
Välkomna 
till utbildningen 

Att leda kollegialt lärande i 

fritidshemmet



Sida 2

Program

• 9:30 - 10:30 Skolverket informerar om utbildningen

• 10:30 - 11:20 Information om Skolverket kompetensutvecklingsmodell

• 11.30 - 12:30 Sigtuna kommun om att organisera för kollegialt 

lärande i fritidshemmet – På huvudmannanivå, 

rektorsnivå och kollegial nivå

• 12:30 - 13:30 Lunch

• 13:30 - 14:40 Föreläsning Lena Göthe: Att främja ett lärande och 

utveckla ett kollegialt klimat i fritidshemmet

• 14:40 - 15:00 Fika

• 15:00 - 15:50 Forts. föreläsning Lena Göthe

• 15:50 - 16:00 Frågor och avlutning



Sida 3

Insatsen Uppdrag 

fritidshem - bakgrund

• Revidering av Lgr 11, bl. a. del 4 (2016)

• Kartläggning och analys angående 

behov av kompetensutveckling



Sida 4

Uppdrag fritidshem - syfte

Ökad kvalitet och likvärdighet i 
fritidshemmet 



Sida 5

Mål för insatsen Uppdrag fritidshem

Öka kunskapen om 

– fritidshemmets kompletterande och kompensatoriska uppdrag

– hur digitala verktyg kan bidra till måluppfyllelse

– hur nyanlända och flerspråkiga barns lärande kan stärkas 

– vad en kompletterande undervisning innebär



Sida 6

Uppdrag fritidshem – utredningsarbete 

och vägval

• Format

• Omfattning

• Innehåll

Samråd med forskare, 
rektorer, lärare i 

fritidshem och fackliga 
organisationer

Referensgrupp med 
rektor/utvecklingsledare 

och yrkesverksamma 
lärare i fritidshem



Sida 7

Uppdrag fritidshem – aktiviteter

• Webbkurser

- Fritidshemmets uppdrag

- Fritidshemmets undervisning

- Utomhusdidaktik

• Material på Skolverket.se

• Utbildning för ledare av kollegialt lärande



Sida 8

Uppdrag fritidshem- aktiviteter

Konferenser: Uppdrag fritidshem - Leda, lära, pröva nytt

Arlanda 
7 oktober

Malmö 
1 oktober 

Stockholm
8 oktober

Örebro 
11 september Göteborg 

30 september

Luleå 
17 september



Sida 9

Innehåll

Skolverket: Kollegialt lärande i fritidshemmet och presentation av 

stödmaterial

Gustav Sundh: Strukturerad rastverksamhet

Catarina Andishmand: Ett fritidshem för alla elever

Ann Pihlgren: Fritidshemmet på 2020-talet



Sida 10

Uppdrag fritidshem- kommande 

aktiviteter

• Nytt avsnitt i webbkursen Fritidshemmets undervisning – Ett fritidshem för 

alla elever

• Inspirationsmaterial om mer rörelse i fritidshemmet (i webbkursen 

Fritidshemmets uppdrag och på Skolverket.se)

• …



Att leda kollegialt 

lärande 

2019-2020



Sida 12

Utbildningens mål och syfte 

Deltagarna ska ges möjlighet att: 

• utveckla förmågan att leda en grupp i kollegialt lärande,

• utveckla kompetensen att använda olika handledningsmodeller och 

samtalsmodeller, 

• utveckla kunskaper om vad ett fördjupat kollegialt lärande innebär,

• bidra till en utveckling av verksamhetens kompetensutvecklingskultur.



Sida 13

Utbildningens innehåll

• Det kollegiala lärandet och dess innebörd,

• Samtalsmodeller som fördjupar samtalen 

och lärandet,

• Ledarrollen - perspektivskiftet mellan att vara 

lärare och ledare för kollegialt lärande,

• Det kollegiala lärandet kopplat till det 

systematiska kvalitetsarbetet, 

• Skolverkets kompetensutvecklingsmaterial 

på utbildningsplattformen.



Sida 14

Utbildningens upplägg

• Föreläsningar

• Metahandledning



Sida 15

Datum

Grupp 1:

• Tillfälle 2: 19/9 – 20/9 

• Tillfälle 3: 25/11 – 26/11

• Tillfälle 4: 24/3 – 25/3

Grupp 2:

• Tillfälle 2: 2/10 – 3/10

• Tillfälle 3: 18/11 – 19/11

• Tillfälle 4: 31/3 – 1/4 2020



Sida 16

Övrigt om utbildningen

• Utbildningen är inte poänggivande

• Minst 75 % närvaro för att få kursintyg

• Byte av deltagare, inför utbildningstillfälle 2



Sida 17

Resor och logi i samband med träffarna

• Skolverket bekostar resor till och från utbildningen. Faktureras enligt 

anvisningarna i anmälningslänken. 

• Skolverket bekostar logi mellan utbildningstillfällets dag 1 och 2. Logi bokas 

via anmälningslänken.  

• Skolverket bekostar flyg endast vid sträckor längre än 50 mil enkel resa. 

Annars tåg eller buss. 



Hur långt har ni kommit? 



Sida 19

Självskattning

• Det finns en plan för innehållet i det kollegiala lärandet för det kommande läsåret,

• Innehållet är planerat utifrån de utvecklingsområden vi identifierat i vårt systematiska 

kvalitetsarbete,

• Det finns en plan för genomförandet av det kollegiala lärandet (deltagare, tider etc.),

• Vi har en tydlig definition på skolan av vad vi menar med kollegialt lärande,

• Vi har uttalade förväntningar på vad utbildningen ska tillföra det kollegiala lärandet,

• Vi är väl förtrogna med Skolverkets underlag för kollegialt lärande för fritidshemmet.



Sida 20

Att välja innehåll för det kollegiala 

lärandet



Sida 21

Val av kompetensutvecklingsmaterial

• Utgå från det systematiska kvalitets-

arbetet

• Skapa delaktighet

• Gör ett urval



Pågående arbete

Läslyftet Fortsatt arbeteKollegialt lärandeTidigare arbete



Pågående arbete

Läslyftet Fortsatt arbeteKollegialt lärandeTidigare arbete



Kompetens-
utveckling

Förbättrad 
undervisning

Alla elevers 
utveckling och 

lärande 
främjas

I högre utsträckning
• utgå från elevernas intressen och behov
• inspirera eleverna att utforska olika fenomen
• ge eleverna möjlighet att samtala om texter
• möta eleverna med utmanande frågor
• se elevernas modersmål som en resurs



Sida 25

Planera praktiskt för kollegialt lärande



Vad behöver planeras och organiseras för att det 
kollegiala arbetet ska fungera så bra som möjligt 

inför, under och efter genomförandet?



Viktiga förutsättningar

• Ge ledaren för det kollegiala lärandet mandat

- tydliga befogenheter

- tydlig ansvarsfördelning

• Delge förväntningar och krav på 

medarbetarna
Startmöte

Kollegialt 
lärande 

Hur får vi det 
att fungera?

Mål och syfte

Roller



Att organisera för genomförandet

• Lär känna materialet

• Schemalägg träffarna - arbetstakt och tidsåtgång

• Schemalägg tid för eventuell individuell förberedelse



Under genomförandet

• Följ och stöd

- ledaren för det kollegiala lärandet

- övriga medarbetare

• Prioritera och skydda

• Uppmärksamma arbetet med eleverna



Efter genomförandet

• Summera

• Fira framgångar

• Blicka framåt



Kom ni på något mer som man behöver tänka på inför, 

under och efter genomförandet?



Sida 32

Skolverkets 

kompetensutvecklingsmodell



Sida 33

Skolverkets 

kompetensutvecklingsmodell

• Bygger på kollegialt lärande,

• En grupp kollegor träffas regelbundet och har uppgifter att lösa, diskutera 

och reflektera över, 

• En person har utsetts att leda lärandet,

• Deltagarna tar del av och samtalar om ett teoretiskt innehåll,



Sida 34



Sida 35

Skolverkets 

kompetensutvecklingsmodell

• Bygger på kollegialt lärande,

• En grupp kollegor träffas regelbundet och har uppgifter att lösa, diskutera 

och reflektera över, 

• En person har utsetts att leda lärandet,

• Deltagarna tar de del av och samtalar om ett teoretiskt innehåll,

• Deltagarna planerar gemensamt och prövar något i den egna 

verksamheten samt granskar utfallet kritiskt, 

• Detta sker i form av en cykel som utförs återkommande. 



Sida 36



Sida 37

Webbkurser för fritidshemmet på 

Skolverkets utbildningsplattform



Sida 38

Skolverkets utbildningsplattform

https://utbildningar.skolverket.se/


Sida 39

Webbkurser för fritidshemmet

• Fritidshemmets uppdrag (25h)

• Fritidshemmets undervisning (25h)

• Utomhusdidaktik (25h)



Sida 40

• Del 1: Det kompletterande och kompensatoriska uppdraget

• Del 2: Undervisning i fritidshemmet

• Del 3: Nyanlända och flerspråkiga elever

• Del 4: Digitala verktyg i undervisningen

• Del 5: Miljön som verktyg för lärande

• Del 6: Lekens betydelse

• Rektors styrning och ledning



Sida 41

Fritidshemmets undervisning

• Del 1: Undervisningens innehåll och olika arbetssätt

• Del 2: Undervisning som främjar utforskande

• Del 3: Språk- och kunskapsutvecklande förhållningssätt

• Del 4: Läsning i fritidshemmet

• Del 5: Utmana normer och främja värden

• Del 6: Skapande och estetiska uttrycksformer

• Del 7: Ett fritidshem för alla elever (på gång)



Sida 42

• Del 1: Vad är utomhusdidaktik?

• Del 2: Lärmiljö och platsens betydelse

• Del 3: Undervisning utomhus

• Del 4: Lärande i lekande format utomhus

• Del 5: Säker, trygg, varm och mätt

• Del 6: Organisation som främjar utomhusdidaktik



Sida 43

Material på skolverket.se:
Digital kompetens i fritidshem

Texter, filmer, poddar och diskussionsfrågor. 

Innehåll

• Vad säger läroplanen?

• Digitala verktyg i fritidshemmet

• Språk och kommunikation

• Skapande och estetiska uttrycksformer

• Livsstilens betydelse för hälsan

Tidsåtgång

• 4-6 timmar

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/digital-kompetens-i-fritidshemmet



