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UNDERVISNING
Det du gör för att 

åstadkomma 
lärande

LÄRANDE
Det som sker i 

eleven

Hur syns 
undervisnings-

resultaten i 
elevernas 
lärande?

På vilket sätt 
behöver 

undervisningen 
förändras?





Fritidshemmets unika uppdrag

Utgå från elevernas behov, intressen och 

erfarenheter

Hur tar vi reda på dessa?

Hur görs eleverna delaktiga?

Vila och rekreation

Meningsfull fritid

Utforskande, skapande och upptäckande

Grupporienterat



Kärnverksamheten på fritids

Rasten

Eftermiddagsaktiviteter

Stötta den obligatoriska delen utan att ”bli 

mer skola”…



Balansen

Inkubation

Korta pass inriktad mot nytt lärande

Vila och ro är olika för olika personer

Professionaliteten ligger i att hitta 

balansen



Samtida rastverksamhet

Barnkonventionens artikel 31: 

Varje barn har rätt till lek, vila och fritid

Inkubation

Lek som motor i utvecklingen

Locka till fysisk aktivitet

Fritidshemmets läroplansdel styr innehållet

Rastens pedagogiska planering 

Konfliktarbete i grupp



Olika modeller

Skolgårdslärare

”Röran” som arbetsform

Ständiga utvärderingar

Vad blev det?

Vad krävs nu?

Fritidspersonal med olika roller:

Medlekare

Fångare



Skolgård för kreativitet och 

samarbete

En skräpig 
historia…



Eftermiddagsverksamheten

Grupporganisation

Hela skolan gympar – liten grupp

Längta efter…

Progression

Legotown



Progression: Utflykter

• F-klass-åk 2: 

• Vad kan jag hitta för roliga ställen och hur kan jag ta mig dit själv?

• Fokus på att upptäcka närområdets möjligheter, genom att man går till fots eller tar bussen, samt på hur man 

uppträder i offentlig miljö och i trafiken.

• Åk 3–4: 

• Vilka intressanta ställen kan jag ta mig till om jag cyklar och vad behöver jag ha med mig?

• Fokus på att utforska ett utökat område, trafikregler vid cyklande, att packa matsäck och material för utflykten 

samt att laga punkteringar eller åtgärda andra fel på cykeln.

• Åk 5–6: 

• Hur kan jag ordna upptäcktsresor med mina vänner?

• Fokus på att grupper av elever planerar och arrangerar olika längre utflyktsmål för alla övriga. Gruppen 

planerar och förbereder utflyktsmål, transportsätt, måltid, aktiviteter på plats, viktig information för alla samt 

marknadsför utflykten. Därefter leder de utflykten.



Boktipset



Lgr 22, Kursplan 

samhällskunskap:

Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och 
bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat

Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, 
räddningstjänst och skola 

Yrken och verksamheter i närområdet

Pengars användning och värde. Olika exempel på 
betalningsformer och vad några vanliga varor och 
tjänster kan kosta

Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och 
fysiska kartor över till exempel närområdet och 
skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg 





Mattemellis
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Stötta den obligatoriska delen

Utan att ”bli mer skola”…

Behov och syfte: Vilket stöd behöver 

eleverna och varför?

Är ”klasskontakter” det bästa sättet?



Västeråsfritids

Fritidshemspersonalen under 

timplanebunden tid

Arbetsleds av specialläraren varje dag

Handledning av specialläraren en gång i 

veckan

Varje dag beslutas om var resurserna 

behövs



Gå igenom schemat ihop
Tid Aktivitet Huvudansvar

Före 8 Mys, frukost, lugna lekar: OMSORG Barnskötare

8-9.30 Lektion Ämneslärare

9.30-9.50 Rast Fritidslärare

9.50-11 Lektion Ämneslärare

11-12 Lunch och rast Fritidslärare

12-13 Lektion Ämneslärare

13-13.30 Samling inför eftermiddagen eller fortsättning av 
lektionsaktivitet

Fritidslärare
Barnskötare

13.30-14 Mellis Fritidslärare

14-16 Pedagogiska aktiviteter utifrån fritidshemmets del 4 Fritidslärare
Ämneslärare

16-hemgång Mys, högläsning, lekar: OMSORG Barnskötare


