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Vad händer nu? 

● Ny skollag 

● Ny läroplan 

● Ny lärarutbildning 

● Trender i kommunerna 

● Trender i forskning  

 och litteratur 

● Trender på nätet: 

● www.fritidspedagogik.se 

● www.forskning.se fritidspedagogik 

● www.fritidspedagog.wordpress.com 

● www.lararnasnyheter.se fritidspedagogik 

http://www.fritidspedagogik.se/
http://www.forskning.se/
http://www.fritidspedagog.wordpress.com/
http://www.lararnasnyheter.se/
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Skolverkets/inspektionens rapporter 
2000, 2005, 2010 

• Stora barngrupper på få personal 

• Få med adekvat utbildning 

• Barnen får utrymme för ”fri lek” 

• Verksamheten är statisk 

• Verksamheten utgår inte från barnens behov, intressen och olikheter 

• Barnen har inget reellt inflytande över planeringen 

• Verksamheten stödjer inte barnens intellektuella utveckling och 

lärande på ett systematiskt sätt 

• Personalen är osäker på fritidshemmets mål och sin roll 

• Personalen saknar yrkesspråk 

/Dr Ann S Pihlgren 



06/10/2011 

Förändringen innebär: 

• Fritidshemmet är en del av skolan: 
– Fritidshemmet ska erbjuda lärande enligt skollagens 14 kap: ”Varje 

kommun ska erbjuda utbildning i fritidshem” samt stimulera elevernas 
utveckling och lärande 

– Barnen på fritids kallas ”elever” 
– Vi ska ”integrera fritidspedagogisk verksamhet med undervisning under 

schemalagd tid” 

• Fritidspedagogen blir ”fritidslärare” med 3-årig 

grundlärarutbildning och behörighet i t.ex. praktiska och 

estetiska ämnen 

- Behörig att ”undervisa i fritidshemmet” har grundlärarexamen (inriktn. 

fritidshem), äldre fritidsped.examen och kompletterad utbildning. 

- Därutöver får det finnas annan personal med sådan utbildning eller 

erfarenhet att elevernas utveckling och lärande främjas. 

• Ämneslärare ansvarar för undervisningen, övriga lärare 

ansvarar för utbildning 
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Framtidens utmaningar: 

• Hur kan grundläggande (politiska) förutsättningar för 

kvalitén skapas i form av: 

• Gruppstorlek och pedagogtäthet?  

• Personal med adekvat utbildning? 

• Ledare med kompetens att målstyra innehållet i 
verksamheten? 

• Hur bör följande grundfrågor besvaras: 

• Vad är utbildning, lärande och utveckling på 
fritidshemmet? 

• Vad är fritidspedagogik? 

• Vad innebär yrkesrollen som ”fritidslärare”? 
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Fritidslärarens arbetsfält 

• Fritidspedagogik som identitetsskapande 

• Fritidspedagogiken i skolans lärande 

• Lära i och om fritid 
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Lärande på fritids 

Formellt  
lärande 

Informellt  
lärande 

Slumpvis eller  
inget lärande 

Fokus på resultatet 

Fokus på processen 

Ofokuserat 
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Några viktiga didaktiska områden på 
fritidshemmet 

● Leken 

● Barns inflytande och värdegrund 

● Socialt samspel  

● Tematiskt arbete 

● Barns egna kultur  

● Praktiskt och estetiskt arbete 

● Rigga miljön för formellt och informellt lärande 
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Ludocentrisk 

Didaktisk 

Kaotisk, 
”fri”lek 

Att ge leken utrymme 
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Viktiga begrepp i leken 

• ”Metalude”  

– ”Den omedvetna tanke som föregår alla lekfulla 
handlingar” 

• Leksignaler och returer 

   -   Metakommunikation 

• Lekram  

– ”Samordnad uppmärksamhet och upprättande av 
gemensamma intentioner” 
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Att diskutera i arbetslaget: 

• Vilken syn på lek har vi? 

• Vilken slags lek förkommer mest hos oss? 
Kaotisk, didaktisk eller ludocentrisk? 

• Gör vi medvetna val när det gäller vårat 
förhållningssätt till lek? 
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Progressiv,  
utforskande 
position 

Kaotisk position, 
utan styrning 

Tematiskt arbete 

Didaktisk  
position 
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Lego town 
En idé från Skeppsrevets fritidshem Kalmar 

 

Skeppsrevets fritids Kalmar 
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Häxprocesser 
En idé från Norrsundets skola Gävle kommun 

-  Tankekarta: Vad är en häxa? 

– Intervjua äldre släktingar 

– Berättelser om häxor 

– Häxrecept och ingredienser, 
trollformler och häxberättelser 

– Bygga häxhus, häxor, kattor 

 

 

Läs mer i ”Fritidspedagogen” 
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Stormötet 

● Skiljer sig från ”samlingen” 

● Leds av barnen med 

fritidsläraren som stöd 

● Barnen diskuterar: 

– Arbetsklimat 

– Socialt klimat och 
konflikter 

– Förslag för det 
gemensamma 
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DIDAKTISK POSITION 

Samhällskunskap: 

* Stadsplanering  

* Kommunens styrning 

* Färglära och arkitektur 

*Byggnadskonstruktion 

*Entreprenörskap 

* Skriva bygglovsansökan 

PROCESSPOSITION 

*Support under byggandet – material, vilka 
bygger (inte) 

* Sokratiskt samtal om ”Palle ensam i världen” 

* Överraskningar i staden utmanar (klotter, 
jordbävningar) 

MOGNADSPOSITION  

*Designa byggnader 

* Införa pengasystem och byggregler 

*Prova olika sorters affärsverksamhet 

KAOTISK POSITION 

 

Lek i legotown 

Fritidspedagog 

Lärarens avsikt avseende vad som ska uppnås 

Hög grad av produktintention Låg grad av produktintention  
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Tänkbara strategier på lokal nivå 

● Tydliga mål med utmaning – vad ska fritidshemmet 

uppnå? 

● Fritidspedagogikens roll i skolan och på fritids – hur ska 

den didaktiska/pedagogiska samverkan se ut? 

● Lokala pedagogiska planeringar för fritidspedagogiken 
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