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Fritidshem – Kunskap i gemenskap
Program
Onsdag 14 maj
09.00-10.00 Registrering och kaffe
10.00-11.00 Symposiet öppnas. Cecilia Larsson, ordförande Lärar		
förbundet i Jönköping, Bertil Östberg, statssekreterare
		
Utbildningsdepartementet och Barbro Ljungström,
		tv-producent Utbildningsradion
11.00-12.30 Huvudtalare, Maria Öksnes, fil.dr Norges Teknisk –
		
Naturvitenskaplige universitet i Trondheim
12.30-13.30 Lunch
13.30-14.30 Seminarier
14.30-15.00 Kaffe
15.00-16.00 Seminarier
16.15-17.00 Forskar- och praktikersamtal
17.00		
Mingel med buffé och underhållning
Torsdag 15 maj
08.30-09.00 Morgonsamling med kulturinslag
09.00-10.30 Huvudtalare, Sven Persson, professor, Malmö Högskola
10.30-11.00 Kaffe
11.00-12.00 Seminarier
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.30 Huvudtalare, Peter Gärdenfors, professor,
		Lunds universitet
14.00-14.30 Avslutning, Barbro Ljungström
14.30-15.00 Kaffe

Anmälan och information
Anmälan sker via symposiets webbplats. Sista anmälningsdag
är 1 april. På webbplatsen hittar do också information om boende.
www.jonkoping.se/fritidshemssymposium
Har du frågor är du välkommen att kontakta oss.
Carin Falkner: carin.falkner@hlk.hj.se
Evy Dahlin: evy.dahlin@jonkoping.se
Cecilia Larsson: cecilia.larsson@lararforbundet.se

Symposiets huvudtalare
Onsdag 14 maj

Kampen om leken
Maria Øksnes fil.dr Norges Teknisk –
Naturvitenskaplige universitet i Trondheim
Lek oppfattes som en
viktig del av barns fritid. I
en tid preget av målstyring,
testing og økende læringstrykk er imidlertid barns formålsløse og spontane lek
under press. Når forskere,
politikere og pedagoger
først vier leken oppmerksomhet er det oftest
dens nytteverdi som fremheves: leken anses
et middel for noe annet, som f.eks. læring.
Jeg vil argumentere for at det finnes gode
grunner for å gi rom og tid til den formålsløse
og spontane leken.

Torsdag 15 maj

Informellt och formellt lärande:
Om motivation och förståelse
Peter Gärdenfors, professor Lunds Universitet
Skolan står för det formella
lärandet, men det mesta av
vad vi lär oss sker informellt
utanför skolan. Fritidshem
befinner sig mellan det
formella och det informella
lärandet. Jag presenterar
forskning kring vad som
skapar motivation och förståelse i lärande.
Speciellt kommer jag att diskutera så kallat
kamratlärande. En fråga är hur fritidshemmen
kan stötta olika former av kamratlärande.

Pedagogiska relationer i
fritidshemmet – vad är det?
Sven Persson, professor Malmö Högskola
Seminariet tar sin utgångspunkt i att fritidshemmet är en
del av en global rörelse som
poängterar kunskapseffektiv
utbildning. Denna rörelse
utmanar fritidshemmets
uppdrag och ställer nya krav
på fritidshemspedagogik.
Hur ska fritidshemmens personal förhålla sig
till detta? I föreläsningen diskuteras begreppen
pedagogiska relationer och undervisning utifrån
fritidshemmens uppdrag och position i utbildningslandskapet.

Seminarier onsdag 14 maj

Fritidshjem og barnlighed –
barnlighedens identitetspoetik
i kulturanalytisk perspektiv
Björg Kjaer, fil.dr DPU, Danmark
Seminarium 1, sal Hc113
Hvad er det børn
beskæftiger sig med
i det ikke-skolegjorte
fritidshjem? På baggrund
af empiriske studier af
børns hverdagsliv på et
fritidshjem vil jeg anlægge
et analytisk perspektiv
som åbner for en forståelse af hvilke kompetencer, børn arbejder med i deres ageren.
Fokus vi være på forhandlinger om barnlig
identitet, forstået som en af de institutionelle
identiteter, der produceres på fritidshjemmet.

Fritidshjem i internationalt
perspektiv
Stig Lund, BUPL, Danmark
Seminarium 2, sal Hc114
Fritidshjem som de kendes i Sverige er
primært en nordeuropæisk
konstruktion, som også
kendes i Tyskland og Danmark. I de to sidstnævnte
lande er fritidshjem blevet
udfordret af indførelse af
længere skoledage.
I Tyskland i form af Ganztagschule og i Danmark
af en omfattende reform af folkeskolen, som
indføres august 2014. Reformen betyder, at
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(fritids)pædagoger kommer til at indgå i undervisningstiden på tværs af hele skoleforløbet fra
1. til 9. klasse. I andre dele af Europa er det
begrænset, hvad der findes af fritidshjemstilbud, mens EU først nu er ved at opdage, at
der kan være behov for ”pasningstilbud” uden
for skoletid.I USA, Australien og New Zealand
findes After School og Out of School, hvor
aktiviteterne både kan bestå af supplerende
undervisning og af diverse kreative gøremål.
I mit oplæg vil jeg især berøre de udfordringer,
som folkeskolereformen i Danmark medfører i
forhold til (fritids)pædagogernes professionsforståelse i mødet mellem undervisning, læring
og trivsel - udfordringer som ser ud til at følge
nogle af de samme spor som i Sverige - med
muligheder og risici.

Fritidspedagoger i skolans
bedömningskultur – en
(o)möjlig symbios?
Birgit Andersson, fil.dr Umeå universitet
Seminarium 3, sal Hb116
Föreläsningen baseras
på resultaten från min
avhandling; Nya fritidspedagoger – i spänningsfältet mellan tradition och nya
styrformer. Den belyser
hur fritidspedagogyrket
påverkas av krav på olika
bedömningar och förändrade arbetsvillkor.
Vidare belyser den hur informella, situationsbundna och outtalade bedömningar är en
bärande del i fritidspedagogers yrkesutövning och kan kopplas till fritidspedagogers
kunskapsbas och traditionella yrkesidentitet.

Seminarier onsdag 14 maj
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Meningsskapande
fritidshem

Fritidshemmet – trygg bas
för nyanlända flyktingbarn

Malin Rohlin, fil.dr Stockholms universitet
Seminarium 4, sal Hb117

Anders Fjällhed, fil.dr Södertörns högskola
Seminarium 6, sal Hc218

Föreläsningen tar sin
utgångspunkt i antologin ”Meningsskapande
fritidshem ” – studio som
arena för multimodalt lärande”. Jag reser frågor
kring en möjlig profil sett
mot bakgrund av den
utvecklade yrkesrollen,
läroplanen och skollagens möjliga intentioner.

Nyanlända flyktingbarn
kommer idag relativt
snabbt till skolan och
fritidshemmet. Här finns
en plats som kan ge
flyktingbarnen en trygg
bas, en plattform att stå
på och som kan skapa
möjligheter i en ny okänd
situation. Hur gör vi det på bästa sätt? Föreläsningen tar bland annat upp vad det är
som gör att många flyktingbarn klarar sig relativt bra, trots allt de har varit med om. Den
handlar också om vad vi praktiskt kan tänka
på för att stödja ett barn som kommer till en
helt ny främmande miljö - fritidshemmet.

Samarbete mellan barnen
på fritidshemmet
Mikael Jensen, fil.dr Borås högskola
Seminarium 5, sal Hb220
Vad är samarbete?
Samarbete är något vi
värderar högt men det
är också förbundet med
vissa svårigheter. Det är
när barn kommer upp
i skol- och fritidshemsåldern som de börjar
kunna samarbeta på en mer stabil grund.
Centrala frågor som kommer att beröras är
hur barns samarbete ser ut i deras fritidshemsvardag, vad som är goda exempel
och hur samarbete kopplas till lek och
lärande.

Information

Parallella seminarier
Seminarierna hålls parallellt under två
tillfällen under onsdagen. Pass 1 hålls
kl 13.30–14.30 och pass 2 hålls
kl 15.00–16.00.
Under torsdagen arrangeras endast ett
seminariepass, kl 11.00–12.00.

Seminarier torsdag 15 maj

Omsorg i svenska fritidshem –
fritidspedagogers etiska förmåga och konsekvenser för barn
Maria Hjalmarsson, fil.dr Karlstads universitet
Seminarium 1, sal Hc113
Föreläsningen tar utgångspunkt i en vetenskaplig studie som syftar
till att undersöka hur en
grupp fritidspedagoger
förstår och tolkar omsorgsaspekten i sitt uppdrag och arbete, och vilka
konsekvenser detta kan
få för de barn som deltar i
fritidshemsverksamheten.
Studien baseras på intervjuer med och
dagboksanteckningar skrivna av fritidspedagoger. Resultaten pekar på fritidspedagogernas etiska förmåga, och under föreläsningen
diskuteras innehållet i en sådan förmåga.

Låt inte pedagogiken stanna
innanför tröskeln!
Det utvidgade lärandet i fritidshemmets utomhusmiljö
Maria Hammarsten, fil.mag. Högskolan för
Lärande och Kommunikation
Seminarium 2, sal Hb116
Det finns många miljöer för lärande varav
utemiljön är en lärmiljö
utanför fritidshemmets
väggar. Hur kan du som
lärare i fritidshem bedriva
aktiviteter på skolgården,
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skolskogen och på oredigerade platser
utanför fritidshemmet och därmed flytta ut
pedagogiken till andra arenor? I föreläsningen möter du hur fritidshemsbarn kan lära i
fritidshemmets utomhusmiljö.

Fritidshemmets framväxt
i relation till samhällets
utveckling
Solveig Eklund, fil.dr h.c Göteborgs
universitet. Seminarium 3, sal Hb117
Fritidshemmen har vuxit fram ur arbetsstugorna via eftermiddgashemmen till att idag vara
en del av grundskolan.
I seminariet diskuteras
fritidshemmets framväxt i
relation till samhällsutvecklingen och frågor som tas
upp är: Varför tog fritidspedagoger fram ett pedagogiskt program
och nu en kursplan i fritidspedagogik? Hur
förhöll sig Socialstyrelsen och nu Skolverket
och regeringen till detta? Fritidspedagog
och nu grundlärare är ett yrke inom sektorn
för undervisningsyrken. Vilket är behovet av
ny kunskap inom ämnesområdet fritidspedagogik och hur kan professionen utvecklas ytterligare?

Seminarier torsdag 15 maj
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Barndomens många texter

God kvalitet i fritidshem

Catarina Schmidt, fil.dr Högskolan för
Lärande och Kommunikation
Seminarium 4, sal Hb220

Carin Falkner, fil.dr Högskolan för Lärande
och Kommunikation
Ann Ludvigsson, fil.dr Högskolan för Lärande och Kommunikation
Seminarium 5, sal Hc218

Vilka olika slags texter
möter barn – på skärmen
och i tryckt form – och
hur kan deras meningsoch identitetsskapande
genom dessa texter
beskrivas? Idag ställs allt
större krav på läsförståelse och kritisk granskning av texter. Allt
fler texter på skärmen riktas också specifikt till barn i rollen som konsumenter. Hur
kan vi tänka och förhålla oss till detta inom
utbildningssammanhang? Presentationen
utgår från en etnografisk studie där nio barn
följts hemma, på fritiden och i skolan under
två och ett halvt år från årskurs 3 – 5 i ett
mångkulturellt och flerspråkigt sammanhang
i Sverige.

Seminariet tar sin
utgångspunkt
i den
vetenskapliga
underlagsrapport som vi skrivit fram som ett
diskussionsunderlag om fritidshem för Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö.
Framställningen fokuserar syn på kunskap
i fritidshem, estetiska processer som form
för arbete i fritidshem samt gemenskap och
relationer som en grund för fritidshemmets
verksamhet. Under seminariet presenteras
också de åtgärdsförslag som skrivits fram
för fritidshem i Malmö stad.

Information

Parallella seminarier
Seminarierna hålls parallellt under två
tillfällen under onsdagen. Pass 1 hålls
kl 13.30–14.30 och pass 2 hålls
kl 15.00–16.00.
Under torsdagen arrangeras endast ett
seminariepass, kl 11.00–12.00.

Seminarium 2
Stig Lund
Sal Hc114

Seminarium 3
Birgit Andersson
Sal Hb116

Seminarium 4
Malin Rohlin
Sal Hb117

Seminarium 5
Mikael Jensen
Sal Hb220

Seminarium 1
Seminarium 2
Seminarium 3
Seminarium 4
Seminarium 5
Maria Hjalmarsson
Maria Hammarsten Solveig Eklund
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Carin Falkner
				Ann Ludvigsson
Sal Hc113
Sal Hc114
Sal Hb116
Sal Hb117
Sal Hb220

Pass kl 11.00–12.00

Valbara seminarier 15 maj

Seminarium 1
Björg Kjaer
Sal Hc113

Pass 1 kl 13.30–14.30 och pass 2 kl 15.00–16.00

Valbara seminarier 14 maj

Seminarieprogram
Seminarium 6
Anders Fjällhed
Sal Hc218

