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I fritidshemmet har eleverna i årskurs F-2 samlats för att diskutera vad rymdvarelsen 
Helix kan behöva för packning i den rymdfarkost som eleverna tillsammans byggt. För 
några veckor sedan skrev Helix en lapp till eleverna i fritidshemmet och bad om hjälp. På 
lappen står det att Helix för några år sedan kraschlandade på skolan och sedan dess i smyg 
deltagit i lektionerna. Helix kan nu läsa och skriva. Dessvärre har Helix blivit allergisk mot 
syre och måste få hjälp att leta upp och ta sig till en annan planet att bo på! Eleverna har 
i veckor arbetat med att hitta en lämplig planet och byggt på rymdfarkosten. Nu är det 
dags att packa den. Arbetet har inneburit att eleverna tagit reda på och analyserat fakta om 
olika planeter, de har brevväxlat med Helix för att få reda på olika saker och de har lekt 
rymdresor. Personalgruppen förberedde arbetet genom att göra en grovplanering i form av 
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en storyline runt Helix, som en förberedelse inför att rymden ska behandlas under skoltid. 
Planeringen har utgått från förmågorna och det centrala innehållet i del 4 i läroplanen:

Förmågor:

• Pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.

•  Skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.

•  Utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle.

Centralt innehåll:

• Digitala verktyg och medier för kommunikation.

• Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

• Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.

• Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till
exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och
samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.

• Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

Planeringen har därefter utvecklats efter hand som eleverna visat intresse för nya områden, 
exempelvis brevväxlingen med Helix. Temat kommer att avslutas någon vecka senare. Då är 
rymdfarkosten borta och personalen visar en film där Helix tackar eleverna och vinkar från 
rymden, på väg mot sitt nya hem. 

Fritidshemmets förnyade uppdrag

Sedan 2010 har fritidshemmets styrdokument förnyats och förtydligats genom kapitel 
14 i skollagen och sedan 2016 med en riktad läroplansdel, del 4 i Lgr 11. Fritidshemmets 
roll i utbildningssystemet har förstärkts, målstyrningen har utvecklats och fritidshemmets 
lärande- och undervisningsuppdrag har tydliggjorts. Undervisningen i fritidshemmet ska 
bygga på del 1, 2, och 4 i läroplanen och komplettera förskoleklassen och skolan genom 
att lärandet i högre grad är situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt 
utgå från elevernas behov, intressen och initiativ. Undervisningen i fritidshemmet ska 
komplettera förskoleklassen och skolan även genom att erbjuda eleverna rekreation och vila 
för hälsa och välbefinnande. 
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Förändringarna i styrdokumenten och lagstiftningen ställer krav på en förändrad och 
förtydligad styrning och ledning av fritidshemmen. Forskarna Carin Falkner och Ann 
Ludvigsson (2016) visar i en forskningsöversikt att pedagogiskt samarbete mellan 
grundskola, förskoleklass och fritidshem leder till högre måluppfyllelse för eleverna. 
Hur fritidshemstiden används kommer alltså att kunna ha en stor betydelse för skolans 
resultat. Rektor har en nyckelposition när det gäller att åstadkomma en sådan utveckling av 
fritidshemmet.

Rektors viktiga uppdrag

Skolinspektionen har i tidigare rapporter framhållit att fritidshemsverksamheten ofta ger 
eleverna en god omsorg men brister i sitt pedagogiska uppdrag. I inspektionen Undervisning 
i fritidshem – inom områdena språk och kommunikation samt natur och samhälle (2018) lyfter man 
särskilt fram att skolledningar behöver 

• styra personalens planering så att den i högre grad inriktas mot uppdraget att 
stimulera elevernas utveckling och lärande

• organisera verksamheten så att den stödjer samarbete och erfarenhetsutbyten mellan 
personalen i fritidshemmet samt mellan fritidshemmet och skolan

• förbättra utvecklingen av undervisningens kvalitet. 

I den här artikeln belyses dessa områden med exempel på hur rektor kan vidareutveckla 
verksamheten. En viktig nyckel i ett förändringsarbete är rektors förståelse för 
personalens upplevelse av den aktuella arbetssituationen. Personalen kan i utgångsläget 
ha olika upplevelse av hur fritidshemmets uppdrag ska tolkas. De har ofta också olika 
utbildningsbakgrund och erfarenhet. De som började sin karriär innan fritidshemmets 
övergång till utbildningssektorn upplevde en period med gott om personalresurser, rikligt 
med förberedelsetid och med ett stort självbestämmande över hur verksamheten skulle 
läggas upp. Andra började arbeta under den tidsperiod som följde efter sammanläggningen 
med grundskolan. En del saknar utbildning för arbete i fritidshem. De nyutexaminerade 
lärarna i fritidshem, som har utbildats för den uppgift som beskrivs i de nuvarande 
styrdokumenten, kan mötas av en annan verksamhet än den som förmedlats under 
utbildningen. Denna komplexitet leder till att rektors stöd och engagemang är viktiga 
faktorer i utvecklingen av fritidshemmet. Utan att ges möjlighet att diskutera sina 
tidigare erfarenheter eller att förstå hur det samtida, förändrade uppdraget ser ut riskerar 
personalgruppen att tappa motivationen. 
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Styra personalens planering mot uppdraget

Från och med den 1 juli 2019 krävs det lärarlegitimation och behörighet för att få 
undervisa och ansvara för undervisning i fritidshemmet. Det pedagogiska huvudansvaret 
är alltid är rektors, vilket betyder att rektor och andra skolledare har en viktig uppgift att 
konkretisera det samtida fritidshemmets pedagogiska uppdrag. Pedagogiskt innehåll, roller 
och arbetstider behöver definieras utifrån behoven i den egna verksamheten. Lösningarna 
kommer alltså se olika ut beroende på enhetens förutsättningar. 

Personalen i fritidshemmet har olika erfarenhet av att tolka och omsätta läroplanstext i 
praktisk verksamhet. Att planera för att ge eleverna möjligheter att utveckla förmågor 
och få möta innehåll inom olika kunskapsområden kan i vissa fall vara en utmaning. Här 
är skolledarens nära stöd i utvecklingsarbetet viktigt. Ett sätt för fritidshemspersonalen 
att gemensamt fördjupa sin förståelse för läroplansmålen kan vara genom att vid några 
tillfällen laborera med och brainstorma kring valda delar av fritidshemmets syfte och 
centrala innehåll. Hur bör exempelvis utelek utformas för att ge eleverna möjlighet att utveckla 
goda kamratrelationer och trygghet i kamratgruppen? Hur kommer den att utformas om den 
istället har syftet att ge eleverna möjlighet att använda matematik för att beskriva omvärlden och lösa 
dagliga problem? Även i det fortsatta arbetet kan personalgruppen behöva stöd i att planera 
mot läroplanens syfte och centrala innehåll. 

Samarbete i fritidshemmets personalgrupp – organisation och 
tjänstefördelning

Det är viktigt att rektor på ett tydligt sätt styr de grundläggande förutsättningarna för 
arbetet inom fritidshemmet. Det handlar om system som schemaläggning, arbetsfördelning 
och organisation av elevgrupperna under fritidshemstid. Det handlar också om att 
organisera resurserna så att grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet bildar en 
helhet som medför ett heldagslärande. Lärare i fritidshem, grundskola och förskoleklass 
ansvarar för elevernas hela dag och för en variation mellan praktiska och teoretiska inslag 
under dagen. Det kan också innebära att delegera ansvarsområden, till exempel att utse en 
skolgårdslärare - en lärare i fritidshem som ansvarar för att rastverksamheten blir trygg, 
lustfylld och utmanande för eleverna. 

Vilken planeringstid som krävs för olika uppdrag är en fråga som skolledningen måste 
hantera, eftersom olika roller kan kräva olika mycket planering. De högskoleutbildade och 
legitimerade lärarna i fritidshemmet har genom skollagen ansvaret för undervisningen. 
Samtidigt kan samplanering i hela personalgruppen i fritidshemmet leda till en större 
samsyn och medföra mervärden för verksamheten. Personal i fritidshemmet, som under 
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skoldagen samverkar med lärare i grundskola och förskoleklass, behöver tid att planera och 
förbereda dessa arbetsuppgifter. Planeringstidens utformning behöver alltså vara flexibel 
utifrån uppdrag. 

Tid för kompetensutveckling är viktig för personal i fritidshemmet, exempelvis genom kollegialt lärande.

Personalen i fritidshemmet behöver, liksom andra personalkategorier, tid för 
kompetensutveckling, exempelvis genom kollegialt lärande. Skolverkets återkommande 
statistik visar att utbildningsnivån generellt är låg i fritidshemmen. En plan för kollegialt 
lärande, där rektor planerar för hur personalen över tid kan utveckla sin kompetens. Att låta 
personalen genomgå Skolverkets webbkurser kan vara ett exempel på tillvägagångssätt. Ett 
annat sätt kan vara att i läsecirkelform arbeta med litteratur som behandlar fritidshemmets 
uppdrag och utifrån det lästa pröva olika arbetssätt och aktiviteter i verksamheten. Ett 
kollegialt lärande bygger på att fritidshemspersonalen träffas regelbundet, till exempel en 
gång varannan vecka, för att diskutera det lästa och tillsammans planera för uppdraget. 
Utbildningssatsningen kan ledas av en lärare i fritidshemmet som utsetts till lärledare, och 
rektor kan vid valda tillfällen delta i träffarna. Satsningen kan på så sätt utgöra en start på 
ett långsiktigt kollegialt lärande i personalgruppen. Motsvarande kollegiala lärande kan hos 
huvudmannen genomföras i grupper som saknar utbildning för arbete i fritidshem. 

Läsår 2018/19
TEMA

Varför?
Vad?
Hur?
Vem?

Läroplan
2018/19
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Organisera samarbete och erfarenhetsutbyten mellan verksamheterna 

Carin Falkner och Ann Ludvigsson (2016) pekar på att forskning visar att det är svårt att få 
till ett djupare pedagogiskt samarbete mellan skola och fritidshem, men att där ett sådant 
förekommer gynnar det elevernas måluppfyllelse. Man menar att rektors ledning och 
styrning är en avgörande faktor för att en sådan samverkan ska komma till stånd. Målen för 
samverkan har stärkts genom revideringen av läroplanen år 2017. Läraren ska

I samverkan med förskollärare i förskolan, lärare i övriga berörda skolformer och 
fritidshemmet utbyta kunskaper och erfarenheter samt information om innehållet 
i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i elevernas 
utveckling och lärande.

Lgr 11 (rev. 2017) 

Att ”skapa sammanhang, kontinuitet och progression” innebär att verksamheterna delvis 
behöver samplanera för ett gemensamt lärandeinnehåll. Att skapa kontinuitet betyder att 
eleverna ska kunna känna igen sig, oavsett vilken verksamhet de för tillfället vistas i och att 
de känner sig kompetenta och förtrogna med vad som gäller. Det rör sig framför allt om att 
känna igen rutiner, regler och strukturer så att de upplever sig trygga i verksamheten. Det 
innebär också att personalen har gemensamma förhållningssätt och regler och skapar en rik 
lärandemiljö som utgår från elevernas behov. Progression handlar om att eleverna utmanas 
på nya och mer avancerade områden. Lärandet ska organiseras så att kunskapsinnehållet 
över tid blir mer komplext. Den progressiva planeringen handlar alltså om att gemensamt i 
verksamheterna föreställa sig och planera för hur elevernas kunskap utvecklas över tid. 

För att elevers kunnande ska bli hållbart behöver de få utforska, experimentera och uppleva 
med flera sinnen och känslor. Med hållbart lärande avses lärande som integreras, det vill 
säga kunnande och förmågor som eleven fortsatt kan använda sig av och återvända till. Det 
kan ställas mot lärande för stunden, som exempelvis inlärning till ett prov där kunskapen 
glöms bort när provet är klart. Här kan fritidshemmet bidra genom att ge eleverna 
möjlighet att tillägna sig eller fördjupa kunskaper, exempelvis genom praktiska göromål 
i praktiska göromål som att förbereda mellanmål, ansvara för akvariet, plantera, skapa, 
bygga och genom att själva uppleva läroplansinnehållet i äventyr och lekar. Fritidshemmet 
kan också fördjupa och utveckla elevernas intellektuella intressen och erfarenheter under 
eftermiddagstiden. 

Att utveckla ett gemensamt tematiskt arbetssätt för grundskola, förskoleklass och 
fritidshem kan vara ett steg mot en ökad professionell samverkan. Inom ramen för ett 
gemensamt syfte eller ett ramområde kan varje verksamhet planera sin egen inriktning i 
temat, så att eleven får möjlighet att möta det kunskapsmässiga innehållet i klassrummet 
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men också att utforska, pröva och ”leva” kunskapen i fritidshemmets verksamhet. På så 
sätt kan verksamheterna samverka om att läroplans- och kursplanemål behandlas, samtidigt 
som temat görs intressant och givande för eleverna genom ökad progression. Det innebär 
alltså att grundskolan planerar sina delar av temaarbetet utifrån sitt läroplansuppdrag 
medan fritidshemmet planerar utifrån sitt, där upplevelsebaserat och situationsanpassat 
lärande ges utrymme och där fritidshemmet kan bygga vidare på elevernas intressen. 

För att de gemensamma projekten ska hålla en hög kognitiv nivå, samtidigt som de speglar 
såväl grundskolans som fritidshemmets lärandeuppdrag, behöver skolledaren finnas som 
ett stöd i planeringsprocessen, särskilt i början när rutiner för samplanering ska sättas. 
Ett sätt att arbeta kan vara att ha en årsplanering för tänkta teman, som arbetas fram av 
en arbetsgrupp med representanter från grundskola, förskoleklass och fritidshem. När 
höstens arbete inleds planerar respektive ämnesgrupp var för sig för innehållet inom 
respektive temaområde. Personalen i fritidshemsverksamheten kan då utgöra en grupp. 
En temakoordinator kan ges i uppdrag att samordna de olika temainsatserna så att de inte 
överlappar varandra och så att de erbjuder en progression i lärandet. 

Att arbeta med gemensamma teman är ett av flera arbetssätt där fritidshemmets 
undervisning kan bidra till elevernas lärande, självkänsla och omvärldsuppfattning. 
Eleverna kan inspireras att experimentera med och utforska det som för tillfället är aktuellt 
i skolans undervisning: stenålderstemat ger upphov till en utflykt där medtaget material 
och naturmaterial stimulerar till stenålderslek och mäta och väga i matematiken omsätts 
i byggande i fritidshemmet. Fritidshemmets uppdrag kan också innebära att arbeta med 
områden som är fristående från skolans och som utgår från de förmågor som eleverna 
ska ges möjlighet att utveckla och få möta innehåll från de kunskapsområden som tas upp 
i fritidshemmets läroplansdel (Lgr 11 del 4): språk och kommunikation, skapande och 
estetiska uttrycksformer, natur och samhälle och lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse. 
I fritidshemmet kan eleverna ges utrymme att utforma egna teman, äventyr och projekt 
tillsammans med personalen. Det ska också ges utrymme för situationsanpassat lärande, 
lärande som uppstår i situationen och ”fångas i flykten”. 

På flera håll har skolor valt att låta personalen i fritidshemmet ta ett utökat ansvar 
för att stödja elevernas relationsarbete, ibland med stöd av handledning från skolans 
elevhälsoteam. Arbetssättet kan hjälpa skolan att sätta fokus på elevernas relationella behov 
och utveckling men det gäller samtidigt att minnas att fritidshemspersonalen ska utgå 
från alla tre delar av läroplanen som styr deras verksamhet: del 1, 2 och 4. Det innebär att 
personalen också ansvarar för att andra förmågor och kunskapsområden behandlas.

Utveckla undervisningens kvalitet
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Rektor har i uppgift att leda verksamheten i ett framgångsrikt systematiskt kvalitetsarbete:

Rektor ansvarar för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till 
de nationella målen och kunskapskraven. 

Lgr 11, s. 18

Skolinspektionen visar i sin senaste kvalitetsgranskning av fritidshemmet (2018) att det 
systematiska kvalitetsarbetet på fritidshemmet är eftersatt hos många huvudmän, något 
som bekräftas i resultaten från Karin Lagers studie från 2015. Kommunens och rektors 
utgångspunkter när det gäller att följa upp resultaten i fritidshemmet har ofta skolans 
bedömningstradition som norm, vilket leder till uppföljning av elevernas individuella 
prestationer. Men fritidshemmets bedömningsuppdrag omfattar snarare en bedömning 
av undervisningens kvalitet, det vill säga svaret på frågan Har vår undervisning gett eleverna 
förutsättning att lära sig det som avses i läroplanen? Det finns få förebilder i hur man kan arbeta 
med systematiskt kvalitetsarbete i fritidshem och Lager (2015) menar att de arbetssätt som 
används för närvarande snarare verkar konserverande än utvecklande på fritidshemmens 
verksamhet. 

Det systematiska kvalitetsarbetet i fritidshemmet handlar bland annat om att fortlöpande 
utvärdera undervisningens resultat, både i form av måluppfyllelse och elevernas upplevelse 
av aktiviteterna. En sådan fortlöpande utvärdering kan exempelvis läggas in som en del i 
fritidshemmets planering. Att utvärdera elevernas upplevelse kan exempelvis ske i slutet av 
aktiviteten genom att eleverna muntligt utvärderar tillsammans med personalen eller att de 
enkelt visar sin upplevelse genom att visa tummen upp, ner eller mittemellan, visa ett rött, 
gult eller grönt kort eller en glad eller sur gubbe. 
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Figur 1. (Pihlgren, 2018, S. 124)

Måluppfyllelse handlar om hur fritidshemmet i undervisningen lyckas med uppdraget att 
ge eleverna möjligheter att lära sig det som anges i läroplanen. Skolverket föreslår några 
enkla frågor som stöd i kvalitetsarbetet, se bilden. Ett sätt att bedöma måluppfyllelsen 
kan exempelvis vara att observera hur eleverna tar sig an olika områden över tid för att 
se tecken på utveckling. Observationer är ett sätt att ta reda på elevernas behov, intressen 
och erfarenheter och kommer att ge svar på frågan Var är vi? Därefter följer en analys 
av resultaten och beslut om hur lärarna i fritidshem ska gå vidare med undervisning: 
Vart ska vi? Målsättningen innebär ett förändrat agerande, kanske formulerat en skriftlig 

Utvecklingsmål
inför året

Analys
Analys av måluppfyllelse och upplevd kvalitet;

Vad säger den samlade bilden?

Verksamhetens
innehåll

MÅLUPPFYLLELSE UPPLEVD KVALITET

Förutsättningar i form av resurser

Personaltäthet, personalens utbildning, lokaler, ekonomi, antal elever,
material, sjukfrånvaro, arbetsmiljö, personalschema mm.

•  Resultat från utvärderingar
•  Resultat från skolledarens
   observationer
•  Resultat från kollegiala
   observationer

•  Elevernas upplevelse av
    undervisning och omsorg
•  Vårdnadshavarnas
    upplevelse av undervisning
    och omsorg
•  Personalens upplevelse av
    undervisning och omsorg
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planering: Hur gör vi? Efter genomförd aktivitet observeras resultatet av undervisningen: 
Hur blev det? Och så börjar cirkeln om med ny analys (se figur 2). Observationer kan vara 
öppna, där exempelvis elevernas lek observeras för att sedan analyseras. Observationer 
kan också vara riktade, det vill säga att personalen observerar verksamheten utifrån vissa 
kriterier som angivits i planeringen. Att utvärdera måluppfyllelse på fritidshemmet syftar 
till att utveckla undervisningen. Att välja ut vilka kriterier som ska utvärderas inom ramen 
för ett planeringsområde och att bryta ner dem till kännetecken som är observerbara är 
en färdighet. Förmågan att se vad som är viktigt att lyfta fram övas upp med erfarenhet. 
I såväl öppna som riktade observationer kommer personalen i början att behöva stöd av 
skolledning och av kollegiala diskussioner för att avgöra vad som ska lyftas fram och hur 
resultaten ska analyseras. 

Figur 2. (Skolverket, 2018) 

Figur 1 beskriver vilka områden som kan analyseras i en kvalitetsutvärdering av 
fritidshemmet: Förutsättningarna i form av resurser, måluppfyllelse utifrån läroplanens 
uppdrag samt elevers och föräldrars upplevelse av kvaliteten. Här är de observationer och 
utvärderingar som gjorts i samband med planering ett värdefullt underlag för utvärdering 
av måluppfyllelsen. Utifrån de analyser som personal och ledning gjort formuleras 
utvecklingsmål för fritidshemmets kommande verksamhetsår. Uppföljning och utvärdering 
av fritidshemmets verksamhet är en del av det systematiska kvalitetsarbetet på skolan och 
en viktig del av styrningen av fritidshemmet. Här fyller rektor och övriga skolledare en 
viktig roll. 
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Reflektera

• Vilka är styrkorna på de fritidshem som du leder? Vilka är idag de största 
svårigheterna? Vilka strategier kan vara framgångsrika?

• På vilka områden kan din egen ledning av fritidshemmet utvecklas? 

• Vilka områden av fritidshemmets verksamhet ingår idag i ett systematiskt 
kvalitetsarbete? Vilka områden skulle behöva utvecklas?

Tips på vidare läsning
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