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Annelie Karlsson har en lång 
karriär bakom sig i skolans värld 
– som lärare, specialpedagog 
och rektor. Hon menar att skol
ledningar som satsar på fritids
hemmet kommer att uppleva 
vinster för såväl elever och vård
nadshavare som personal.   

SEDAN DRYGT TRE ÅR arbetar Annelie 
Karlsson som fristående konsult och 
utbildar och handleder både personal 
och skolledningar som vill utveckla sin 
fritidshemsverksamhet. 

– Jag tycker att fritidshemmet är en 
fantastisk och viktig verksamhetsform 
som ofta får för lite uppmärksamhet. På 
fritids får eleverna chansen att utveckla 
andra förmågor och det finns oändliga 
möjligheter att göra saker utifrån varje 
barns behov. Dessutom är det en verk
samhetsform som kan fungera kompen
serande för dem som till exempel har det 
tufft hemma eller för dem som behöver 
utveckla sitt språk. 

Men inte sällan brister det på många 
skolor när det kommer till fritidshem
mets budget och resurser, menar Annelie 
Karlsson.

– Jag har arbetat mycket med ”hemma
sittare” och sett att svårigheterna för 
många börjar just på fritids, eftersom 
verksamheten ofta har för få ramar och 
rutiner. 

En skola som satsar på sitt fritidshem 
har därför allt att vinna. 

– Barn som mår bra under hela sin 
skoldag kommer också att uppleva mer 
studiero i båda verksamheterna. Barn 
som känner sig trygga skapar färre kon
flikter, vilket medför att vårdnadshavarna 
upplever större trygghet och i mindre 
utsträckning hör av sig och är oroliga. 
Allt det här leder i sin tur till bättre 
arbetsmiljö för personalen, som därmed 
också vill arbeta kvar på skolan.

Nyckeln till framgång i själva verk
samheten är att arbeta inkluderande, 
framhåller Annelie Karlsson. 

”Ett bra fritidshem 
gynnar hela skolan”

TEXT OCH FOTO  OSKAR EKMAN

▶ Annelie Karlsson vill få fler att förstå 
fritidshemmets unika möjligheter.
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– Med en miljö och en pedagogik som 
passar alla elever finns möjlighet att 
mötas – trots olikheter. För det kan vara 
mycket lättare att mötas i en lek eller en 
aktivitet på fritids än till exempel under 
ett grupparbete i SO. På fritids kan det 
också vara lättare att ta tillvara elevernas 
kreativitet. Och den som kanske har svårt 
att sitta stilla i skolmiljön kan på fritids 
hitta sin plats och få chansen att bli en 
uppskattad kompis i gruppen.

Men en förutsättning för en fram
gångsrik fritidshemsverksamhet är en 
engagerad skolledning, betonar Annelie 
Karlsson. 

– Personalen måste få tid för plane
ring och för gemensam fortbildning, 
och fortbildningen måste inkludera 
även resurspersoner som till exempel 
elev assistenter. De har ett jätteviktigt 
uppdrag och utan att inkluderas kan de 
inte vara ett bra stöd för barnen i verk
samheten.

Heleneborgsskolan
DET ÄR TIDIG EFTERMIDDAG på Heleneborgs
skolan i Svalöv och fritidsläraren Emma 
Gustafsson möter upp eleverna i årskurs 
1 utanför klassrummet. Tanken är att 
övergången till fritidsverksamheten ska 
bli trygg – och det är tydligt att alla är 
bekanta med rutinen. Eleverna Lilly och 
Anton håller själva i samlingen med hjälp 
av en planeringstavla med bildstöd. Lilly 
kan även TAKK (tecken som komplet
terande kommunikation) och tecknar 

samtidigt som hon förklarar vilka 
aktiviteter som erbjuds idag. 

Redan några minuter senare 
är aktiviteterna igång uppe i 
fritidshemmets lokaler. Anton 
arbetar koncentrerat med sin 
favorit, magnetpusslet Geomag. Ivan 
och Milton väljer att rita på lärplattan. 
Maddison och Moa plockar fram färger 
och staffli och tänker måla. 

Atmosfären känns lugn och självklar. 
Men så har det inte alltid varit, berättar 

▶ Maddison och Wiktor 
väcker nyfikenhet vid 
staffliet. 

▲ Lilly och Anton håller i dagens samling med hjälp av en planeringstavla. 

”Nu är vi alltid 
tre steg före 

eleverna”
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kollegorna Emma Gustafsson, Linus 
Nilsson och Nanna Nilsson. För ett par år 
sedan befann de sig i en närmast kaotisk 
tillvaro. 

– Jag hade varit föräldraledig och kom
tillbaka mitt i en termin, säger Emma. 
Linus och Nanna hade samtidigt fått en 
grupp elever med starka viljor och många 
olika behov. Men trots att vi använde oss 
av ett förhållningssätt där vi arbetade 
med lågaffektivt bemötande fungerade 
det helt enkelt inte.

– Vi märkte när skoldagen led mot sitt 
slut, säger Linus. Vissa elever blev oroliga 
när fritids närmade sig. Det märktes tyd
ligt att många hade svårt för övergången 
mellan skola och fritids, skiftet av plats och 
att de inte visste vad som skulle hända. Det 
blev kaos redan vid samlingen med mycket 
utåtagerande beteenden, fysiskt våld och 
elever som helt enkelt avvek. 

Nanna fortsätter:
– Vi saknade en grundläggande struk

tur och genomtänkta övergångar för den 
dagliga verksamheten. Det ledde till att vi 
la över ett allt för stort ansvar på barnen, 
som de inte kunde hantera. Vi tyckte att 
det var självklart att de borde kunna stå i 
kö eller tvätta händerna när vi bad dem, 
men förstod inte att sådana enkla saker 
var berg att bestiga för vissa elever. 

Förutom att arbetsdagarna var slit
samma blev situationen känslomässigt 
ohållbar. 

– Jag tyckte ju att jag var en bra peda
gog, så varför blev allt fel? säger Nanna. 

Jag kände mig misslyckad och började 
undra om jag skulle byta jobb. 

Till sist insåg Emma, Linus och Nanna 
att de var tvungna att börja om från 
grunden. 

– Vi samlades en kväll och började
prata ordentligt, berättar Emma. Ett 
öppet samtal om våra relationer till 
barnen, om deras behov och intressen 
och om vår lärmiljö. Vi rannsakade också 
oss själva. Vilka situationer tycker jag är 
jobbiga? Vilka elever triggar mig? Med 
vilka elever behöver jag använda andra 
verktyg?

▲ Nanna Nilsson, Linus Nilsson och Emma Gustafsson på Heleneborgsskolan i Svalöv.

▲ Sandra väljer frukt och smörgås till mellis.

Annelie Karlsson  kommenterar:

Det första steget i en 
sådan situation som 
Heleneborgsskolan befann sig 
i är att man måste signalera 
till skolledningen att den 
behöver ta tag i situationen. 
På organisatorisk nivå måste 
man förstå att en förändring 
är nödvändig. Därefter 
behöver man ge personalen 
möjlighet att inhämta 
kunskap om vad det är som 
gör fritidsvardagen svår för 
vissa elever. Med den 
kommer förståelsen 
för elevernas behov och 
det öppnar upp för de 
förändringar som behöver 
göras.

Det är fint att höra hur 
pedagogerna öppnat sig för 
varandra och därmed insett 
hur de behöver ligga steget 
före eleverna i planeringen – 
och hur de sett över lärmiljön 
så att de kan möta och förstå 
alla barn.”

”
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– Vi öppnade verkligen upp oss och var 
ärliga med varandra, fortsätter Nanna. 
Det blev en riktig gråtfest. 

Den kvällen blev starten på ett större 
förändringsarbete, som inkluderade 
läsning av litteratur om bemötande och 
förhållningssätt, samt föreläsningar med 
en inhyrd konsult. Arbetsgruppen fick 
också stöd av skolpsykologen. 

– Vi hade en väldigt bra grund att stå 
på, säger Linus. Och det var skönt att hon 
också kunde bekräfta allt som vi faktiskt 
redan gjorde rätt. 

VERKSAMHETEN FICK NU en genomtänkt 
struktur, med planerade aktiviteter för 
veckans alla dagar, men med utrymme 
för flexibilitet och valfrihet för eleverna. 
Övergångarna blev tydligare och tryg
gare, exempelvis genom att lärarna alltid 
följer med eleverna till fritids.

– Nu är vi alltid tre steg före eleverna i 
tanken, säger Emma. Men också tydligare 
med vilket syfte vi har med olika rutiner och 
regler. Vissa elever behöver till exempel gå 
före till mellis för att hitta ro. Andra behöver 
få egen tillgång till chillrummet en stund. 
Vi pratar mycket om att vi alla är olika och 
eleverna accepterar det. Det finns ingen pre
stige, varje barns behov är värt lika mycket. 

– Vi funderade också mycket över den 
fysiska lärmiljön, förklarar Emma. Vi tog 
bort onödiga saker på väggarna, delade 
in rummen i mindre delar och möblerade 
om i samråd med lärarna. Trygga barn 
både trivs och lär. 

I backspegeln kan Emma nu tänka 
tillbaka på den svåra perioden med viss 
tacksamhet. 

– Det var tufft och jobbigt, men vi växte 
verkligen som pedagoger. 

Karlbergs skola
OLLE OCH NILS I ÅRSKURS 2 står framför 
fritidshemmets stora aktivitetstavla, där 
eftermiddagens aktiviteter finns listade. 
De letar upp magneterna med sina res
pektive namn och funderar över vad som 
känns roligast att göra idag. 

– Man kan vara ute, pyssla, bygga, göra 
film eller relaxa, säger Olle. Man sätter 
sin plupp på det man väljer. 

– Sen pluppar man ut sig när man går 
hem, förklarar Nils. 

På Karlbergs skola i Stockholm har man 
arbetat mycket med tydliggörande peda
gogik genom bildstöd och fasta rutiner för 
övergångar mellan lektion och rast och 
mellan lektion och fritidsverksamhet. 

– Hela skolan använder dessutom 
samma bildstöd, berättar Catarina Sand
berg, som är biträdande rektor. Det gör 
att alla känner igen verktygen och det 
underlättar sammanslagningar på lov.

Man lägger också mycket fokus på 
samverkan mellan skola och fritidshem, 
som har ett gemensamt ”megaårshjul”. 
Samverkan omfattar bland annat arbete 
med skolans värdegrund, studie och 
yrkesvägledning och ämnesövergripande 
projekt.

”Struktur och 
övergångar 

 betyder allt”

▲ Olle och Nils är 
redo att ”pluppa 
in sig” på sin valda 
aktivitet… 

▶ … som är att läsa 
i relaxrummet.
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– Det ska finnas en röd tråd genom 
elevens hela skoldag, säger Natasa Kola
revic, som är biträdande rektor och spe
cialpedagog. Därför har vi årskursarbets
lag istället för traditionella arbetslag. Alla 
som arbetar i en årskurs har gemensam 
tid för planering och utvärdering. Sko
lans elevhälsoteam deltar regelbundet 
i arbetslagens möten för att säkerställa 
att all personal får samma information 
kring elever. Tillsammans gör man kart
läggningar av elever och utvärderingar 
av extra anpassningar. På så sätt kan man 

snabbt fånga upp de elever som behöver 
extra stöd. 

MALIN ABRAHAMSSON ÄR LÄRARE i fritidshem 
och arbetslagsledare för årskurs 2.

– Fritids finns alltid med på utveck
lingssamtalen, säger hon. Men också på 
elevhälsomöten och vid utvärderingar av 
åtgärdsprogram. Vi har också ett gemen
samt veckobrev till vårdnadshavarna.

– All personal på skolan har deltagit 
aktivt i vårt arbete med inkluderande 
undervisning samt tillgänglighet, 

tillägger Natasa Kolarevic. Även köksper
sonal och fastighetstekniker. 

Det senaste året har fritidshemmen på 
Karlbergs skola börjat arbeta med färg
grupper. Tre dagar i veckan, 30 minuter 
åt gången, blandar man elever från olika 
klasser och provar nya aktiviteter. Det 
kan handla om dans, teckningsteknik 
eller om värdegrundsövningar. 

– Tanken är att eleverna ska utmanas 
i sitt lärande, få prova nya saker och få 
möjlighet att umgås i nya sociala konstel
lationer, förklarar Malin Abrahamsson. 
På köpet blir de tryggare både med 
varandra och med fler lokaler och miljöer 
på skolan. När det gäller elever med sär
skilda behov har färggrupperna verkligen 
gjort att de vågar prova nya saker. 

– Det kan vara bra att inte alltid behöva 
välja själv, säger Catarina Sandberg. Fri 
lek kan till exempel vara överväldigande 
och oöverblickbart för vissa. 

Annelie Karlsson  kommenterar:

 Helhetsgreppet som 
skolan tagit är så bra, 
till exempel att alla som 
jobbar med årskursen får 
samma information och att 
elevhälsoteamet samarbetar 
även med fritids.

Jag ser att systemet med 
fritidsambassadörer eller 
fritidsråd införs på fler och 
fler skolor. Det gör att man 
verkligen kan ta in barnets 
perspektiv, oavsett om det 
handlar om övergripande 
frågor eller om inköp av nya 
leksaker eller vilket mellis 
som erbjuds. 

Jag ser också värdet i att 
barn ska ha mycket valfrihet, 
men att det är bra att de får 
välja mellan olika på förhand 
planerade aktiviteter. I 
aktiviteter som leds av en 
vuxen kan de elever som 
behöver det få stöd och hjälp 
att kunna förutse frågor eller 
svårigheter som uppstår i till 
exempel en lek.” 

”

▲ Natasa Kola revic, Malin Abrahamsson och Catarina Sand berg på Karlbergs skola. 

”Det ska finnas  
en röd tråd genom 
elevens hela skol-

dag.”
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– Därför har vi också bestämda platser 
i matsalen, på mattan under samlingen 
och bestämda krokar i idrottshallen, 
tillägger Natasa Kolarevic. Vid varje 
förflyttning finns en gåkompis. En elev 
ska aldrig sakna ett sammanhang under 
skoldagen.

En annan nyhet för i år är att Karlbergs 
skola infört fritids ambassadörer, som 
träffas för regelbundna möten med en 
förstelärare och en lärare i fritidshem. En 
av dem är Jack i årskurs 3. Han förklarar 
gärna vad uppdraget går ut på. 

– Vi ska se till så att ingen förstör fri
tidshemmets saker och att alla är snälla. 
Vi kan också komma med idéer om vad 
man kan göra på fritids. Sedan kan jag ta 
upp frågorna på klassrådet och fråga alla 
i klassen vad de tycker.

– Det är skillnad på barnperspektiv och 
barnets perspektiv, kommenterar Malin 
Abrahamsson. På det viset kan vi fånga 
upp saker vi normalt inte ser i vardagen. 
Samtidigt är det sätt att synliggöra och 
uppvärdera fritidshemmets verksamhet 
tillsammans med eleverna.  

◀ ▼ Bildstöd och tydlig information är 
viktiga i alla skolans verksamheter. 
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Herrestaskolan
ELEVASSISTENTEN FERHAT ACARALP gör sig 
redo att ta dagens närvarokoll. Han andas 
djupt och fokuserar på skärmen, medan 
Jasmine står redo med avdelningens 
telefon för att sköta tidtagningen. Övriga 
elever i årskurs 3 på Herrestaskolan i Jär
fälla norr om Stockholm sitter beredda 
på golvet bredvid. 

Samlingen börjar nämligen alltid på 
samma sätt: med ”Närvarocupen”. Per
sonalen tävlar i att ta närvaro på kortast 
tid – och eleverna hjälper till genom att 
svara så snabbt och effektivt som möjligt. 

Starten går och Ferhat läser upp namn 
efter namn, följt av utrop som ”Ja!” eller 
”Här!”.

– Så vad tror ni? frågar fritidsläraren 
Emil Bygde efteråt. Några gissningar?

– Jag tror 1,5!
– 0,99!
Efter en gemensam uträkning – ett 

roligt sätt att integrera matematik i 
tävlingen – konstaterar man att Ferhats 
resultat blir 1,01 sekunder per elev. En 
bra bit under rekordhållaren Lotta West
rup som klockade in på 0,76 sekunder 
förra veckan. 

IDAG FINNS ETT SMÖRGÅSBORD av aktiviteter 
att välja mellan i fritidshemmet, som 
just nu har vikingatema. Till exempel 
filmskapande, smyckestillverkning och 
matcher i brädspelet Tablut. Dessutom 
kan man förbereda sig inför nästa veckas 

utflykt på temat runor och magi. Alla som 
vill får skriva ner sin egen ”bön” på en 
glasspinne, som ska kastas in i en eld och 
på så vis sprida önskningarna med vinden. 

– I början av varje termin jobbar vi 
hårt med att lära eleverna olika material 
och arbetssätt så att de blir självgående, 
förklarar Emil. Då får verksamheten 
struktur och blir mindre sårbar om 
vi till exempel har frånvaro 
bland personalen, som vi 
faktiskt har idag efter
som Lotta är sjuk.

Emil Bygde bör
jade som barnskö
tare för 13 år sedan 
och utbildade sig sedan 
på distans till lärare. Idag 
är han ansvarig för fritidsverksam
heten och även lärare i musik. 

– Det viktigaste för oss är att alla i 
personalen går åt samma håll. Man måste 
inte älska sina arbetskamrater – även om 
jag råkar göra det – men man måste ha 
respekt och lyssna på varandra.  

PÅ FRÅGAN OM VAD SOM ÄR det bästa med 
jobbet kommer svaret snabbt:

– När man springer in i en elev fem år 
senare och får höra att livet är 

jättebra, även om det kan
ske var en del bråk och 

problem tidigare. Jag 
tycker om att kunna 
bidra till positiv och 

långsiktig förändring. 
En elev som till exempel 

lär sig att hantera konflikter 
kommer att gynnas av det hela livet, 

både på jobbet och i relationer.

Annelie Karlsson  kommenterar:

Det är jättefint att personalen 
i fritidshemmet går igenom 
material och arbetssätt med 
tydliga exempel i början 
av terminen, för att skapa 
självgående elever. Vi tror 
ibland att det är självklart att 
alla elever förstår vad man 
kan göra med exempelvis garn 
eller färger, men så är det inte 
alltid. 

Samstämmighet i 
arbetsgruppen är också 
jätteviktigt, det minskar 
oron bland eleverna. De ska 
till exempel veta vad de kan 
förvänta sig både med vad 
som ska hända och vilka 
regler som gäller, oavsett 
vem som råkar arbeta den här 
dagen. Likaså är det viktigt 
att hålla information kort och 
lättillgänglig. Eleverna har en 
lång skoldag bakom sig och är 
ofta trötta när de kommer till 
fritids.” 

▲ Emil Bygde och Ferhat Acaralp på Herrestaskolan.

”

”En elev som lär sig 
hantera konflikter 
kommer gynnas av 

det hela livet”



8

Internt brukar Emil och hans kolleger 
prata om sitt förhållningssätt till varan
dra och till eleverna som ”no bullshit” 
eller ”raka rör”. 

– Vi skämtar gärna, men vi säger vad 
vi menar och undviker ironi för att inte 
skapa missförstånd. Information ska 
hållas kort och lättförstådd. ”Det ska vara 
lätt att göra rätt.” Då är det också lätt att 
ha roligt.

Glädje och humor är också viktiga 
arbetsredskap, menar Emil och berättar 
om en period när man upplevde mycket 
negativ attityd hos eleverna. 

– Det var mest ”Neeej”, ”Åhhhh” eller 
”Måste vi?” till allt vi föreslog. Då började 

vi samla in och skriva ner alla de här 
citaten och en dag när eleverna kom till 
fritids hade vi penslat hela avdelningen 
med dem. Sedan körde vi ett skådespel 
där alla i personalen satt som hösäckar 
och suckade. ”Men ska vi inte ha sam
ling?” undrade eleverna till slut. Då följde 
en jättebra diskussion. Jag berättade att 
jag blir ledsen när jag bara får stön till
baka. Det är okej att tycka saker är trista, 
men vi måste kommunicera och bemöta 
varandra med respekt. Så istället för att 
vi gick omkring och kände oss missför
stådda och nedtryckta tog vi snacket med 
eleverna och redde ut situationen. 

ETT ANNAT EXEMPEL PÅ arbetet med tydlig
het är att man använder samma bildstöd 
och infografiska språk i hela skolan, på 
alla platser och i alla verksamheter. I fri
tidshemmet har man precis som i skolan 
en långsiktig planering, men är alltid 
beredd på anpassningar. 

– Fem minuter innan verksamheten 
börjar pratar vi alltid ihop oss. Hur ser 
läget ut? Behöver vi skippa eller byta 
ut någon aktivitet? Därför sätter vi inte 
heller upp information för hela veckan 
i detalj. På så vis undviker vi att utlova 
saker vi inte kan leverera och det är sär
skilt viktigt för elever som har svårt för 
omställningar. ● ▲ Angelina provar schackspelet Tablut. 

◀ Jasmin hjälper elevassistenten Ferhat 
Acaralp med dagens tävling i närvarokoll. 

”Det ska vara lätt 
att göra rätt”




