
Även lek förutsätter 
aktiva vuxna

»Att hantera risken för att  
någon hamnar utanför är en  
fråga både om att våga se  
och om närvaro.«  
Linda Lago & Helene Elvstrand

»Jag förstår inte  
hur man inte kan  

arbeta med detta.«
Mattias Henriksson

Tema: 
Relationer
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VÄLKOMMEN

Välkommen till det första numret av Hej fritids!
Här får du som arbetar på fritidshem en tidning 
som är fylld av inspiration inför ditt arbete med 
eleverna.

I det här numret som har sociala relationer  
som tema kommer du få möta fritidspedagoger 
och författare som har stor kunskap om ämnet.

Vi på Natur & Kultur är otroligt stolta över våra 
författare, böcker och material och vi har alltid 
plats för fler idéer. Så om du känner att du skulle 
vilja skriva och har tankar om material som du  
saknar är du välkommen att kontakta mig på 
emma.frey-skott@nok.se.

God läsning!

Emma Frey-Skøtt, Projektledare
Natur & kultur Läromedel

Hej fritids! #1 2021
Ges ut av: Natur & Kultur
Redaktör: Emelie Bååth
Grafisk form: Bäck
Omslagsfoto: Robert Kneschke/Shutterstock
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För nyhetsbrev: Anmäl dig på  
nok.se/nyhetsbrev

Vill du kontakta oss och komma med  
förslag till kommande nummer av  
tidningen eller har du kommentarer  
kring något du läst? 
Läs mer på nok.se/fritidshem
Facebook: @naturochkultur_skola 
Instagram: @naturochkultur_skola
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utbildning och bildning verka för tolerans, humanism och demokrati.
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Boktips!

Hur gör man fritids tillgängligt för alla? 
Av Cajsa Jahn, Malin Reuterswärd, David Edfelt  
och Anna Sjölund

Tänk om du har svårt att koncentrera dig på instruktionerna du 
får eller inte förstår lekarna? För en del elever kan vardagliga 
situationer på fritidshemmet skapa stress och oro. Ofta helt i 
onödan! Den här praktiska handboken visar hur tydliggörande 
pedagogik kan göra tiden på fritids begriplig, hanterbar och 
meningsfull. Tack vare enkla tekniker som visuella stöd, scheman 
och tydliga instruktioner kan du kompensera för nedsatta  
funktionsförmågor och anpassa undervisningen och lärmiljön.

Mer rörelse i skolvardagen 
Av Maria Ekblom, Örjan Ekblom, Gisela Nyberg  
och Eva Norén Selinus

Fysisk aktivitet gynnar förutsättningarna för lärande och  
psykiskt välbefinnande, men barn och ungdomar rör sig  
mindre än någonsin och fysisk aktivitet har blivit allt mer av  
en klassfråga. Detta har lett till orättvisa villkor för barns hälsa 
och lärande, något som skolan kan bidra till att jämna ut.  
Boken Fysisk aktivitet och hjärnhälsa går konkret igenom hur 
skolor kan främja fysisk aktivitet inom ramen för skolvardagen 
och vilka positiva effekter detta kan ge.

Användbar bok 
väcker framtidstro
Prata med barn om klimatet är den första boken  
i sitt slag som beskriver hur lärare och föräldrar  
kan prata med klimatoroliga barn från förskole
åldern upp till och med högstadiet. 

Hur kan pedagoger i förskolan använda boken?
»Lärare och pedagoger kan använda boken som inspirationskälla 
för att tydligare väva in klimatet i det pedagogiska arbetet. 
Boken innehåller dels allt vi behöver veta om klimatkrisen, men 
också en hel massa konkreta verktyg för att prata med barn i 
olika åldrar om det här svåra ämnet. Boken sätter också fokus  
på barns klimatoro och berättar varför det är så viktigt att vi 
finns där som vuxna för att fånga upp deras känslor.«  

Varför är boken så viktig?
»Vi som är vuxna i dag har två viktiga jobb att göra: vi måste 
dels ta vårt ansvar och agera för klimatet, dels stötta de barn 
och unga som påverkas starkt av information om klimatkrisen. 
Genom att prata om ämnet och agera tillsammans, hjälper vi 
barn att hantera oro och skapa hopp och framtidstro. Vi har 
ingen tid att förlora!«

Frida Berry Eklund  
är talesperson och 
verksamhetsledare för 
klimatorganisationen 
Våra barns klimat 
/Our kids Climate. 

Frida Berry E
klund

Ann S. Pihlgren

Tips!
Det är bra att ha en samtals-
struktur att hålla sig till när man 
pratar med barn om klimatet.  
De här frågorna kan vara ett  
bra stöd:

• Kunskap och känslor: Vad vet du 
   om klimatkrisen? Hur känner du 
   när du tänker på klimatet?
• Problemet: Vad orsakar  
   problemen? Vilka blir effekterna?
• Lösningarna: Vilka är lösningarna? 
   Vilka jobbar på dem?
• Visioner: Hur ser en hållbar värld 
   ut? Hur tar vi oss dit?
•  Vår roll: Hur kan vi själva bidra?

BOKTIPS

Du har en ny bok på gång! Vad handlar den om?
»Boken handlar om hur man på ett roligt och lärande sätt kan 
arbeta med språkutveckling på fritidshemmet. Den tar både upp 
teori och kunskaper som man behöver ha om språkutveckling. 
Den innehåller också många praktiska arbetsformer som man 
kan använda för olika delar av språket.«

Vad fick dig att påbörja arbetet?
»Jag har haft en del längre och kortare utbildningar för fritids
hemspersonal och de har uppskattat att få tips på hur man 
kan arbeta med språk på fritidshemmet. Många fastnar i att 
efter likna den språkutveckling som sker i klassrummet, men 
fritidshemmets utforskande, kreativa och grupporienterade 
arbetsformer öppnar upp för många roliga och utmanande sätt 
att arbeta med språket. Sätt som kanske inte passar lika bra i 
klassrummet eller som helt enkelt inte hinns med i skolunder
visningen. Jag ville helt enkelt visa på sådana arbetsformer som 
kan ske samtidigt som det övriga livet pågår på fritidshemmet.«

Vad kommer man få med sig efter att ha läst den?
»Jag hoppas att man som fritidspersonal kommer att vara  
stärkt i hur man kan arbeta för att alla elever på fritidshemmet 
ska utveckla det viktiga språket. Språket behövs såväl för att 
tänka, för att utveckla goda relationer och för att kunna verka  
i demokratin – så det är oerhört viktigt!«

Kommande bok för fritidshemmet

Språkundervisning  
medan livet levs

BOKTIPS

Ann S. Pihlgrens bok Språkdidaktik i fritidshemmet  
– språkundervisning medan livet levs kommer i slutet  
av november.

Öka elevernas engagemang  
med spelifierat lärande
Av Camilla Askebäck Diaz och Ulrica Elisson Grane

Ett sätt att göra undervisningen lustfylld och motiverande  
kan vara escape rooms! Eleverna samarbetar i par eller mindre 
grupper, kreativiteten flödar när de diskuterar hur de ska lösa 
uppdragen. De interagerar och utmanar sin kunskapsnivå genom 
att de vågar testa sig fram. Eleverna blir äventyrare som håller 
motivationen och engagemanget uppe hela vägen. Inspireras  
att skapa dina egna äventyr eller utgå från färdiga upplägg  
med stöd av boken Escape room i undervisningen, skriven av 
Camilla Askebäck Diaz och Ulrica Elisson Grane.

Escape room
i undervisningen

Camilla Askebäck Diaz    Ulrica Elisson Grane

– öka elevernas engagemang med spelifierat lärande

Escape room
i undervisningen

Lär dig hur man kan skapa engagemang och motivation 

hos eleverna genom att använda spelifierat lärande och 

 storytelling i undervisningen! 

För att lyckas lösa uppdragen i ett escape room får elev-

erna träna på att samarbeta och att lösa problem kopplade 

till det centrala innehållet i läroplanen samt träna logiskt 

 tänkande inom skolans alla ämnen. 

Med boken Escape room i undervisningen får du konkreta 

tips, arbetssätt och förslag på väl beprövade lärande rum 

som kan genomföras i det egna klassrummet. 

Boken består av tre delar. Den första delen tar upp vad 

ett lärande escape room är, samt hur man kan använda 

 spelifierat lärande i undervisningen. Den andra delen 

 hjälper dig att stegvis skapa ett eget escape room. I den 

 sista delen får du tips och idéer på både färdiga upp gifter 

till ditt escape room och färdiga escape rooms inom 

skolans olika ämnen. 

Exemplen i boken vänder sig främst till dig som är lärare 

i åk 4–9, men verktygen för att skapa ett escape room samt 

tips på spelelement vänder sig till alla inom skolans värld.
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Camilla Askebäck Diaz
Lärare i Ma/NO och förstelärare i  digitala 
verktyg i Stockholm. Utsedd till ”Sveriges 
bästa lärare 2016 – Sydsvenska Handels-
kammaren”, tilldelats Guldäpplet 2019, 
utbildningskonsult och expert på 
 E- lärande. 

Ulrica Elisson Grane
Digitaliseringsutvecklare för grundskolan 
i Leksands kommun och förstelärare 
i stödjande och tillgängliga lärmiljöer. 
Undervisar i matematik, NO, teknik, 
 svenska och SO i årskurs 5–6. Nominerad 
till Guldäpplet 2018, 2019 och 2020. 

Input-serien inspirerar till nya arbetssätt 
och metoder i det dagliga skolarbetet. 
Böckerna är avsedda att fungera som hand-
böcker i den konkreta klassrumssituationen. 
Fler Input-titlar hittar du på nok.se/input.

Escape room i undervisningen_cover.indd   Alla sidorEscape room i undervisningen_cover.indd   Alla sidor 2021-07-05   08:522021-07-05   08:52
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INTERVJU

En unik 
relationell 

arena

För eleverna själva är fritidshemmet 
framför allt en viktig relationell arena. 
Det konstaterar forskarna Helene  
Elvstrand och Lina Lago, som skrivit 
boken Sociala relationer i fritidshem.

Man befinner sig i en stor och föränderlig grupp, 
där man inte alltid kan påverka vilka kamrater 
man ska umgås med och lokaler som inte alltid  
är anpassade efter verksamheten. 

Så sammanfattas, hårdraget, de särskilda förut
sättningar för relationsskapande som råder på 
svenska fritidshem i inledningen till boken Sociala 
relationer i fritidshem. Det låter tufft, men det är 
en tillvaro som rymmer stora möjligheter enligt 
barnen själva, menar författarna Helene Elvstrand 
och Lina Lago.

»När vi pratar med barn om att vara i fritids
hem så lyfter de framförallt fram fritidshemmet 
som en viktig relationell arena. Det är en plats 
där barnen både har tid och möjlighet att 
vara med sina kompisar vilket de uppskattar 
och tycker är väldigt viktigt«, säger Helene 
Elvstrand.

Helene Elvstrand och Lina Lago är till vardags 
verksamma som universitetslektorer vid  
Linköpings universitet. I en rad studier har de 
fokuserat på den sociala aspekten av fritids
verksamheten, något som ligger till grund för 
boken Sociala relationer i fritidshem. 

Här avhandlas många slags relationer, från 
kamratrelationer till digitala relationer. Medan 
viss relationell aktivitet, som lek, ses som god 
tenderar andra relationer att ses som mer  
problematiska, säger Helene Elvstrand.
  

»Kring digitala relationer finns det mycket  
normer kring att det är riskfyllt och skadligt och 
att de relationer som skapas och upprätthålls 
digitalt är sämre än ›riktiga relationer‹. Det 
vi kan se i våra studier är dock att ›bra‹ och 
›dåliga‹ sociala processer kan förekomma i alla 
typer av relationer«, säger Helene Elvstrand. 

I en uppmärksammad studie utförde forskarduon 
deltagande observationer på tre fritidshem.  
Det ledde till att de kunde kategorisera tre  
typer av vanligt förekommande uteslutande:  
Det villkorade deltagandet, osynliggörandet  
samt avvisande handlingar.

»Det vi såg i den studien är att den typen av 
negativa sociala processer förstärks av vissa 
förutsättningar i fritidshem, eller till och med 
att barnen använder sig av fritidshemmets  
förutsättningar när de gör uteslutanden«, 
säger Lina Lago.

Hur då?

»Det är ju tre lite olika typer av handlingar  
som de här barnen utsätts för men vissa saker  
i omgivningen förvärrar nästan utsattheten.  
I de fall där barnen får vara med lite på nåder 
så leder den överblicksroll som fritidslärarna 
många gånger får till att de inte riktigt ser 
vad som händer. När de vuxna hela tiden är 
inriktade på att checka av och ha överblick så 
kan en situation se ganska bra ut när man bara 
tittar förbi snabbt. De barn som osynliggörs 
kan på ett motsvarande sätt försvinna för de 
vuxnas blick om de av olika anledningar inte 
har möjlighet att följa barnen över tid.«

 
»Då kan man säkert tänka att barnen bara är 
på väg mellan aktiviteter eller kollar läget. 
Fritidshemmets är ofta ganska rörligt och det 
händer mycket och då försvinner de liksom i 
mängden«, säger Lina Lago.

Att hantera risken för att någon hamnar utanför 
är en fråga både om att våga se och om närvaro. 
Det gäller också att hitta en balans. Barn behöver 
och vill ha ett friutrymme på fritidshem, säger 
Lina Lago. Men något man överlag kan göra som 
vuxen är att delta i barnens aktiviteter. 

Boken Sociala relationer i fritidshemmet utgår ifrån elevers egna 
relationer till varandra, samt den betydelsefulla relationen mellan 
lärare och elever, och introducerar flera centrala aspekter av 
relationsskapande. 

INTERVJU MED LINA LAGO OCH HELENE ELVSTRAND

Lina Lago  
                        

Helene Elvstrand
 

                        

»Att hantera  
risken för att någon  
hamnar utanför är 
en fråga både om 
att våga se och om 

närvaro.« 

INTERVJU MED LINA LAGO OCH HELENE ELVSTRAND

»Inte alltid förstås, men kanske mer än vad 
man ibland gör. Att ›leka in‹ barnen blir ett sätt 
att faktiskt visa och träna sociala färdigheter 
och lekfärdigheter praktiskt, tillsammans med 
barnen. Ibland finns det kanske en föreställ
ning att barn lär sig den typen av färdigheter 
genom att vuxna i förväg talar om för dem hur 
de ska göra om en viss situation uppkommer. 
Det är dock en stor skillnad i att veta hur man 
ska göra och faktiskt göra det. Där blir just 
inlekandet ett sätt att mer få träna och blir 
stöttad när man är i situationen«, säger  
Helene Elvstrand.•

AV JENNY DAMBERG



9

1995 började Joachim Petersen som fritidslärare 
på Visättraskolan. Sedan dess har både skolan 
och han själv utvecklats mycket, berättar han. 
Skolan har sedan tidigt 2010tal gått från bort
valsskola till tillvalsskola. Joachim Petersen har 
sedan starten växlat från rollen som den unge, 
busige fritidsläraren som gärna startade kuddkrig 
till en trygg axel för elever i behov av någon att 
snacka med, i förtroende. 

»Många kommer till mig med sådant de inte 
vill prata om med kompisar eller föräldrar, eller 
ens skolans kurator. Att skapa relationer med 
elever och föräldrar anser jag vara a och o i 
min roll. Nu har jag jobbat här så länge att flera 
av de första eleverna jag hade här har hunnit  
få barn. Jag känner mig som ett slags morfar.« 

Relationsbygget startar redan innan barnen  
börjar fritids.

»Är småsyskonen med vid hämtning håller jag 
mig framme, säger hej, vilka fina flätor, vilka 
fina skor. Då vet de redan när de är tre–fyra år 
att när jag börjar skolan så kommer jag också 
att träffa Jocke, Pelin och de andra på fritids.«

Joachim Petersen utsågs 2018 till Årets pedagog i 
Huddinge kommun. En stor del av hans liv kretsar 
kring musik. På fritiden (eller »kultiden« som han 
själv kallar det, eftersom arbetstiden är på fritids) 
är han frontman i rockbandet Benzin, Sveriges 
enda tributeband till Kim Larsen och Gasoline.  
På Visättraskolan arbetar han för tillfället som 
tillförordnad musiklärare och i den ordinarie 
rollen som lärare i fritidshem håller han i flera 
musik aktiviteter. Höstterminerna avslutas med 
Tomterocken och varje vårtermin arrangeras 
Ministjärnorna. 

»Ministjärnor är en riktig show som genom
syrar hela terminen på skolan. Vi hyr den stora 
idrottshallen här i Flemingsberg och bygger  
upp en scen med rökbomber, konfetti och  
ljus. Det är mycket grädde på moset, det ska 
det vara.« 

Varje klass får välja ett nummer att öva in. I vissa 
klasser deltar alla på scen, i andra kanske bara 
tre personer. En jury bestående av två föräldrar, 
två lärare och fyra elever från elevrådet utser en 
vinnare i lågstadiet och en i mellanstadiet. 

8

»Vinnarna får en plastmedalj och alla barn får 
glass. Ministjärnorna genomsyrar hela terminen. 
De tränar, syr dräkter, köper solglasögon. Det är 
otroligt att se. Och det blir en så häftig show!«

Joachim Petersen berömmer skolledningens 
arbete för att göra Visättraskolan till en skola 
fler söker sig till än från. På fritidssidan har det 
bland annat handlat om att strukturera rasterna. 
Schemana lades om så att max två årskurser är 
ute samtidigt. Under flaggen Roligare raster leder 
personalen lekar och erbjuder aktiviteter. Det kan 
vara spökboll, asfaltskritor eller rullskridskor. 

»Förr om åren hade vi mycket konflikter som 
egentligen inte handlade om någonting. Nu 
har vi en massa vuxna som gör en massa saker. 
Jag skulle uppskatta att konflikterna minskat 
med 95 procent.«

Hur är det med kuddkrigen numera då? 

»Det händer fortfarande. Självklart. Kuddkrig 
ska man ha! Vi har ett rum där man kan vara 
högljudd och stojig, knyckla ihop papper och 
kasta på varandra till exempel. Det är kaos  
en kvart, sedan lugnar vi ner oss och hjälps  
åt att städa.« •

Evighetsmaskinen 
Evighetsmaskinen är, som namnet kanske antyder, 
en av Visättraskolans mest långlivade aktiviteter. 
Det är bakgrupper där eleverna får lära sig att baka 
och göra enklare bröd. Joachim Petersen håller i 
verksamheten. 

»Vi har kört det varje vecka, en gång i veckan, i snart 
15 år. Det är alltid lika roligt!«

Foto: Ajla Mahmutovic

INTERVJU MED JOACHIM PETERSEN INTERVJU MED JOACHIM PETERSEN

»Många kommer till mig 
med sådant de inte vill 

prata om med kompisar 
eller föräldrar, eller ens 

skolans kurator.« 
”Kuddkrig

ska man ha”

Mycket grädde på moset.  
Det är Joachim Petersens motto. 
Hans framgångsrecept innehåller 
också personalstyrda lekar, en  
massa musik och glass då och då.

Joachim Petersen

AV JENNY DAMBERG
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INTERVJU MED EMMA WIDEGREN INTERVJU MED EMMA WIDEGREN

»De lekar och övningar jag 
tagit med är de som jag 

under åren har sett hur de 
utvecklat mina elever.« 

Trygga elever lär sig bättre.  
Det är grund  valen för läraren Emma  
Widegrens bok Bygg din grupp trygg  
och för de aktivitetskort kring samspel 
och empati som hon utvecklat.

Koncentration, kommunikation och avslappning. 
Det är vägar som leder till en trygg grupp, och 
några av de ämnen som de över 50 övningarna 
i Emma Widegrens bok Bygg din grupp trygg 
kretsar kring.

»För mig är det viktigt att utgå ifrån en trygg 
elevgrupp och för att bygga trygga grupper 
krävs ett medvetet fokus på relationer, sam
spel och värdegrund. Med massage, dramalek 
och lekar både inne och ute hjälper vi barnen 
att hitta och ta olika roller, att utveckla sin 
fantasi och att vara medskapare i lek«,  
säger Emma Widegren.

Hon arbetar i en skola där undervisningen är 
organiserad i hemvister. I tredjeklassen där  
Emma Widegren arbetar är de tre lärare och  
fyra fritidspedagoger som följer barnen hela 
dagen. Eleverna har undervisning i grupper om 
12 eller 24 beroende aktivitet, vilket ger goda 
möjligheter att arbeta med små grupper där  
det finns behov av stöd. 

Även lek förutsätter aktiva vuxna, säger Emma 
Widegren.

»Särskilt för de barn som kan ha svårt att ta 
sig in i leken är det extra värdefullt att få stöd i 
leken och med vuxna tydligare se lekens ramar. 
De lekar och övningar jag tagit med är de som 
jag under åren har sett hur de utvecklat mina 
elever. Genom trygga relationer och positiva 
gemensamma upplevelser vinner vi mycket,  
i en trygg grupp utvecklas eleverna både  
socialt och kunskapsmässigt.«•

Emma Widegren

Emma Widegren är förstelärare i att utveckla 
lärmiljöer med elevaktivitet i fokus. 
Vid sidan av undervisning, författande och det egna 
familje livet har hon också grundat plattformen Skolmagi. 
Sajten beskriver hon som ett vidgat kollegium, som hon 
skapade efter att länge ha tillverkat och delat pedago
giskt material med kollegor runt om i landet. 

»Här kan vi lärare öppna upp våra klassrum och stötta  
kollegor – det vi arbetar med just nu kan jag tipsa  
vidare om.«

Exempel  
på nästa 
uppslag!

AV JENNY DAMBERG
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UTDRAG UR BYGG DIN GRUPP TRYGG UTDRAG UR RASTLEKAR

Aktivitet ur  
»Bygg din  
grupp trygg« 

För att träna på samarbete i gruppen  
behöver man kunna sätta ord på och  
kommunicera vad man gör och hur man 
ska lösa en uppgift tillsammans. Hajen  
är en av övningarna som på ett roligt  
sätt tränar just dessa förmågor.

Aktivitet ur  
»Rastlekar« 

Genom att erbjuda lustfyllda leksituationer 
bjuder vi in barn till en gemenskap. Det 
är viktigt för alla barn, men kanske har 
det störst betydelse för de barn som utan 
stöd av en vuxen har svårt att komma in i 
leken, läsa av den och följa lekens ibland 
otydliga regler.

Där lek erbjuds som rastaktivitet ökar 
rörelseglädjen, gemenskapen och kon
centrationen – samtidigt som konflikterna 
minskar. Pedagogerna finns med och 
stöttar, inspirerar och lockar till att upp
täcka nya lekar som ut manar och skapar 
en känsla av mening och sammanhang.

Hajarna kommer  
(ca 15 min)
Förberedelser 
Ni behöver en stor yta att leka på. Placera ut ett 
antal rockringar på golvet och berätta för eleverna 
att de här öarna är deras enda skydd.

Genomförande
Eleverna ska röra sig fritt i vattnet (på golvet)  
tills du ropar »Hajarna kommer«, då gäller det  
att snabbt ta sig till närmsta ö! Väl på ön gäller  
det att hålla fötter och tår innanför rockringen. 
Förklara vikten av att hjälpa varandra så att ingen 
blir uppäten av hajarna.

För varje gång du släpper ut eleverna i havet  
igen ska du ta bort en rockring. Hur många öar 
behöver ni för att klara er?

Vinken
Förberedelser 
Ni behöver en lekyta, gärna med träd, hus,  
buskar eller dylikt att gömma sig bakom.

Genomförande
Vinken är en variant av kurragömma med en  
tagare som ska räkna, exempelvis till femtio.  
Under tiden ska alla andra gömma sig. Både  
tagaren och de som gömmer sig får röra sig  
fritt inom lekområdet under leken. När tagaren 
räknat till femtio ropar hen »nu kommer jag« 
och börjar leta. Alla som blir hittade måste gå 
på ett led efter tagaren och bildar alltså en 
svans. De kan smita från svansen om någon  
som ännu inte blivit hittad lyckas vinka till dem 
utan att tagaren ser det, och då gäller det att 
snabbt hitta ett nytt göm ställe. 

Den här leken kan hålla på väldigt länge, så byt 
tagare om hen tröttnar. Ny tagare är den som 
först blev hittad.

Gruppklimat
I en grupp med gott klimat vågar fler elever  
ta plats och dela med sig av tankar, kunskaper  
och åsikter. Fler elever vågar säga ifrån om  
någon annan eller den själv blir illa behandlad.  
Att våga betyder mycket för självkänslan och 
skapar trygghet. Trygga elever som talar om när 
något känns fel ger en god grund till vuxna som 
också vågar stå upp för sig själva.
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Att arbeta målmedvetet och strukturerat med 
gruppens sociala utveckling, med hur medlem
marna i gruppen förhåller sig till varandra och 
med öppenhet och kommunikation gynnar  
samspel och utveckling.

Fysisk aktivitet
Fysisk aktivitet utomhus – på skolgården, i skogen 
och i obanad terräng – ökar välbefinnandet, höjer 
hjärnans vakenhetsnivå, stärker immunförsvaret 
och förmågan att hantera stress, samtidigt som 
koncentrationen ökar. Leken skapar rörelse, glädje 
och sammanhållning. Genom att arbeta aktivt 
med lekar stärker vi barnens sociala utveckling 
och stöttar dem i deras samspel, samtidigt som 
gemensamma positiva lekupplevelser stärker 
relationerna i gruppen.

Fritidshem Rastlekar  ISBN 9789127456327  © Författaren och Natur & Kultur  Kopiering förbjuden.
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INTERVJU MED MATTIAS HENRIKSSON
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2019 blev Mattias Henriksson utsedd till Årets 
lärare i fritidshem av Lärarförbundet. Det var vid 
sin förra arbetsplats, Hillerstorpsskolan i Gnosjö 
kommun. Här skapade Mattias Henriksson det 
uppmärksammade och omtyckta projektet Gäster 
hos verkligheten. 

De korta besöken på lokala arbetsplatser och 
föreningar inleddes på ett konditori.

 
»Vi gick till Hillerstorps enda konditori i två 
omgångar, med totalt 45 barn. Bara nio av 
dem hade tidigare varit där.« 

»Konceptet slog an direkt. Barnen började 
efterfråga ställen att besöka, tipsa om sina 
fritidsaktiviteter och frågade om fritidshemmet 
kunde ta kontakt med deras föräldrar. En 
lokal snickare hörde till dem som fick besök. 
Han visade till stor förtjusning hur man med 
rätt arbetskläder kan kliva på en spik utan att 
skada sig.« 

»Att lämna fritidshemmet ger eleverna en 
större insikt om vad ett samhälle kan innebära, 
och vad som faktiskt finns i deras omgivning«, 
säger Mattias Henriksson. 

»Tanken från början var vidga barnens syn, att 
visa att världen är större än skolan och det som 
vårdnadshavarna erbjuder. Vi ville att de skulle 
bli en del av närsamhället också.

 
Som avslutning hade man på Hillerstorpsskolan 
två träffar med PRO, där barnen fick prova boule 
och mattcurling. 

”Jag förstår inte hur 
man inte kan arbeta 
med detta”

 1  
 Tänk smått och inte visionärt. Börja med  

          ett besök och se vad ni får för känsla.  
          Kanske med en egenföretagare ni  
          känner väl. 

2  Var mer än en som håller i projektet.

 3   Besökens längd bör landa på 30 till  
          45 minuter och försök er på en  
          gång/månad.

Mattias Henrikssons 
sju tips för fritidsbesök

»Några av de PROaktiva berättade senare 
att de tyckte det var så kul att så många barn 
hälsade på dem ute i samhället efter det  
första mötet«, säger Mattias Henriksson.

Terminerna avslutades med en show av barn
grupp och pedagoger dit medverkande aktörer 
och vårdnadshavare bjöds in.

»Jag har aldrig varit mer stolt än över den 
här chansen att få synliggöra fritidshemmet. 
Det förenade barn, pedagoger och vårdnads
havare på ett sätt jag inte tidigare upplevt 
där vårdnadshavarna kom mycket närmare 
verksamheten och visade både intresse och 
uppskattning. Jag förstår inte hur man inte  
kan arbeta med detta.« 

Sedan vårterminen 2021 arbetar Mattias Henriksson 
på Glänningeskolan i Laholm som teamledare,  
aktivitetsvärd med ansvar för raster och som lärare 
i fritidshem. På grund av pandemin har Gäster hos 
verkligheten gått på lågvarv, men man har skickat 
ut förfrågningar till aktörer i närsamhället. Och en 
del har man trots allt kunnat genomföra, i mindre 
skala.

»Vi har fått undvika stora grupper inomhus, 
men vi har haft fritidsbesök av såväl fotbolls
proffs som scouter. Under hösten är vår  
målsättning att mötena ska växa.« •»Jag har aldrig varit mer 

stolt än över den här 
chansen att få synliggöra 

fritidshemmet.« 

Mattias Henriksson tar med sig eleverna 
ut i samhället. PRO ena månaden, ett 
konditori eller en lokal snickare nästa. 
Konceptet Gäster hos verkligheten har 
hyllats av Lärarförbundet och älskas  
av eleverna.

Foto: Jenny Schöbel

 4   Skicka ut förfrågningar till aktörer  
          där ni formulerar ett upplägg och vad  
          det innebär för dem och er.

 5  Förvänta er positiv respons!  

 6  Blir det för påfrestande? Du kan alltid  
          ta en paus och låt det vara sporadiskt. 

 7  Ha en liten rolig avslutning efter träffarna  
          med kanske en gåva eller bild. 

15
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Helena Osswald arbetar på Botkyrka 
Naturskola och har skrivit boken  
Utomhus – få det att fungera. Vi bad 
Helena dela med sig av några tips  
på utomhusaktiviteter för fritids.

»Jag tror att barn och elever men även vi  
vuxna får möjlighet att visa fram nya sidor av 
sig själva utomhus. Det som känns invant och 
utstakat inne i klassrummet kan dämpas och 
släppas när man ute. Under det här läsåret 
har vi på Botkyrka naturskola arbetat med 
äventyrs pedagogik och samarbete. Barnen  
har delats in i lag. I lagen har varje barn fått  
en egen roll som är viktig för att gruppen  
ska fungera bra.«

 
Gruppen består av: 
Ledaren – Samlar in gruppen och bestämmer 
vilken bana gruppen ska köra tillsammans  
nästa gång.

Fixaren – Är ansvarig för att fixa banan.

Pepparna – Ger beröm så fort någon gör något 
bra t.ex. när någon hjälper en kompis i gruppen 
eller när någon kommer på ett bra förslag.

Barnen kommer att få byta roller efter varje 
utmaning så att alla barn får prova på att ha de 
olika rollerna.

Hur påverkar utomhusaktiviteterna gruppen?

»Jag upplever att barnen oftast samarbetar 
bättre eftersom utemiljön innehåller utmaning
ar som blir lättare att lösa tillsammans med 
kompisarna. Jag tänker att detta också skapar 
positiva minnen som även det gynnar grupp
dynamiken«, berättar Helena.

»En annan fördel med att vara ute tillsammans 
med barnen är att naturen är könsneutral.  
Det finns inga rosa och blåa kottar. Natur
material kan användas till många olika saker  
i lekens värld.« 

»Ytterligare en sak som jag reflekterat över  
att jag upplever att det är färre konflikter 
utomhus, kanske för att det finns mer utrymme 
att sprida ut sig, eller kanske för att finns  
massa annat spännande att göra utomhus? •

 1.Laga mat ute
All mat smakar godare utomhus! Låt barnen vara 
med om att göra upp eld och tillverka något gott 
och enkelt som blir tillagat ovanför öppen eld.  
Till exempel pinnbröd eller Äppelmums.

Pinnbröd
5 dl vetemjöl
2 krm salt
2 tsk bakpulver
2 dl vatten
Vi brukar platta till bröden till små plättar  
och steka på Muurikkan, serveras med smör.

Äppelmums
4 äpplen 
5 msk margarin/smör
1 dl havregryn
5 msk strösocker
1/2 tsk kanel

Skär äpplena i små bitar. Smält margarinet på 
Muurikkan. Lägg på äppelbitarna, häll på socker, 
havregryn och kanel. Stek tills det luktar gott.  
Serveras med vaniljsås eller glass om man vill. 

 2. Bygg kojor
Att hänga med kompisarna i en egengjord koja 
kan vara höjden av lycka. Material som tygskynken, 
limklämmor och några repstumpar underlättar.

 3. Land-Art 
Skapa konst av naturmaterial som ni hittar i skogen. 
Googla gärna på LandArt bilder tillsammans med 
barnen, så får ni massor av inspiration.

3ytterligare  
tips på aktiviteter 
att göra utomhus!

INTERVJU MED HELENA OSSWALDINTERVJU MED HELENA OSSWALD

»En annan fördel med att 
vara ute tillsammans med 
barnen är att naturen är 

könsneutral.« 

Helena Osswald
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Skolgårdsläraren Gustav Sundh är ett begrepp.  
28 000 följer hans Facebookuppdateringar om livet på 
Glömstaskolan i Huddinge. Historier därifrån, varvat  
med insikter från andra arbetsplatser under snart 20 år  
som lärare i fritidshem, samlar han just nu också i en ny  
bok med arbetstiteln Berättelser om skolgårdens lärare.

Namnet myntades av en nyanländ elev som lade  
ihop de faktum att Gustav Sundh var en lärare, som  
alltid befann sig på skolgården. En skolgårdslärare.

»Sedan jag började blogga som skolgårdsläraren har 
det dykt upp flera jobbannonser där kommuner söker 
skolgårdslärare. Namnet är tydligt. Men skolgården är  
ju inget ämne, det är bara en arena. Det jag gör bottnar  
i specialpedagogik. Jag vill inkludera alla ungar.«

 
Gustav Sundh föreläser ofta kring strukturerad rast, en  
metodik för att minska konflikter, undvika att någon hamnar 
utanför och stärka positiva relationer. En förutsättning är att 
hitta aktiviteter för eleverna att landa i, saker de helt enkelt 
gillar att göra.

»De ska ha en plan när de är på väg ut nedför trappen, 
de ska inte bara gå ut planlöst. Sedan skolans begynnelse 
har rasten varit den mest svårorienterade delen av  
skoldagen. Allra mest svårorienterat är det för barn  
med behov av särskilt stöd och för nyanlända. De som 
har lätt för att ta sig fram tar för sig på skolgården,  
så det vi gör är kompensatoriskt.« 

På Glömstaskolan ges eleverna stor möjlighet till delaktighet 
och inflytande under rasterna. De som vill turas om att 
sköta en utlåningskiosk, dit alla har lånekort. I låneboden 
har var sak sin plats, märkt både med ord och bilder för  
de som inte kan läsa. 

Det mest åtråvärda är för tillfället gymnastikmattor, 
berättar Gustav Sundh. De blir byggmaterial till kojor, 
kan användas för att ligga och sola på och utgör perfekta 
stötdämpare vid hopp från klätterställningar. 

»Jag stämmer hela tiden av med eleverna, har du lånat 
den här? Var är den? Det gäller mest bollar, eftersom 
de rullar i väg… Det gäller att skapa strukturer för att få 
barnen att lyckas lämna tillbaka. Vissa kan behöva mer 
hjälp med att komma ihåg än andra.« 
 

Personalen alternerar mellan olika roller som ger både  
fördjupning och överblick. Några är vad Gustav Sundh  
kallar djupdykare, konsekvent stationerade på en viss  
station på gården där de leder det som sker och leker in 
barn vid behov. Lots är den som arbetar uppsökande och 
ser om någon är utanför och behöver hjälp. Helikoptern  
rör sig fritt och ser saker och ting ovanifrån, helheten. 

Skolgården är hans

»De har också mandat att säga till andra vuxna att oj,  
nu gick alla tvåor upp i skogen på baksidan, kan ni gå  
dit och se efter?«

I det team Gustav Sundh leder ingår 20–25 personer knutna 
till olika årskurser. De samverkar nära med skolans resurs
team, trygghetsteam och övriga lärare och pedagoger. 

»Är det något på gång i någon årskurs har jag koll på 
det först. Jag har ett perspektiv som ingen annan har.« 

Du talar ibland om relationskapital. Vad är det, och vilken 
nytta har du av det på skolgården?

»Det är bemötande över tid. Det gör att jag samlar  
ihop ett kapital över tid som blir användbart i kniviga 
situationer. Ligger man bra till hos de ungar som  
utmanar vuxna allra mest, då har man mycket vunnet.« 

Hur vinner du över dem? 

»Det handlar inte om att ›vinna‹ över eleverna, hemlig
heten ligger i stället i att vinna deras förtroende. Få  
dem att lita på mig som pedagog, att jag vill dem väl 
och är där för dem när de behöver mig. Sedan är jag 
också en ›sluss‹, en möjliggörande av väldigt mycket av 
det barnen vill göra på rasten. Genom alla våra möten 
skapas långsiktiga och fördjupade relationer.« •

Gustav Sundh lämnade klassrummet för  
en plats där han kan möta så många elever 
som möjligt: Skolgården. I dag följer 28 000 
personer hans uppdateringar i rollen som 
skolgårdslärare.

Skolgårdsläraren Gustav Sundh 
Arbetar: Som förstelärare i fritidshem på Glömstaskolan 
i Huddinge. Krönikör i Fritidspedagogik. Föreläser om 
strukturerad rastverksamhet och skriver om sitt arbete 
på Facebook och Instagram, sök på Skolgårdsläraren.
Aktuell: Med boken som i skrivande stund har  
arbetstiteln Berättelser om skolgårdens lärande,  
ute hösten 2021. Mottog 2020 Svenska Barnidrottspriset 
med motiveringen »Genom att nyttja skolgårdens möj
ligheter, skapa alternativa sätt att röra sig i kombination 
med ett inkluderande förhållningssätt har skolgårds
läraren Gustav Sundh visat på en väg att ge fler barn 
möjlighet att upptäcka och utvecklas i lek och rörelse.«

Gustav Sundh

»Det jag gör bottnar  
i specialpedagogik. Jag 
vill inkludera alla ungar.« 

Gustav Sundh om att vara ute hela dagarna:
»Jag jobbade i klassrum tidigare och var ingen super
utomhusjocke när jag flyttade ut. Första året gick jag i sank 
när jag kom hem, jag var slut. Men kroppen acklimatiserar 
sig. Nu pallar jag inte att vara inne. Vi har möten fram till 
lunch på fredagar, och då får jag alltid lite ont i huvudet 
och undrar vad som är fel tills jag kommer på, just det,  
jag har inte varit ute. Och jag är aldrig sjuk.«

AV JENNY DAMBERG
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LOUD SWEDEN
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Starkare gemenskap genom att spela 
som band. Det är idén bakom Loud,  
ett internationellt musikprogram som 
sedan 2020 finns i Sverige. Trummisen 
Josephine Forsman driver Loud Sweden.

I ett idrottslag skapas ofta stark sammanhållning. 
Samtliga måste hjälpa varandra och jobba tillsam
mans för att nå sina mål. På samma sätt funkar 
det i ett band. Men till skillnad från inom idrott 
finns det inga tävlingsmoment när man spelar 
musik ihop.

»I en bandkonstellation blir det snabbt tydligt  
att det är viktigt att ta tillvara allas olikheter 
och unika erfarenheter för att kunna skapa 
tillsammans«, säger Josephine Forsman, väl
känd trummis i Sahara Hotnights och drivande 
i Loud Sweden, den svenska grenen av det 
internationella musikprogrammet Loud.

 
Musikprogrammet Loud, som har rötterna i USA, 
innehåller inga tävlingsmoment, inga auditions, 
inga uttagningar.

»Vi är helt ointresserade av så kallad musikalisk 
talang, eftersom den är oviktig i ett band. 
Själva essensen med att vara ett band, är till 
och med, att det, som kanske skulle kallas 
musikaliska tillkortakommanden, spelar stor 
roll i skapandet av det egna soundet«, säger 
Josephine Forsman.

»Inom programmet kan även de som inte är 
särskilt intresserade av att spela instrument ha 
en stor viktig roll i ett band, som ljudtekniker, 
art director, manager, etcetera. Att få känna 
att ens personlighet är en viktig pusselbit i en 
gemenskap är själva grundtanken med Loud«, 
säger Josephine Forsman. »På så sätt utvecklas 
det egna jaget, tillsammans med andra.«
 
»De flesta framgångsrika band består sällan 
av 100 procent musiktekniskt begåvade instru
mentalister – men tillsammans blir de bra.« 

Genom Loud möts deltagare i olika länder, 
digitalt. Elever i svenska och amerikanska skolor 
delar låtlistor med varandra där man i realtid kan 
se vad ett annat band lyssnar på, jobbar med,  
och tycker om.
 

»Det är otroligt uppskattat bland deltagarna. 
Att dela musiksmak och att inspirera varandra 
kan ge upphov till starka relationer över gräns
er. Det som också händer är att man expande
rar den värld man känner till, och öppna dörrar 
till nya«, säger Josephine Forsman.

 
Musikundervisningen i skolan var viktig för henne 
själv. Redan när de var elva år startade hon och 
Maria Andersson Sahara Hotnights, som skulle 
komma att bli ett av Sveriges mest populära 
rockband.

»Vi hade en gitarrlärare som både var lyhörd 
och inspirerande. En balansgång som kan vara 
trixig men som är avgörande för att fånga upp 
elevers musikintresse. Vi kom ofta in till honom 
med låtar vi skrivit och undrade vad ackorden 
hette. Vi hoppades så klart varje gång att vi 
hittat på dem själva! Många av lektionerna  
gick åt till att han enbart svarade på våra  
frågor om musikvärlden och om turnerande. 
Det skapade ett sug efter den världen bortom  
den lilla orten.«
 

Förhoppningen att Loud ska kunna fylla en  
liknande funktion. Deltagarna ska känna att de 
äntrar en annan värld, säger Josephine Forsman. 

»Det är viktigt för oss att Loud är en oas mitt 
i skolan, eller i kommunen, ett avbrott från 
verklig heten som vi känner till den. Resultatet 
har blivit att Loud mycket konkret visat sig 
locka hemmasittare till skolan, vilket man ju 
måste se som ett steg närmare en välfunge
rande skolmiljö och, i det större perspektivet, 
samhälle.«

För hennes del har bandet varit avgörande när 
det gäller relationsbyggen. Så är det fortfarande, 
och det är något hon vill bidra till att fler får  
uppleva genom Loud.

»Att utgå från kreativiteten som premiss,  
inom en trygg och hemtam bandkonstellation 
ger utrymme för att sväva ut i samtal, argu
mentationer, skratt och gråt, utöver själva 
skapandet. Det blir ett pågående konstruktivt 
relationsbyggande.«•

       Foto: Nathan Arling

»Vi är helt ointresserade 
av så kallad musikalisk 
talang, eftersom den är 

oviktig i ett band.« 

LOUD SWEDEN

Josephine  
Forsman Loud Sweden

Loud är ett internationellt musikprogram för grundskole
elever, som erbjuds till skolor, fritidshus och kommuner. 
Programmet är en plattform för kreativt lärande och vill 
inspirera till samarbete mellan ungdomar genom att utgå 
från den gemenskap som uppstår i en bandkonstellation. 
Loud Sweden startade år 2020 och finns i skrivande 
stund i Vällingby Park, Stockholm och Robertsfors, 
Västerbotten. Programmet är gratis för alla deltagare, 
och planen är att utöka verksamheten. Den som vill 
engagera Loud Sweden på sin skola eller sitt fritidshem 
mejlar info@loudsweden.com, för en presentation om 
programmet. Därefter bokas ett möte för att undersöka 
förutsättningarna för den specifika skolan eller fritids
hemmet. Kursplanen kan anpassas i längd samt utifrån 
årskurs. 
Se även loudsweden.com

Starkare  
gemenskap  
genom att spela  
som band

AV JENNY DAMBERGFoto: LOUD Sweden
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7 tips för bättre  
föräldrakontakt

FÖRÄLDRAKONTAKT

Helene Wallerstedt som skrivit flera böcker  
i Lärpocket-serien berättar om Konsten  
att skapa ett gott samarbete mellan fritids 
och föräldrar.

Var positiv när du möter föräldrar. Välj att 
berätta om det som varit bra, det som 
fungerar och beröm elever och kollegor.

Var kompetent och kunnig. Det är du  
som är utbildad och har erfarenhet om  
hur arbetet på fritids ska bedrivas.

Var tydlig med information om vad som är 
på gång. Ska eleverna ha med sig stövlar, 
bad – eller regnkläder behöver en del bli 
påminda i god tid både en och två gånger.

Var snabb och kontakta föräldrar direkt om 
det händer något utöver det vanliga. Ring 
inte alltid samma person, båda föräldrarna 
behöver känna att de räknas.

Var noga med att inte ta upp känsliga  
frågor i »hallen« eller när föräldern har  
bråttom. Är det något viktigt så bestäm  
en tid eller gå undan så föräldrarna får 
prata i fred.

Var professionell och personlig men undvik 
att bli privat. Ditt privatliv är ditt och inte 
något som dina elever och deras föräldrar 
ska ha tillgång till.

Var alltid neutral om föräldrarna inte är 
överens i frågor som rör deras barn.
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HEJ PEDAGOG!

Skolbarn  
sprang fyra  
varv runt  
jorden
161 skolor deltog och skolbarnen sprang 
tillsammans 171 231 km under fem dagar  
i maj 2021!

Vi ställde några frågor till Rudolf »Rulle«  
Carneholm, initiativtagare. 

Vad var målet med den här löprundan? 
»Målet var att få flera skolor göra något bra till
sammans där vi kände samhörighet. Det var från 
början tänkt som en liten lokal sak i Hägersten 
men det växte så mycket mer än jag kunde ana«. 

»Jag kände att vi kan ta oss långt om vi gör det 
tillsammans. Att vi behöver röra på oss mer.  
Att det var dags att samlas efter ett år av distans.  
Jag ville åt känslan av att alla kan vara med och 
bidra oavsett vad man har för fysiska förutsätt
ningar och hur många man är på sin skola. Därför 
var det viktigt att det inte var någon tävling eller 
att resultaten redovisades per skola. Det var lika 
värdefullt att gå, rulla eller springa.« 

Vad överraskade dig mest med satsningen? 
»Den stora glädjen och värmen jag fick från 
andra skolorna. Det kändes som att det fanns 
ett stort behov av att göra något tillsammans. 
Utan prestige eller kostnader. Sen var det väldigt 
överraskande hur galet långt vi kom tillsammans. 
Nästa gång tar vi månen!«

Blir det fler lopp och rörelseaktiviteter? 
»Jag kommer fortsätta att hitta på saker och 
samla skolor. Jag älskar kraften av att vi gör något 
ihop. Tidigare har jag ordnat att skolor hoppar 
hopprep för Musikhjälpen t.ex.«  

»Jag har haft en dialog med Världens barn och 
hoppas att jag till hösten kan samla hur många 
barn som helst i Sverige för att tillsammans  
genom att röra på sig hjälpa och kanske rädda 
livet på andra barn.«•

→ Rulle nås på rudolf.carneholm@edu.stockholm.se  
om man vill komma i kontakt.

→ Sveriges skolor run the world finns på  
Instagram @sverigesskolorruntheworld 

Rudolf  Rulle Carneholm

Foto: Yanapi Senaud/Unsplash

Här finns kompetensutveckling och inspiration för dig som  
arbetar i pedagogisk verksamhet. Utifrån olika teman under  
året hittar du aktuella böcker och onlinekurser, förmånliga  
erbjudanden, läs- och lyssningstips, intervjuer och kontakt-
uppgifter till våra föreläsande författare. 

Spana in 

Pedagogik webben!
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På Natur & Kultur har vi i flera år arbetat aktivt med att minska vår klimat- 
påverkan. Under 2020 nådde vi vårt mål att bli ett klimatneutralt förlag,  
något vi tänker förbli kommande år. Nu fortsätter vi arbetet med att minska  
vår klimatpåverkan, öka medvetenheten om klimatkrisen genom vår utgivning 
och göra vad vi kan för att tillsammans med kunder, samarbetspartners och  
hela branschen arbeta för en hållbar framtid. 

Läs mer på nok.se/klimat

Natur & Kultur är Sveriges 
första klimatneutrala förlag!

Illustration: M
aja Säfström


