
Att leda kollegialt lärande 

i fritidshemmet 
Grupp 2 -Tillfälle 4
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Välkomna till det 
avslutande 

utbildningstillfället! 

• Välkomna!

• Uppdatering kring läget (gruppsamtal)

• Aktuellt från Skolverket 

• Resultat från enkäten ni besvarade tillfälle 3

• Gruppsamtal:

- case till webbkurserna?

- material om grundsärskola

• Det fortsatta kollegiala lärandet – hur?

Skolverkets innehåll
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Gruppsamtal 10 min:

• Hur ser situationen ut på skolan just nu?

• Har ni kunnat arbeta med webbkursen enligt planen?

• Hur långt har ni kommit i webbkursen?
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Aktuell information
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Statistik läsår 2019-2020

▪ Av de cirka 13 100 anställda som har en tjänst som lärare i fritidshemmet läsåret 2019/20 har 

38,2 procent fått en lärarlegitimation med behörighet för att undervisa i fritidshemmet. Andelen 

behöriga lärare är högre i kommunala fritidshem med 39,7 procent jämfört med 22,3 procent i 

fristående fritidshem.

▪ Av de kommunala fritidshemmen är det 12 procent som helt saknar personal med pedagogisk 

högskoleexamen, medan motsvarande andel är 28 procent för fristående fritidshem.

▪ Läsåret 2019/20 är 493 000 elever inskrivna i fritidshem, vilket är en ökning med 3 300 elever eller 0,7 

procent jämfört med föregående läsår. 

▪ Antalet elever per avdelning på fritidshem är i genomsnitt 37,6 läsåret 2019/20. Jämfört med läsåret 

innan är det en minskning med i genomsnitt 1,6 elever per avdelning.

▪ Läsåret 2019/20 är antalet anställda i fritidshem motsvarande 23 800 heltidstjänster vilket ligger i nivå 

med läsåret innan.

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/arkiverade-statistiknyheter/statistik/2020-04-21-statistik-over-elever-
och-personal-i-fritidshemmet-lasaret-2019-20

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/arkiverade-statistiknyheter/statistik/2020-04-21-statistik-over-elever-och-personal-i-fritidshemmet-lasaret-2019-20
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Utredningen ”Stärkt kvalitet och likvärdighet i 

fritidshem och pedagogisk omsorg”
Utredaren ska bl.a.

• kartlägga och analysera utvecklingsområden, 

• föreslå åtgärder för att öka kvaliteten och likvärdigheten,

• analysera och föreslå åtgärder för att stärka fritidshemmets kompensatoriska uppdrag,

• föreslå åtgärder för att förbättra lärmiljön i fritidshemmet, 

• stärka elevers möjligheter att ta del av ett aktivt förenings-, kultur- och frilufts-liv,

• föreslå nödvändiga författningsändringar. 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2019/09/tillaggsdirektiv-till-utredningen-om-
fritidshem-och-pedagogisk-omsorg-u-201808/

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2019/09/tillaggsdirektiv-till-utredningen-om-fritidshem-och-pedagogisk-omsorg-u-201808/
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https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor
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• Ansvar för systematiskt kvalitetsarbete
• Avgifter
• Egenvård i förskolan och skolan
• Legitimerade och behöriga lärare i fritidshemmet
• Rätt till fritidshem
• Tillsynsansvaret
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Upplysningstjänst
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Upplysningstjänst

Lärarlegitimationer
46%

Rätt till utbildning
19%

Frågor om skolans 
författningar

16%

Skolverkets 
verksamhet

7%

Betyg, omdömen och 
prövning

4%

Tillhör annan 
myndighet eller 

organisation
4%

Statsbidrag
4%

Nationella prov
0%Studie- och 

yrkesvägledning
0%

Frågeområden Antal

Lärarlegitimationer 164

Rätt till utbildning 68

Frågor om skolans författningar 58

Skolverkets verksamhet 26

Betyg, omdömen och prövning 15

Tillhör annan myndighet eller 
organisation 12

Statsbidrag 12

Nationella prov 1

Studie- och yrkesvägledning 1

Totalsumma 357
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Upplysningstjänst

Pedagogisk personal
55%

Anhörig/Förälder
20%

Huvudmannsrepresen
tant
10%

Rektor
7%

Övrig/Annan
6%

Studievägledare
1%

Elev
1%

Elevhälsa
0%

Frågeställare Antal

Pedagogisk personal 198

Anhörig/Förälder 70

Huvudmannsrepresentant 34

Rektor 25

Övrig/Annan 21

Studievägledare 4

Elev 4

Elevhälsa 1

Totalsumma 357
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Frågor och funderingar

?

https://www.skolverket.se/om-oss/kontakta-skolverket/kontakta-oss

https://www.skolverket.se/om-oss/kontakta-skolverket/kontakta-oss
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Allmänna råd fritidshem

https://www.skolverket.se/publikationsserier/allmanna-rad/2014/allmanna-rad-for-fritidshem
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Läsa, skriva, räkna – En garanti för tidiga 

stödinsatser
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Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser

• Stödmaterial för rektorer

• 2 webbkurser 

Mer information finns på skolverket.se
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Stödmaterial för rektorer

• En informationsfilm med tillhörande reflektionsfrågor 

• Kommer att publiceras på skolverket.se
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Innehåll

• Förskoleklassens uppdrag

• Undervisning och kartläggning

• Bedömning och att följa elevers lärande

• Undervisning och stödinsatser

• Uppföljning och samverkan

Tidsåtgång 10-12 timmar

Webbkurs: Följa och främja lärande i förskoleklass
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Innehåll

• Ord och begrepp

• Pröva och använda idéer

• Symboler och ljud

• Skapa och uttrycka sig

• Tal och mönster

• Högläsning och samtal

Tidsåtgång ca 25 timmar

Webbkurs: Undervisning i förskoleklass
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Enkätundersökning Basgrupperna 

Utbildningens upplevda nytta 

Deltagarnas förutsättningar 
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4. Utbildningen ska bygga på en variation av föreläsningar, workshops, 

erfarenhetsutbyten och metahandledning. Har du saknat något?

Högskolan Dalarna fritids grupp 2

• Kanske fler träffar på slutet av kursen, termin 2

• Nej. Diskussionerna i basgrupperna har varit väldigt 

givande.

• Kollegor som deltagit på andra kurser i Kollegialt lärande 

har haft aktiviteter som ska genomföras mellan träffarna. 

För oss är det själva samtalet som varit uppgiften och jag 

förstår syftet, men för mig hade det varit bra med mer 

riktade uppgifter. Tex "Inför nästa träff ska ni ha provat på 

ett samtal där ni använt följande metod: ..."

• Jag har saknat mer arbete med basgrupperna att sitta 

tillsammans mer och utbyta erfarenheter och tankar. 

Istället för föreläsningar och så att få sitta i basgrupperna 

och prova på olika samtalsmodeller och diskutera.

• Jag har inte påbörjat mitt arbete ännu med att leda 

kollegialt lärande utifrån webbkurserna.

• Har varit ett blandat innehåll, där vi som ”piloter” fått testa 

olika sätt i det kollegiala lärandet. Bra 👍🏻Har varit lite 

svårt att hitta den ”röda tråden” i träffarna.Jag förstod inte 

riktigt vad det var för koppling med Dalarnas högskola o 

Skolverkets webbkurs när jag började på kursen.

• Bra handledare från högskolan. Någon föreläsning kunde 

bytts ut.

• Tydlighet i vad kursen skulle innehålla. Det blev väldigt 

mycket fokus på Webkursen vilket jag inte förstått från 

början var meningen ed utbildningen.

• Jag har inte saknat något. Jag tycker att utbildningen har 

gett ett brett utbud utifrån ovan nämnda inslag.

• Däremot har jag saknat en introduktion i hur modulerna 

fungerat och hur webkurssidan fungerar. Det har krävts 

många timmar att själv sätta sig in i detta.
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7. Har du några ytterligare kommentarer om basgruppernas sammansättning

Högskolan Dalarna fritids grupp 1

Högskolan Dalarna fritids grupp 1

Högskolan Dalarna fritids grupp 1 och funktion? 

• Basgrupperna borde tillsammans få testa olika samtalsformer i basgrupperna och att det är viktigt att ses i basgrupperna.

• Mycket nöjd med att alla har samma utbildning och jobbar inom samma verksamhet vilket gör att man kommer djupare ner i 

samtalen. Detta beror dock på att vi har en utbildning riktad mot en verksamhet i skolan.

• Det är mycket sällsynt att få möta andra i sin yrkeskategori, vi är så få och vårt uppdrag verkar vara statt i förändring och nu

kan vi ta del av varandras verkligheter och ta med oss influenser och tankar tillbaka till vår kommun. Utbildningen skulle kunna

vara knuten till förvaltningsnivå så en förståelse skulle kunna spridas om vårt uppdrag även på den nivån. Det var bra, och 

skulle vara ett krav, att rektorerna var med vid första tillfället. Det gav i alla fall mej en grovplanering tillsammans med rektor 

som även introducerade kursen på vår skola. Basgruppen känns mycket trygg och vi kan ta ut svängarna i våra samtal.

• Mycket bra att det kan se ut som det gjort. Att alla har samma utbildningsbakgrund men är aktiva på olika skolor och platser i 

landet, vi har även olika lång erfarenhet.

• Endast fritidspedagoger = jättebra

• Bra att man har en fast basgrupp där man lär känna varandra. Det gör att man känner sig trygg i sin grupp och vågar pröva 

nytt.

• Basgrupperna borde tillsammans få testa olika samtalsformer i basgrupperna och att det är viktigt att ses i basgrupperna.
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13. Kommentera gärna ytterligare hur du har upplevt utbildningens form och 

innehåll

Högskolan Dalarna fritids grupp 2

• Mycket bra att ha en basgrupp där man har möjlighet till att 

testa på och fördjupa sig, även få handledning i att handleda 

och feedback på vad man kan förändra och förbättra. Mycket 

bra med olika typer av samtals utbildningar som ger mig 

verktyg till att handleda min kollegor. Bra med att hela tiden 

knyta an till skolverket och att ge oss möjligheten att få en 

fördjupning om vart fritidshemmet är på väg.

• Utbildningen är mycket bra, men att förutsättningarna till 

arbetsgivarna måste vara tydligare. Att vikten att få avsätta tid 

för alla som ska göra webbkursen för att det ska kännas att 

man kan göra ett jobb som kan leda verksamheten framåt.

• För mycket föreläsningar. Jag hade velat sitta mer med 

basgrupperna.

• Tycker att utbildningen har varit varierande och bra. Bra att 

rektorerna var med vid uppstart.

• Bra form och innehåll. Hade varit bättre att ha träffana spridda 

under året. Var lite tätt mellan träff 2 och 3.

• Mycket positivt att få delta i en riktad satsning på vår 

yrkeskategori. De satsningar jag tidigare deltagit i har jag 

tillsammans med kollegor (lärarförbundet) själv initierat, för att 

någon självklarhet att vår kompetensutveckling ska ske har inte 

funnits i någon större utsträckning. Lyxigt rent av att få resa till 

Stockholm och bo på hotell och få en utvecklande utbildning, 

kunskapstörsten är stor, och jag orkar inte riktigt läsa hemma 

själv.

• Jag hade tyvärr ingen skolledare med mig på första tillfället, 

och det upptäckte jag var en stor brist då jag känt mig väldigt 

ensam i mitt arbete med webkurserna samt genomförandet av 

dessa. Då vi är 25st som genomgår webkursen på min 

arbetsplats har det varit väldigt svårt att använda sig av de 

samtalsmodeller som har presenterats i utbildningen.
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16. Kommentera gärna ytterligare hur du upplevt de organisatoriska 

förutsättningarna att leda det kollegiala lärandet på din skola. 

Högskolan Dalarna fritids grupp 2

• Det har varit bra. Vi har haft tid för samtal och inläsning.

• Svårt då man slits mellan olika uppdrag i skolans värld att få 

tiden att räcka till att leda kollegialt lärande.

• Vi har inte kommit så långt än och vissa förändringar har vi 

redan fått göra såsom förlänga tiden för de konferenser vi 

använder för webkursen.

• Rektorn var inte närvarande vid första träffen vilket nog är en 

förutsättning för ett riktigt lyckat resultat.

• Vi har fått  1,5 timme i veckan då vi träffar våra kollegor. På 

den tiden ska vi utföra webbkursen men också planera vår 

verksamhet. Det är lite för lite tid. Vår chef stöttar vårt stöttar 

vårt arbete men tyvärr inte till 100 procent. Ofta får vi hoppa 

över vår planeringstid för att det är annat som inträffar på 

skolan. Vi får ofta rycka in i olika verksamheter där personal 

fattas eller ta ut vår rast på den tiden. Önskvärt vore också att 

hen skulle vara närvarande på våra möten.

• Har fått tid utöver ordinarie planeringstid,1,5 h varannan vecka 

vilket är en förutsättning för att hinna med. Det borde vara 

samma förutsättningar för alla oavsett vilken skola man jobbar 

på.

• Vi har valt att lägga extra tid på att utveckla kvaliteten 

fritidshemmet under detta läsår och lade in tiden för våra 

konferenser i schemat (tidigt). Vi vill visa på vikten av 

fritidshemmet (och de som arbetar där) då fokus oftast ligger 

på skola och lärare. Detta stärker oss som arbetar på 

fritidshemmet och ger det högre status i kollegiet. Vi har valt att 

ge personalen ledigt för den tid man läger på inläsning inför 

träffarna.

• Vi har tyvärr haft svårt att få ihop tillfällen för träffar.

• Lite för få på vår enhet för att kunna ha bra lärande samtal. 

Skulle behöva träna mer.
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17. Om du önskar lämna ytterligare synpunkter eller kommentera dina svar på 

föregående frågor, vänligen gör det här: 

Högskolan Dalarna fritids grupp 2

• Bra och lärorikt att ses i grupper och få diskutera. En 

väl genomtänkt kurs. Bra att träffas på fysiska träffar 

i det kollegiala lärandet för fritidshem.

• Det höjer vår yrkeskompetens  på fritidshem  i hela 

landet.

• Bra med erfarenhetsutbyte.

• Borde finnas flera kurser som är riktade till enskilda 

verksamheter för att skapa utveckling och 

fördjupning. Speciellt fritidshemmet. Har även lärar

kollegor som önskar denna typen av utbildning riktad 

till skolans utvecklingsområden.

• Kommunen var lite dåligt informerad om vad de 

skickade sin personal på, de insåg inte riktigt hur 

mycket tid webbkursen skulle ta att genomföra ute 

på varje fritidshem. Men kursen är otroligt givande, 

och ger fritidshemmen ett bra fokus på den egna 

verksamheten i dagens splittrade uppdrag.

• Svårnavigerad plattform. Det tekniska tar för lång tid 

när vi har våra möten, bara att hitta till rätt sida har 

varit en procedur

• Det skulle varit obligatoriskt att rektorer var med 

första dagen.

• Det hade varit lättare att ge bättre svar i denna 

utvärdering efter sista träffen i vår.
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Webbkursernas innehåll – fler case? 
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Var behövs fler case? 
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Case 1 – Digitala verktyg och 

likvärdighet 

Digitala verktyg i undervisningen: 

Personalen på en av avdelningarna i fritidshemmet har lyckats driva igenom att få använda en klassuppsättning 

lärplattor (som tillhör skolan). Eleverna i den aktuella gruppen uppskattar detta då de tidigare inte haft tillgång till 

digitala verktyg under fritidshemstiden. Övriga elever i fritidshemmet har inte tillgång till digitala verktyg, vilket väcker

en del avundsjuka och missnöje hos eleverna. Personalen på dessa avdelningar känner inte att de har tillräckliga 

kunskaper om och intresse av digitala verktyg för att det ska vara värt att ta striden för att få lärplattor. Det tycker 

också att deras verksamhet fungerar bra utan digitala verktyg och ser inte ett stort behov av att införa nya 

arbetssätt. 

Är det ok att jobba på olika sätt inom samma fritidshem? Hur kan man hantera det faktum att eleverna är missnöjda 

med att man arbetar på olika sätt på de olika avdelningarna? 
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Case 2 – Digitala verktyg i 

fritidshemmet? 

På X-skolan har eleverna, under den timplaneförlagda delen av skoldagen, tillgång till digitala 

verktyg i alla klassrum. Lärarna i skolan har fått ta del av kompetensutvecklingsinsatser om digitala 

verktyg i undervisningen. För att kompensera för att eleverna arbetar mycket med digitala verktyg 

under skoldagen, har rektor bestämt att fritidshemmet ska vara en ”fredad zon” där inga datorer 

eller lärplattor används. Inte heller mobiltelefoner är tillåtna. Fritidshemmet erbjuder dagligen en 

mängd aktiviteter som eleverna kan välja mellan, både inomhus och utomhus. Delar av personalen, 

många elever och en del vårdnadshavare ifrågasätter rektors beslut medan andra ställer sig bakom 

det. Frågan kommer ofta upp på agendan. 

Vad anser ni om rektors ställningstagande? 
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Case 3 – Nyanländ elev

Personalen på fritidshemmet X är oense om hur de ska hantera en specifik elev. Eleven är helt ny i 

svenska språket och har gått i skolan i några veckor. Eleven är mycket blyg och tystlåten och drar 

sig gärna undan. Tre olika synsätt råder bland personalen: 

- eleven mår bäst av att lämnas ifred tills hen själv visar intresse för att delta i aktiviteter

- man borde utse någon i personalgruppen som har extra ansvar för eleven, både för elevens 

språkutveckling och för den sociala interaktionen

- man borde utse några elever som har ett extra ansvar för att uppmuntra eleven att delta i lekar 

och aktiviteter. 

Hur tänker ni?
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Diskutera case – vad borde de handla 

om?
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Grundsärskoleelever i fritidshemmet

Önskemål om utökat material om 

grundsärskoleelever i fritidshemmet
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Gruppsamtal 20 min
Case

• Behövs fler case? Vad borde de handla om?

• Fungerar Skolverkets förslag? Ge gärna 

förslag på ändringar/strykningar. 

Grundsärskoleelever i fritidshemmet

• Vilken erfarenhet har ni av att arbeta med 

elever i grundsärskolan?

• Om skolan har grundsärskoleverksamhet, hur 

har organisationen på fritidshemmet sett ut? 

Eleverna integrerade eller separat 

fritidshemsverksamhet? 

• Vilka specifika utmaningar respektive 

framgångsfaktorer har ni upplevt i arbetet 

med dessa elever?

• Vad skulle ett nytt material kunna bestå av?
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Gruppsamtal 20 min

• Case 

• Grundsärskoleelever



Det fortsatta kollegiala lärandet 
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Gruppsamtal 20 min 

• Hur ser era förutsättningar ut för fortsatt kollegialt lärande? 

• Vilka fortsatta utvecklingsområden ser ni i er verksamhet? 

• Vilket material skulle ni använda som underlag för ert fortsatta kollegiala lärande? Någon av 

webbkurserna? Annat material från Skolverket? Material ni själva hittat?

• Baserat på era erfarenheter från det gångna året, vad skulle ni göra annorlunda idag? Vilka råd 

skulle ni ge till fritidshem som ska börja arbeta med någon av webbkurserna? 

• Vad borde vi ha informerat era rektorer om dag 1?

• Case för deltagare och rektorer att diskutera tillfälle 1 2020/21?
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Cherry picking - plocka det bästa ur 

Skolverkets utbud  

• Texter 

• Filmer

• Bildreportage

• Kartläggningsunderlag etc.

Från:

- Webbkurserna

- Skolverket.se
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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
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• Gå tillbaka till en film ni sett tidigare eller välj en 

ny film,

• Välj ett specifikt perspektiv att fokusera på,

• Formulera öppna frågor kring filmen, t ex:

- Hur synliggörs värdegrundsfrågor?

- På vilket sätt utgår undervisningen från 

fritidshemmets syfte och centrala innehåll?

- Vad får vi syn på när det gäller lärandemiljö?

• Anteckna gärna medan du ser på filmen.

Cherry picking – film
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