
 

 

 

Välkomna till vårens kompetensutvecklingsinsats! 

Vi besöker varandras verksamheter och följer upp fritidskonventet från ht-22, 

LGR22 och Normmedvetet förhållningssätt i praktiken 

Målgrupp: Medarbetare på fritidshemmet och skolledare ansvariga för fritids. 
Syfte:   

• Att skapa förutsättningar för nätverk och kunna ge och få inspiration  
• Att öka förståelsen för hur det ser ut i rektorsområdets fritidshem  

Mål:  
• Med ökad förståelse utvecklar vi vår egen verksamhet  

  
Vi börjar i det lilla – i vårt eget RO  
Biträdande rektor med ansvar för fth håller i träffen   

 
Förbered er: 

1. Hur ni kort vill presentera er fritidshemsverksamhet 

2. Genom att tänka tillbaka på fritidskonventets båda föreläsningar och hur det har påverkat er 

och er verksamhet. 

Till stöd hittar ni utdrag ur föreläsningarna på följande sidor samt att åhörarkopior bifogas detta mejl. 

 

Vi önskar er värdefulla besök och samtal!      

Projektgruppen Fritids.nu  

 

  

Agenda: 

• Välkomna:   
Presentation av vår fritidshemsverksamhet 

• Utifrån fritidskonventet oktober 2022:  
❖ Normmedvetenhet i praktiken: 

• Vad väckte det för frågor/tankar hos oss? 
• Vad har det medfört i vår verksamhet efter den förmiddagen? 

❖ Omsorgsbegreppet: 
• Vad väckte det för frågor/tankar hos oss? 
• Vad har det medfört i vår verksamhet efter den förmiddagen? 

• Avrunda: 
Vad tar vi med oss från dagens besök? 
Är det något vi inspireras till att se över/göra annorlunda hos oss? 



 

 

En kort återblick till fritidskonventet 7 oktober 2023  

Eva Kane, lektor Stockholms universitet: LGR-22 fritidshemmets uppdrag 

 Lyfte exempel på det nya i del 1&2 i LGR-22 – värdegrunden 

 

 
 

 Pratade om OMSORG, lärande, utveckling  
• Återta fokus på omsorg?  

o Att kunna tyda tecken – lyssna med omsorgsintention – jag vill lyssna för att kunna 
visa omsorg. Ex. ”Sitter du här…” istället för ”Här ska du inte sitta!” 

o Kravlös bekräftelse – släpp mitt eget bagage och bli ett med barnet. Mitt ansvar är att 
skapa ett omsorgsklimat. 

o Olikhet, mångfald, öppenhet, respekt. – vad står det för när barnen använder de här 
begreppen? Öppna upp för de samtalen. 

o Omsorg kopplat till behov, undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, 
intressen och erfarenheter 

• Lärande pågår i omsorgen så det finns kvar även om vi återtar fokus på omsorg 

o Fånga upp lärandet, upplev det, att veta tillsammans = vi lär oss 

o Fokus på nyfikenhet, öppenhet, att söka utforska tillsammans  
o På fritids finns inga rätta svar 

• Utveckling  

o Utgå från elevers verklighet – det är ju omsorg 

o Utmana, progression, att bli den bästa versionen av sig själv – det ska man få göra på fth 

 

 

 



 

 

Maria Hulth och David Flato, Jämställt: Ett fritidshem för alla –

inkludering och normmedvetenhet i praktiken 

Några av de saker som lyftes fram under deras föreläsning: 
 
 Normmedvetet förhållningssätt – det begrepp som används nu (LGR-22) 

o Synliggör de normer som skapar problem – problematisera, ändra 

o Bli medveten om sina egna privilegier – sådant som inte är ett problem 

för dig för du inte har drabbats av det 

o Olikheter ses som självklara – utgå från att olikheter finns 

o Inkludera istället för att addera – lägg inte till, då förstärks bara att det 

”avviker”. Det ska ses som en självklarhet 

 

 Normer 

o Är ofta outtalat – talar ex. om vad som förväntas av oss, vad som behövs för att fungera som grupp 

tillsammans.  

o Kan begränsa oss i hur vi gör/är om det är dåliga normer 

o Heteronorm – vi utgår från att normen är att vara hetero, vi lägger in olika förväntningar  

 

 Så länge man följer normen brukar det inte märkas 

o Vilka normer finns här? – kan vi förändra dem? 

o Tänk på jargonger! Vad kan det leda till i långa loppet? 

 

 Lär ut samtycke! 

o Istället för ”Stopp min kropp” 

o Lära att läsa av – för att slippa säga stopp. 

 

 Mikrohandlingar 

o Kan ändra barns tankar och ageranden 

o Vi måste bli medvetna om de förutfattade meningar vi har – för vi har dem! – och arbeta för att undvika 

dem. Ex. vi hittar en kvarglömd rosa keps – fråga en kille om det är dennes. 

 

 Fördel av att tillhöra normen 

o Man tas på allvar, slipper ofta följdfrågor 

o Man behöver inte vara en representant för en grupp, man får vara den man vill. 

 

   

   


