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Planeringen på fritids

Elevens behov, 
intressen och 
erfarenheter

FRIPP –
Fritidspedagogisk 

planering

Situationsstyrt 
lärande – Fånga 

lärandet i stunden

LÄRANDELäroplanens 
syfte och 
centrala 
innehåll

Intressera 
eleverna för 
nya områden 

Fånga upp 
elevernas 
intressen 



Fånga lärandet i stunden

Vad kan det här bli?

Kan samtliga nås på något sätt?

Kartlägg elevernas behov, intressen och 

erfarenheter

Lyssna för att höra



Innehåll FRIPP

Inventering  elevens behov, intressen och 

erfarenheter

Målfokus – vad ska läras, förstås?

Utvärdering – hur vet vi att undervisningen 

lyckats?

Aktiviteter



Planera i FRIPP

Längre tematiska projekt

Rutiner 

Återkommande aktiviteter



Tre starka motiv till 

språkutveckling

Språket bär tanken – lärande på alla 

områden

Social kompetens

Delta i demokratin



Skolinspektionen (2018)

Fritidshemmen arbetar inte tillräckligt 

språkutvecklande

Det saknas ofta lärmiljöer för läsning, 

skrivande och språk



Några viktiga delar

Ordförrådet och språket i olika situationer

Samtal om viktiga saker

Skriva och producera själv

Publicera och hitta en publik

Läsa och berätta

Läsa och förstå tillsammans

Dramatisera och fantisera



Det räcker inte med att bara 

prata…

Leka med ord

Visa på ord

Stretcha språket 

Högläsning med dialogisk läsning

Visa på kopplingar mellan språken



Arbetsformer skrivutveckling

Skrivutvecklande miljö

Leklådor

Brevvänner

Diktering – fritidshemmets kollektiva minne

Författarlyan

Sagoskrivande (yngre)

Berättande (äldre)

Serier och filmer

Insändare, dikter



Läsa och berätta

Exempel yrken

Inventering genom 
parsamtal om vad de vill 
göra på fritids

Många tankar som 
tangerade framtida 
yrkesval

Projekt: Vad vill du bli när 
du blir stor?

På fritids: 
Studiebesök i närsamhället

Högläsning och 
gruppdiskussioner om olika 
yrken

Varje elev förde 
anteckningar i särskild bok



Förmågor

The Big Five

Analysförmåga

Kommunikativ förmåga

Metakognitiv förmåga

Förmåga att hantera 

information

Begreppslig förmåga

Övriga: De sju 
underverken/samurajerna

Kreativitet

Karaktär

Självuppfattning

Sociala förmågor, empati

Kommunikativ förmåga

Analys- och 

problemlösning

Lärande



Guldrushen




