
Att leda kollegialt lärande i 

fritidshemmet 

Tillfälle 2



Sida 2          

Vad fastnade ni särskilt för 
vid tillfälle 1?Program

• Tillbakablick

• Aktuellt kring fritidshemmet

• Rörelsepaus

• Att arbeta med undervisningsfilmer

• Var befinner ni er nu?

• Skolverkets underlag för 

kompetensutveckling



          Sida 3

Aktuellt kring fritidshemmet



Sida 4          

Pågående konferensserie: 

Uppdrag fritidshem - Leda, lära, pröva nytt

Tre nya datum:

• Sundsvall 10 december

Karlstad 12 december

Göteborg 16 december



Sida 5          

Rörelsepaus



          Sida 6

Att arbeta med film som underlag för 

kollegialt lärande



Sida 7          

Hur har ni arbetat med filmerna i 

webbkursen? 

• Tittar ni enskilt eller tillsammans? 

• Ser ni filmen en eller flera gånger?

• Har ni utgått från reflektionsfrågan till filmen som underlag för det 

efterföljande samtalet? Har ni gjort på något annat sätt? 



Sida 8          

Olika sätt att se på film

Vi kan välja att..

• se och bedöma, leta efter och hitta fel

Men vi kan också välja att… 

• leta efter sådant som vi kan lära oss av 

och som kan utveckla undervisningen 

och/eller verksamheten



Sida 9          

The monkey business

https://youtu.be/IGQmdoK_ZfY

https://youtu.be/IGQmdoK_ZfY


Sida 10          

Syfte med filmerna

• Inspirera till nya arbetssätt

• Illustrera något specifikt

• Vara underlag för reflektion och diskussion



Sida 11          

Utforskande arbetssätt

• Se filmen Utforskande arbetssätt 

• Fundera över vilka alternativa frågor du 

ställa till din grupp.



Sida 12          

Några idéer

• På vilket sätt är undervisningen i filmen språkutvecklande? Kunde eleverna 

ha erbjudits mer stöttning? Hur? 

• Fundera över de praktiska arbetssätt och uttrycksformer som tillämpas i 

filmen. Vad kan vi lära? Vad hade kunnat utvecklas?

• Undervisningen i fritidshemmet ska bl a utgå från elevernas intresse. Hur 

har man tagit fasta på det i den här filmen? 

• Vilket lärandeinnehåll är i fokus? Är det tydligt vad eleverna ska få syn på?  



Sida 13          

Skolverkets underlag för 

kompetensutveckling



Sida 14          

Skolverkets underlag för kompetensutveckling

• Webbkurser på Skolverkets utbildningsplattform

✓Fritidshemmets uppdrag

✓Fritidshemmets undervisning 

✓Utomhusdidaktik

• Material på Skolverket.se

✓Digital kompetens i fritidshem

✓Inspirationsmaterial om mer rörelse i skolan



Sida 15          

• Inledning: Rektors styrning och ledning

• 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



Sida 16          

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 



Sida 17          

• 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 18          

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


Sida 19          

Material på skolverket.se:
Mer rörelse i skolan

Inspirationsmaterial i form av filmer, bildreportage 

och diskussionsfrågor. 

Hela materialet finns samlat i en powerpoint-

presentation som kan laddas ner.  

Innehåll

• Varför behöver barn och unga röra sig mer?

• En inledande reflektion - hur ser det ut på er 

skola?

• Bryt stillasittandet

• Aktiva lektioner

• Rörelse under skoldagen

• Aktiva raster

• Tillsammans för lek och läxor

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/mer-rorelse-i-skolan?fbclid=IwAR3HfrcCMt3_c6i93sbjUIJ8VAdP8wggqyAwsIhqWhhYVBeZ_B3mUqYyB6w


          Sida 20

Minigallup



Sida 21          

Ge oss feedback!

• Hur fungerar materialet? Vad kan vi tänka på till 

nästa gång?

- Plattformen?

- Artiklarnas innehåll och nivå?

- Filmerna?

- De praktiska uppgifterna?

- Utbildningsstödet? 



          Sida 22

Tendenser från utvärderingarna av 

webbkurserna



Sida 23          

Vad har varit särskilt givande?

• Lekens betydelse

• Digitala verktyg

• Nyanlända och flerspråkiga elever

• Miljöns betydelse

• Raster och Normer och värden

• Filmerna

• De kollegiala samtalen 



Sida 24          

Vad har du saknat?

• De flesta har inte saknat något alls

• De som uppgett att de saknat något har ofta velat ha mer material, t ex om:

- särskolan

- inkludering

- yngre elever

- fler filmer generellt

- länkar till extramaterial.



Sida 25          

Frågor?

Frågor




