens förutsättningar
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Resultatet…

Vad kan vi komplettera skola, 
hem och elev med???

§ Leken!!! 

Vad i vår verksamhet ska hjälpa 
barnen att kompensera de 

skilda förutsättningar de kliver 
in med till oss???

§ Möjlighet till social utveckling 
och genom vår verksamhet 
prova sig fram till vem de är 
och vad de gillar att göra!!!
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Det processtyrda fritidshemmet…
• Fritidshemmet har alltid handlat om aktiviteter och vad eleverna gör
• LGR11/22 förevisade oss nya värden vi inte är vana att ha i vår verksamhet: 

Inlärningsbegreppet, kunskap, förmågor, måluppfyllelse…
• Startar läsåret med en kartläggning av vad gruppen behöver och vilka 

förmågor som behöver övas.

Skolans Big Five:
• Analysförmåga
• Kommunikativ förmåga
• Begreppsförmåga
• Procedurförmåga
• Metakognitiv förmåga

Fritidshemmets Fem Förmågor (FFF)
• Samarbete & socialisering
• Ansvarstagande
• Kommunikation
• Skapande & kreativitet
• Självtillit & identitetsskapande

• På vår enhet skapar vi nu mål utifrån processer som snudd på alltid strävar efter 
att innefatta fritidshemmets fem förmågor - FFF 

• Det projekterande arbetssätt…

• Utgångspunkt ---) gruppen --)individen --) gruppen
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Lek och lekmiljöer

§ Lekens lotteri – att utmana individen
§ Bygger stationer i lek, skapande och spel
§ Fria leken VS styrda, utmanande leken

ü Utmanar eleven att testa nya saker med nya kamrater
ü Utmana utifrån elevens behov
ü Utmana utifrån vilken förmåga som ska övas
ü Utmana sociala strukturer
ü Utmana statuslägen
ü Utmana könsroller

Så här…
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Att skapa lärmiljö

§ Den miljö eller sammanhang där en eller flera 
personer befinner sig i och ett lärande kan ske.

§ En pedagogisk lärmiljö möter upp barnet och…:
Ø erbjuder utvecklingsmöjlighet
Ø ser barnets behov
Ø möjliggör interaktion och samspel med andra
Ø har genomtänkt värdegrund.

§ En fritidspedagogisk lärmiljö:
Ø de fysiska och sociala miljöer som barnen möter på 

fritidshemmet. 
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Ett rum – tusen möjligheter
§ Fritidshemmet har ett samboskap med skolan
§ Få fritidshem äger sina egna lokaler

§ Fritidshemmets verksamhet måste ta hänsyn till 
andra skolformer

§ Fritidshemmet ska erbjuda rum och miljöer för:
Ø lek
Ø rekreation
Ø social samvaro
Ø skapande
Ø fritidspedagogiskt lärande & utveckling
Ø barnens behov, erfarenheter & intressen
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Shapeshifters
§ Vår verksamhet innefattar många olika ämnen, 

aktiviteter och funktioner
§ Lokalerna är sällan skapade utifrån just vår 

verksamhet
§ Möjligheter att förändra rummet:

Ø möblering
Ø avdelare
Ø ljus
Ø ljud
Ø tyger
Ø färger
Ø aktivitetsnivå
Ø regelsättning/tillåtelse
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Rum utan väggar!?!

§ Utemiljön är en stor del av fritidshemmet och dess 
verksamhet

§ Utemiljön = potentiell lärmiljö
§ Vad finns för regler gällande utemiljön?

§ En god pedagogisk utemiljö ska erbjuda:
Ø rörelseglädje
Ø varierande lekmöjligheter
Ø rekreation

§ Tänk på
Ø färg
Ø vegetation
Ø flexibelt lekmateriel
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Kom ihåg
§ Man får aldrig en roligare verksamhet än vad man 

har tid att planera för!

§ Man får heller inte en bättre verksamhet än man har 
tid att utvärdera och reflektera kring!!

§ I både det lilla och det stora har pedagogen en viktig 
roll att ta och fylla!!!

§ I det relationella arbetet är du och dina kollegor en 
oerhört viktig del av lärmiljön som erbjuds

§ Fritidshemmet är fantastiskt bra på att släcka bränder 
men precis lika bra på att tänka eldar!

§ Ni kokar ner & ihop den fritidspedagogiska soppan!
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Hand upp eller hand ner…

Inne

eller

ute?!?
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F R I T I D S !
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