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Abstrakt 
Fritidshemmet ska vara ett komplement till skolan och med hjälp av sitt arbetssätt kunna 

stimulera och utveckla barnen i deras väg mot kunskapskraven.  Syftet med studien är 

att undersöka fritidslärares definition av barn i behov av särskilt stöd och vilka hänsyn 

som tas till dessa i planering och genomförande av fritidshemmets aktiviteter. Studien är 

en kvalitativ studie där vi använt oss av observationer, samtal i fokusgrupp samt 

intervjuer. Genom att använda oss av dessa metoder fick vi ett rikt material om hur 

fritidslärare definierar och arbetar med barn i behov av särskilt stöd utifrån tillgängliga 

resurser och barngruppens behov. Vi har studerat insamlad data utifrån individ-, grupp- 

och organisationsnivå. Det som tydligt framgår i resultatet är att barn som av 

fritidslärare upplevs ha svårigheter i olika sociala sammanhang tar stor del av 

fritidshemmets resurser i anspråk. Att träna socialt samspel är en naturlig och självklar 

del i fritidshemmets verksamhet. Fritidslärarna i studien anser att deras främsta 

kompetens är att initiera och utveckla socialt samspel mellan barn. Däri finns många 

möjligheter att göra skillnad för barn i behov av särskilt stöd i fritidshemmets 

verksamhet. 

Det finns inget i resultatet som tyder på att diagnos skulle vara av betydelse för om ett 

barn ska bedömas vara i behov av särskilt stöd eller inte. Snarare upplever fritidslärare 

att det på fritidshemmet finns andra möjligheter till lärande och rekreation, som gör att 

barn fungerar bättre där än i skolan. Kunskapskraven i skolan nämns som ett svar på 

varför det kan vara så. 

Brist på resurser i form av personal upplevs vara ett problem och orsaken till detta anses 

vara faktorer på organisationsnivå. 

 

Nyckelord 
Barn i behov av särskilt stöd, fritidshemmet, kategoriskt perspektiv, relationellt 

perspektiv, specialpedagogik, systemteoretiskt perspektiv 
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1 Inledning 

Under specialpedagogutbildningens gång har vi deltagande studenter fått vända och 

vrida på perspektiven hur vi ser på barn i behov av särskilt stöd. Vi, som är författare till 

detta arbete, har en samlad erfarenhet som förskollärare, elevassistent, fritidspedagog, 

grundskollärare och rektor. Utifrån den erfarenhetsbasen har vi reflekterat kring att 

fritidshemmet  är en förbisedd resurs i arbetet med barn som är i behov av särskilt stöd. 

Detta motiverade oss till att undersöka hur fritidslärarna ser på sitt uppdrag angående 

barn i behov av särskilt stöd. 

Vår erfarenhet är att det ställs olika krav under skoltid och fritidstid och därför ville vi 

studera hur barn i behov av särskilt stöd definieras i fritidshemmet. Vår ambition är att 

ta reda på hur lärare i fritidshemmen definierar och arbetar för att inkludera barn i behov 

av särskilt stöd, när de planerar aktiviteter i fritidshemmet. Vi avser även att undersöka 

om den nya del 4 i Lgr 11 (Skolverket, 2017a), som förtydligar syfte och centralt 

innehåll för fritidshemmen, förväntas bli ett stöd när fritidslärarna ska planera sin 

verksamhet med utgångspunkt från barn i behov av särskilt stöd. När vi läst den nya 

delen förvånades vi över att det inte specifikt uttrycks något om barn i behov av särskilt 

stöd. Det som fastslås är att ”undervisningen ska ta tillvara olikheter och mångfald och 

på så sätt ge eleverna möjlighet att fördjupa sin förståelse för olika sätt att tänka och 

vara. I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förtrogenhet med 

demokratiska principer, arbetssätt och processer genom att de får vara delaktiga, utöva 

inflytande och ta ansvar i verksamheten” (Skolverket, 2017a, s. 24). Är tanken att alla 

barn ska inkluderas en självklarhet? Så självklart att det inte behöver nämnas? Finns 

risken att de barn som är i behov av särskilt stöd glöms bort av de som fördelar 

resurserna till fritidshemmen? Om likvärdig utbildning och resurser står det i del 1 Lgr 

11 att “hänsyn ska tas till elevernas förutsättningar och behov. Det finns olika vägar att 

nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har 

svårigheter att nå målen för utbildningen.” (Skolverket, 2017a, s. 8). Även i läroplanens 

andra del poängteras det att “alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja 

elever i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd” (a. a., s. 14). Del ett, två och 

fyra i läroplanen ska tillsammans utgöra riktlinjer för fritidshemmets arbete. 

Fritidshemmet spelar en allt större roll i barns tillvaro. Fritidshemmets uppgift är att 

komplettera förskoleklassen och skolan och göra det möjligt för föräldrar att förena 

föräldraskap med arbete eller studier.  Enligt Skolverket (2017a) ska fritidshemmet 
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stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja 

olika kontakter och social gemenskap. Allt detta samtidigt som antalet barn i grupperna 

ökat och andelen utbildad personal minskat (Skolverket, 2011). 

Kan den nya del 4 för fritidshemmet i Lgr 11 (Skolverket, 2017a) bli ett verktyg som 

gör det tydligare vad som ska vara centralt innehåll i fritidshemmet 

verksamhet?  Kommer den nya skrivningen påverka fritidshemmet så att utrymme 

garanteras för olika kunskapsformer? Blir möjligheterna större för att olika former av 

lärande anpassas och utvecklas till de barngrupper och deras behov som ryms inom 

fritidshemmets verksamhet? 

Skolan har debatterats mycket i media på senare tid. Alla har en åsikt om hur den ska 

förbättras. Fritidshemmet däremot verkar inte intressera debattörerna och följaktligen 

diskuteras inte heller tilläggen i Lgr 11 (Skolverket, 2017a). Vi vill med detta arbete 

rikta fokus på fritidshemmet och hur de definierar och arbetar med barn i behov av 

särskilt stöd. 

1.1 Centrala begrepp 

I studien kommer vi att använda oss av några centrala begrepp, som behandlas nedan. 

1.1.1 Barn i behov av särskilt stöd 

När vi i studien använder oss av begreppet barn i behov av särskilt stöd syftar vi inte till 

någon enhetlig eller klart avgränsad grupp.  Enligt Lutz (2013) är definitionen bred då 

barnet ses ur det relationella perspektivet är det i mötet mellan individer och miljön som 

svårigheter och funktionshinder kan skapas. Vi vill poängtera att det inte enbart är de 

barn som har en diagnos eller är utredd av någon expertprofession som ryms inom 

begreppet. Faktorer på individ-, grupp- och organisationsnivå påverkar också hur 

behoven ser ut och hur åtgärderna utformas (Ahlberg, 2013). Den fysiska och 

psykosociala arbetsmiljön liksom personalens kompetens och förhållningssätt är 

exempel på sådana faktorer som kan skapa eller undanröja hinder för elever (Jakobsson 

& Nilsson, 2011). 

1.1.2 Inkludering och integrering 

En integrerad skola är enligt Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) en 

skola som har utvecklat en pedagogik där barnet står i centrum och som har 

förutsättningar att med framgång ge undervisning år alla barn. Undervisningen menar de 

ska utgå ifrån att alla skillnader människor emellan är normala och att inlärningen 
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följaktligen måste anpassas till barnets behov snarare än att barnet ska formas mot 

tidigare normer och takt för inlärningsprocessen. Grundläggande principer ska vara att 

alla undervisas tillsammans, oberoende av eventuella svårigheter och ge utrymme för 

både olika inlärningsmetoder och inlärningstempo. Intergrerade skolor menar de  är det 

effektivaste sättet att bygga upp solidaritet mellan barn i behov av särskilt stöd och 

deras kamrater. 

Inkludering kan beskrivas som en vidareutveckling av begreppet integrering, som ibland 

likställs med “rumslig närvaro”. Inkludering innebär att ta ytterligare ett steg, där fokus 

flyttas från individens anpassning, till att miljön individen vistas i ska anpassas till alla 

de olikheter som kommer att vistas där (Lutz, 2013). Begreppet innehåller även 

gemenskap. Genom att ett “vi” skapas i gruppen, kan en medvetenhet om att olikheter 

berikar växa fram. Elever i en inkluderande skola är delaktiga, både socialt och i sitt 

lärande, vilket förutsätter att det finns fungerande demokratiska processer på olika 

nivåer i skolan. Elevernas olikheter är något som betraktas som en tillgång i en 

inkluderande skola (Nilholm & Göransson, 2013). En viktig del av inkluderingen i 

fritidshemmets verksamhet är social integrering och det har fritidshemmen nått upp till i 

hög grad (Karlsudd, 2011).  Dessa beskrivningar överensstämmer med vår relationella 

syn på inkludering i fritidshemmet. 

1.1.3 Fritidshemmet 

Skolverket (2017b) definierar fritidshemmet som en pedagogisk gruppverksamhet för 

elever från sex års ålder till och med vårterminen det år de fyller 13. Verksamheten ska 

utformas så som det formuleras i skollagen och i läroplanen samt utgå ifrån den aktuella 

elevgruppens behov och intressen (Skolverket, 2014). 

1.1.4 Fritidslärare 

Vi väljer att i studien använda oss av benämningen “fritidslärare” som ett 

samlingsbegrepp för den personal, oavsett utbildningsnivå, som ansvarar för och 

bedriver verksamheten på fritidshemmet. 

1.1.5 Del 4 i Lgr 11 

Den fjärde delen i den samlade läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet (Skolverket, 2017a) ska tydliggöra fritidshemmets uppdrag. Detta avsnitt 

ska komplettera den första och andra delen genom att förtydliga syfte och ange det 

centrala innehåll som ska ingå i fritidshemmets undervisning. De ska tillsammans vara 
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utgångspunkten, när fritidshemmets verksamhet planeras och genomförs (Skolverket, 

2017a). Den nya delen började gälla från och med höstterminen 2016. 

  



 

 

 

8 

 

2 Bakgrund 

I kapitlet beskrivs kort fritidshemmets historia och hur dess pedagogik har vuxit fram 

över tid.  Här ges även en överblick över fritidshemmets styrdokument. Med hjälp av 

detta vill vi skapa en förståelse för hur villkoren ser ut för fritidshemmen idag.   

2.1 Tillbakablick 

2.1.1 Fritidshemmets historia 

Fritidshemmet har en relativt kort historia jämfört med skolan. Deras uppgift var till en 

början att komplettera folkskolans uppfostrande uppdrag. Under 1930-talet ändrades 

tanken till att barnen under sin skolfria tid skulle erbjudas möjligheter till rekreation, lek 

och egna valda sysselsättningar. Fritidshemmen var de ”eftermiddagshem” som skulle 

kompensera för det barnen inte fick hemma. På 1960-talet erbjöds läxhjälp, men även 

estetisk fostran och pedagogisk verksamhet i Fröbels anda av förskollärare, som vid den 

här tiden utgjorde personalen. Dessa verksamheter låg ofta i anslutning till förskolans 

lokaler (Ankerstjerne, 2015). Under 1970-talet fanns även en pedagogisk ambition att 

kunna utveckla barnet. Under 1980-talet beslutade Socialstyrelsen att fritidshemmet 

skulle vara ett komplement till hemmet. När socialtjänstlagen ändrades 1995 överfördes 

fritidshemmen till skolbarnsomsorg och då var tanken att fritidshemmen skulle 

komplettera skolan (Ankerstjerne, 2015). Tillsynsmyndighet för verksamheten gick då 

från Socialstyrelsen till Skolverket. Fritidshemmen integrerades med skolan 

lokalmässigt, organisatoriskt och verksamhetsmässigt i högre utsträckning än tidigare. 

Lpo 94 (SKOLFS 1994:1) fastslår att fritidshemmet ska bidra med en utforskande, 

laborativ och praktisk metodik. 

I dag ses fritidslärarens uppdrag som tudelat, det ska innefatta både omsorg och lärande. 

I lärandet avses både socialt och kognitivt lärande (Pihlgren, 2013). I fritidshemmets del 

fyra i Lgr 11 (Skolverket, 2017a) står det att fritidshemmet ska stimulera elevernas 

utveckling och lärande, men även att de ska erbjuda eleverna en meningsfull fritid. I 

dagens fritidsverksamheter påverkas utformningen av verksamheten av hur lokalerna är 

utformade och vilka aktiviteter som gjorts i skolan, skriver Saar, Löfdahl och 

Hjalmarsson (2012) i sin studie. De beskriver också att fritidslärarens personliga och 

yrkesmässiga erfarenheter och vilken roll hen har i skolan har stor betydelse för hur och 

vad som sker i fritidshemmet. Där kan de följa upp teman från skolan eller har 
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möjlighet att diskutera en konflikt som inte hanns med under skoltiden som några 

exempel. 

Från 1960-talets högkonjunktur till i dag har skolbarnsomsorgen vuxit. 1971 fanns ca 10 

000 barn inskrivna barn i åldern 7–12 år. 1989 var antalet uppe i över 100 000 barn i 

verksamheten (Falkner & Ludvigsson, 2016). I dag är större delen av skolbarnen i 

åldern 6–12 år inskrivna på fritidshemmet, 478 000 hösten 2016 (Skolverket statistik, 

2017c). 

2.1.2 Barn i behov av särskilt stöd förr och nu 

Vilka är då barn som är i behov av särskilt stöd? Det kan konstateras att definitioner och 

synsätt varierar över tid. Genom att studera de så kallade “problembarnen” och 

dokumentationen runt dessa har Börjesson och Palmblad (2003) funnit ett historiskt 

tema om särskiljning. De exempel som finns refererade är från 1900-talets början till 

dess slut. “Problembarnen” är de som är kroppsligen sjuka och funktionshindrade, de 

som bryter mot skolans ordning, de som inte har förmåga att följa skolans ordinarie 

årskursindelade undervisning och slutligen de mobbade barnen. För de kroppsligt sjuka 

och funktionshindrade inrättades särskilda institutioner utanför den vanliga skolan. För 

de som inte hade förmåga att följa skolans ordning fanns allt från uppfostringsanstalter 

till olika särskiljande åtgärder inom skolans ram, till exempel observationsklasser. 

Särskola var svaret för de som bedömdes ha en utvecklingsstörning. De mobbade 

barnen flyttades ofta till andra skolenheter (a. a.). 

De barn, som ansågs passa inom ramen för det normala, var de som uppvisade de 

önskvärda beteenden som fanns i de aktuella sammanhang de befann sig i. De barn, som 

inte passade in bedömdes utifrån ett “lagomperspektiv”, men bedömningen påverkades 

också av när och av vem bedömningen gjordes (Lutz, 2013). 

I Socialstyrelsens allmänna råd (1995:2) framkommer att begreppet barn med behov av 

särskilt stöd inte syftar på någon bestämd och avgränsad grupp barn utan anger snarare 

att vissa barn tillfälligt eller varaktigt kan ha behov av mer stöd än andra. De menar 

också att barnets problem inte bara kan förstås som en egenskap hos barnet, utan måste 

ses i relation till den miljö barnet vistas i och i omgivningens bemötande. Det gör att 

förhållanden i barnomsorgen både kan förebygga och skapa problem hos barn 

(Socialstyrelsen, 1995:2). Trots ett delvis förändrat synsätt ändrades inte benämningen. 

Nedan beskriver Socialstyrelsen i sina allmänna råd vilka svårigheter som innefattas i 

begreppet barn med behov av särskilt stöd. 
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Barn med funktionshinder av olika svårighetsgrad, t. ex. rörelsehinder, utvecklingsstörning, 

hörsel- eller synskador, är förhållandevis liten del av samtliga barn med behov av särskilt stöd. 

En betydligt större grupp utgörs av de barn som har mer diffusa och svårtolkade problem. Det 

kan gälla barn med olika typer av lättare funktionsstörningar och utvecklingsavvikelser med 

biologisk grund, exempelvis koncentrationssvårigheter och motorisk-perceptuella svårigheter, 

eller barn med språk- och talsvårigheter. Det kan också gälla barn med känslomässiga och/eller 

psykosociala svårigheter samt barn som far illa. 

                                  (Socialstyrelsen, 1995:2, s. 49) 

  

Elever med behov av särskilt stöd, enligt Salamancadeklarationen, är barn och 

ungdomar med funktionshinder eller inlärningssvårigheter (Svenska Unescorådet, 

2006). 

Det var under början av 1990-talet som begreppet “barn med behov av särskilt stöd “ 

successivt ersattes med “barn i behov av särskilt stöd”. Det nya som framhölls var att 

det var i mötet mellan individen och miljön som svårigheter och funktionshinder skapas 

(Lutz, 2013). Tidigare var utgångspunkten den vuxnes bedömning att barnet utgjorde ett 

problem. Vår erfarenhet är att barn i behov av särskilt stöd inte är någon enhetlig grupp, 

som lätt kan avgränsas. Vår uppfattning är att det finns kringliggande faktorer i barnens 

miljö som gör att behovet av stöd uppstår. Olika faktorer på organisations-, grupp- och 

individnivå påverkar hur behoven ser ut för barn i behov av särskilt stöd. På 

organisationsnivå kan det handla om bristande resurser. En stökig miljö med ett stort 

antal elever i en undervisningsmiljö kan vara exempel på en faktor på gruppnivå som 

kan skapa ett behov. Skilsmässa i en familj kan skapa ett behov hos en individ under en 

tid tills allt det nya blir en vana. Behoven som uppstår kan vara tillfälliga eller mer 

varaktiga. De kan även variera under dagen och från tiden i skolan till tiden på 

fritidshemmet. 

I den nya del 4 i Lgr 11 (Skolverket, 2017a) som gäller fritidshemmet nämns inte barn i 

behov av särskilt stöd. Det fastslås dock att “lärandet i högre grad ska vara 

situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, 

intressen och initiativ” (a. a., s. 24), vilket skulle kunna gynna barn i behov av särskilt 

stöd. Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska fritidshemmet “stimulera elevernas 

utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid och rekreation” (a. a., 14 kap 

2§). Vidare ska huvudmannen “se till att elevgrupperna har en lämplig sammansättning 

och storlek och att eleverna även i övrigt erbjuds en bra miljö” (a. a., 14 kap 8§). 
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2.2 Styrdokument 

Vi har i texten nedan valt att under internationella överenskommelser kort redovisa 

Salamancadeklarationen som är en vidareutveckling av FN:s konvention om de 

mänskliga rättigheterna. Dessa överenskommelser som Sveriges regering har skrivit 

under ger en bakgrund för utformningen av våra nationella dokument så som skollagen 

och läroplanen. Därefter följer en redovisning av fritidshemmens styrdokument och de 

som är riktade emot barn i behov av särskilt stöd. 

2.2.1 Internationella överenskommelser 

Salamancadeklarationen antogs 1994 i Salamanca i Spanien. Den är ratificerad av 92 

regeringar. Syftet med Salamancadeklarationen var att ge regeringar och andra organ 

underlag för planering och vägledning för åtgärder om principer, inriktning och praktik 

vid undervisning av elever i behov av särskilt stöd (Svenska Unescorådet, 2006). Den 

vägledande principen ska vara att alla skolor skall ge plats för alla barn, oavsett deras 

fysiska, intellektuella, sociala, emotionella, språkliga eller andra förutsättningar. I 

Salamancadeklarationen står även att många barn upplever 

tillfälliga  inlärningssvårigheter och har alltså någon gång under sin skoltid särskilda 

pedagogiska behov. Skolorna måste hitta vägar för att med lyckat resultat bedriva 

undervisning åt alla barn (a. a.). 

2006 antog FN en konvention om  mänskliga rättigheter för människor med 

funktionsnedsättningar (artikel 24). Konventionen syftar till att alla människor med 

funktionsnedsättningar ska få sina mänskliga rättigheter uppfyllda. Sveriges riksdag 

antog konventionen 2008 (Handikappförbundens samarbetsorgan, 2008). Artikel 24 

behandlar utbildning där det uttrycks att personer med funktionsnedsättning ska ha  rätt 

till full utveckling av sin potential och möjlighet till ett livslångt lärande (Ds 2008:23). 

2.2.2 Fritidshemmets styrdokument 

Första gången fritidshemmet lyfts fram i skollagen med ett eget kapitel är 2010 (SFS 

2010:800 14 kap), där det görs klart att fritidshemmet är en del av skolan och att 

fritidshemmet ska stimulera elevers lärande. I en promemoria från 

Utbildningsdepartementet förtydligas fritidshemmets uppdrag ytterligare: 

  

Begreppet undervisning omfattar numera även fritidshemmet. Det innebär att fritidshemmets 

uppdrag att komplettera skolan har blivit tydligare. 

     (u2012/6626/S, s. 10) 
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I en förtext till den nya skollagen står också att skolan ska integrera fritidspedagogisk 

verksamhet med undervisning under schemalagd tid (DS 2009:25, s. 481). Med 

undervisning i den nya skollagen innefattas även fritidshemmen och där poängteras att 

den nuvarande pedagogiken i fritidshemmen inte ifrågasätts utan ska fortgå som tidigare 

(a. a.). “Begreppet undervisning ska ges en vid tolkning i fritidshemmet där omsorg, 

utveckling och lärande utgör en helhet” (Skolverket, 2017a, s. 24). Om uppdraget för 

lärarna i fritidshemmet står följande: 

Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan i 

genomförande och uppfyllandet av läroplanens mål. Därför ska första och andra delen 

tillsammans med den fjärde ligga till grund för planering och genomförande av 

undervisningen i fritidshemmet.  ….. kan vara värdefullt för lärarna i fritidshemmet att 

vara orienterade om innehållet i övriga delar av läroplanen. När lärarna i fritidshemmet 

har en förtroendefull samverkan med förskoleklassen och skolan samt kännedom om 

alla delar av läroplanen, kan det bidra till att eleverna ges en kontinuitet i 

undervisningen. 

  (Skolverket, 2016, s. 5) 

  

Det vi har valt att fokusera på i vår studie är den nya fjärde delen i Lgr 11 (Skolverket, 

2017a), det vill säga fritidshemmets egna del med syfte och centralt innehåll. Den ska 

tillsammans med läroplanens första och andra del utgöra utgångspunkten för 

undervisningen i fritidshemmet. Begreppet undervisning ska tolkas brett. Lärande, 

omsorg och utveckling ska bilda en helhet. I det centrala innehållet återfinns Språk och 

kommunikation, Skapande och estetiska uttrycksformer, Natur och samhälle samt 

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse (a. a.). 

I fjärde delen uttrycks att fritidshemmet ska komplettera skolan genom att lärandet i 

högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat. 

Fritidshemmet ska utgå ifrån elevernas behov, intressen och initiativ. Verksamheten ska 

främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse 

och skapande genom estetiska uttrycksformer. Det ska ske genom ett utforskande och 

praktiskt arbetssätt. Tanken med tillägget i läroplanen är att det ska bidra till att öka den 

pedagogiska kvalitén och likvärdigheten i fritidshemmet (Skolverket 2016). Detta bör 

gynna barn i behov av särskilt stöd. 

Som stöd och vägledning i arbetet med att planera och genomföra verksamheten finns 

allmänna råd för fritidshem. De första allmänna råden kom 1999 och har därefter 

reviderats 2007 och 2014. Arbete med en ny revidering pågår i dagsläget (2017). De 

allmänna råden utgår från skollagen och läroplanen och ska bidra till att fler elever når 

kunskapskraven. Materialet behandlar förutsättningarna för arbetet i fritidshemmet, 
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rektorns pedagogiska ledarskap, lärande i fritidshemmet och samverkan med hemmet 

(Skolverket, 2017b). I de allmänna råden från 1999 och 2007 skrivs det kring särskilt 

stöd i eget kapitel och det poängteras tydligt vilka skyldigheter fritidshemmet har 

gentemot barn i behov av särskilt stöd och att samarbete ska ske med vårdnadshavare. I 

den senaste från 2014 nämns det särskilda stödet mer övergripande på olika ställen i 

texten men inte lika tydligt som i de två tidigare (Skolverket, 1999, 2004, 2014). 

Pihlgrens (2013) förhoppning är att ett förstärkt och förtydligat läraruppdrag i 

fritidshemmet kan leda till att det uppstår politiska utmaningar. Hur ska fritidshemmen 

till exempel få rimliga gruppstorlekar och fritidshemspersonal med adekvat utbildning? 

Gadlers (2011) slutsats i “En skola för alla -  gäller det alla?” är att vi måste ta del av 

våra styrdokument och utifrån dem enas om en pedagogisk grundsyn. Hon anser att 

skolans personal också måste enas om vilka elever som bedöms vara i behov av särskilt 

stöd och vilka insatser som ska göras för att alla, oavsett utgångsläge, ska få tillgång till 

en likvärdig utbildning (a. a.). I skollagen (SFS 2010:800, 1 kap §4) står det att 

fritidshemmet ska bidra till det kompensatoriska uppdrag skolan har. Utbildningen i 

fritidshemmet ska uppväga skillnader utifrån elevers olika förutsättningar (a. a.). 

Fritidshemmets verksamhet ska vara målstyrd och går då under skollagens begrepp 

undervisning (Skolverket, 2016). 

2.2.3 Styrdokumenten om barn i behov av särskilt stöd 

Vem som är en elev i behov av särskilt stöd bestäms formellt i skollagen (SFS 

2010:800). “Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett 

nationellt prov, uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs 

vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte 

kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, trots att stöd har getts i form av 

extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, ska detta anmälas till 

rektorn” (3 kap. 8§). Detsamma gäller om det finns särskilda skäl att anta att sådana 

anpassningar inte skulle vara tillräckliga (a. a.). 

I läroplanens del 4 (Skolverket, 2017a) nämns inte specifikt barn i behov av särskilt 

stöd. Det som står är att eleverna ska ges “möjlighet att utveckla goda kamratrelationer 

samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen. Eleverna ska också ges möjlighet att 

utveckla och pröva identiteter och uppfattningar i möte och samspel med andra. 

Undervisningen ska ta tillvara olikheter och mångfald och på så sätt ge eleverna 

möjlighet att fördjupa sin förståelse för olika sätt att vara ” (a. a., s. 24). I den andra 
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delen däremot fastslås att ”alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja 

elever i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd, och samverka föra att göra 

skolan till en god miljö för utveckling och lärande” (a. a., s. 14). Fritidshemmets 

verksamhet regleras av innehållet i första, andra och fjärde delen i Lgr 11 (a. a.). 
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3 Syfte och frågeställningar 

3.1 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att utveckla kunskap om hur fritidslärare ser på barn i 

behov av särskilt stöd. Vidare syftar studien till att undersöka på vilket sätt 

förutsättningarna kan komma att förändras för barn i behov av särskilt stöd i och med 

den nya del 4 i Lgr 11. 

  

3.2 Frågeställningar 

Våra frågeställningar är: 

 hur definieras barn i behov av särskilt stöd i fritidshemmets praktik? 

 hur planeras och genomförs verksamheten med fokus på arbetet med barn i 

behov av särskilt stöd? 

 på vilket sätt förväntas förutsättningarna för barn i behov av särskilt stöd 

förändras i och med den nya del 4 i Lgr 11? 
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4 Teoretiska utgångspunkter 

Vi kommer i kapitlet att presentera specialpedagogiken som kunskapsområde. Därefter 

presenteras relationellt och kategoriskt samt systemteoretiskt perspektiv, som är de 

teoretiska perspektiv vi valt att utgå ifrån i vårt arbete. 

  

4.1 Specialpedagogik 

Specialpedagogiken är ett område som är kopplat till olika teoribildningar inom 

pedagogik, psykologi, medicin, sociologi och filosofi (Ahlberg, 2007). I det fortsatta 

arbetet fokuseras på specialpedagogik inom det pedagogiska fältet. Persson (2013) 

definierar specialpedagogik som ett kunskapsområde med rötter i den pedagogiska 

disciplinen vars uppgift är att stötta den vanliga pedagogiken då variationen av elevers 

olikheter medför att den vanliga pedagogiken inte räcker till. 

Det finns många olika perspektiv för att studera och förstå det som händer inom det 

specialpedagogiska fältet. Det innehåller både ett individ- och systemperspektiv. Det 

handlar om samspelet mellan individ, skola och samhälle (Jakobsson & Nilsson, 2011). 

4.2 Relationellt och kategoriskt perspektiv 

Människor skapar kunskap i dialog med varandra. De påverkar och påverkas av 

samhälle, kultur, språk, historia och seder (Stensmo, 2007). Kunskap och människans 

individualitet skapas i grupp och i ett socialt sammanhang. Ingenting existerar isolerat, 

vilket leder till att handlingar får mening först i sociala kontexter (Phillips & Soltis, 

2014). Ankerstjerne (2015) hävdar att man inte kan förstå ett barns sätt att leva utan att 

förstå de sociala relationer som barnet är en del av. Hon menar också att personer i 

barnens omgivning måste intressera sig för allt det som barnen är involverade i. Detta 

synsätt återfinns också i läroplanens nya del 4 för fritidshemmet, där ett av de 

långsiktiga målen är “att skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån 

ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt” (Skolverket, 2017a, s. 25). Då våra 

styrdokument utgår ifrån att arbetet i fritidshemmet ska speglas av det relationella 

perspektivet väljer även vi att utgå från det relationella perspektivet, när vår studies 

resultat ska tolkas. 

Det som ställs mot det relationella perspektivet är det kategoriska perspektivet, där en 

elevs svårighet anses bero på faktorer hos den enskilda eleven. De åtgärder som sätts in 

fokuseras till att enbart lösa problem som är kopplat till individen. Dessa beslutas ofta 
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utifrån exluderande principer och eleverna särskiljs från den grupp eller klass de tillhör. 

Det kategoriska perspektivet fokuserar mot en elev med svårigheter, när 

specialpedagogiska insatser planeras. Åtgärderna har ofta en stark koppling till 

diagnosticering, där externa experter varit inkopplade. I det relationella perspektivet ses 

en elev i svårigheter, där insatserna kommer att riktas mot relationer, läraren och hela 

elevens lärandemiljö. Problemen som uppstår identifieras med fokus på miljön och 

lärandesituationen och så även lösningen (Persson, 2013; Hellberg, 2017). Gerrbo 

(2012) lyfter i sin avhandling att tidsaspekten är ett nyckelord. Han menar att det 

relationella perspektivet är mer långsiktigt både till karaktär och dess effekter, medan 

det kategoriska perspektivet ses mer som kortsiktigt och direktverkande. Även om de 

två perspektiven utgör radikalt olika sätt att se menar Persson att de kan verka sida vid 

sida under en övergångsperiod (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001) . 

4.3 Systemteoretiskt perspektiv 

Relationer, mönster och helheter hänger ihop. Individen och omvärlden är ömsesidigt 

beroende av varandra (Jakobsson & Nilsson, 2011). Faktorer på olika nivåer samverkar 

och påverkar elevens situation i skolan. Det är viktigt att beakta helheten, så att åtgärder 

ger önskvärda resultat. Om inte, finns risk för att insatser som genomförs blir alltför 

ensidiga och resultatet obetydligt eller kanske rent av obefintligt (a. a.). 

Bronfenbrenner (2009) menade att barns verklighetsuppfattning konstrueras i samspel 

med miljön. För att visa detta skapade han en utvecklingsekologisk modell bestående av 

fyra cirklar, som han kallade mikro- meso-, exo- och makrosystemen. Mikrosystemet, 

den innersta cirkeln innehåller barnet och de personer som barnet interagerar med 

dagligen. Där återfinns också de fysiska miljöer barnet vistas i, till exempel 

boendemiljön och skolmiljön. Mesosystemet visar på samspelet mellan barnets olika 

miljöer och hur de påverkar individen. Exosystemet innehåller företeelser i barnets 

närmiljö, som det sällan deltar i, men som ändå påverkar det. Det kan vara familjens 

släkt och vänner, föräldrarnas arbetsplatser eller kommunens skolorganisation. Den 

yttersta cirkeln, makrosystemet, innehåller mer övergripande faktorer på samhällsnivå, 

till exempel lagar och förordningar och samhällets attityder och värderingar (Jakobsson 

& Nilsson, 2011) 

Modellen visar hur allt hänger ihop och att påverkan sker både inom och emellan de 

olika skikten och dessutom över tid. Tiden är en faktor som är av stor betydelse, enligt 
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Jakobsson och Nilsson (a. a.). De menar att det kan vara helt avgörande för eleven när 

och under hur lång tid en åtgärd sätts in under skoltiden. 

 

Modellen 

Figur 1 Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell, som visar hur individen 

påverkar och påverkas av de kringliggande systemen (Jakobsson & Nilsson, 2011). 
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5 Tidigare forskning 

Vår ambition var att hitta forskning som berör barn i behov av särskilt stöd i 

fritidshemmet.  Svenska fritidshem är relativt unika med att bedriva sin form av 

fritidsverksamhet med akademiskt utbildad personal och att vara en tydlig del av 

skolsystemet, dock med egna mål och syften (Falkner & Ludvigsson, 2016). Den 

internationella forskning som finns om eftermiddagsaktiviteter är inte helt enkel att 

jämföra med vår form av fritidshem eftersom de inte bedrivs på liknande sätt eller med 

samma förutsättningar. 

Forskning vi funnit relevant redovisas nedan. Det är först fem svenska studier, som 

behandlar betydelsen av ett relationellt eller kategoriskt förhållningssätt. Därefter följer 

två amerikanska studier, som redovisar vad riktade insatser efter skoltid resulterade i. 

5.1 Relationellt förhållningssätt 

Det är av vikt för barn, både som enskilda individer eller som ingår i grupper, hur 

fritidslärare, medvetet eller omedvetet, löser olika situationer som uppstår i 

fritidshemmets kontext. Genom att inta ett relationellt eller kategoriskt perspektiv i 

tänkbara exempel från fritidshemmets praktik, visar Hellberg (2017) vilka konsekvenser 

det får för barnen. Hon menar att även om fritidshemmet inte har en tradition av att 

exkludera barn i samma grad som skolan, så kan resultatet ändå bli exkluderande för 

enskilda individer. Det kan ske genom gruppindelningar efter fritidslärarnas syn på 

barnen och deras förmågor eller genom att barnen själva oemotsagda tillåts kategorisera 

varandra. I båda fallen kan individer komma att marginaliseras och klimatet påverkas 

negativt (a. a.). 

I det relationella perspektivet väljer forskarna att prata om elever i svårigheter. Fokus är 

i samspelet mellan individ och omgivning. Det medför att det specialpedagogiska 

perspektivet med relationellt förhållningssätt handlar om att studera och analysera 

relationer mellan individ och miljö på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå 

(Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001). Det är alltså en väsentlig skillnad var 

problemet placeras. Är det eleven som har problemet eller är det skolan som har 

problem med att hantera elevers olikheter? I Gustafsson och Hjörnes (2015) studie var 

syftet att undersöka en undervisningspraktik i en mindre friskola som hade ett uttalat 

inkluderande arbetssätt. Informanterna var rektor, specialpedagog, lärare och elever. 

Skolan var utvald då de hade en ambition att vara ”en skola för alla”. Eleverna var 
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utvalda för att de går i en klass där det enligt skolledningen gick många barn i behov av 

särskilt stöd. Skolan hade valt att ha ett inkluderande arbetssätt som ett för skolan 

prioriterat område, vilket innebar att skolledning såväl som lärare och annan personal 

arbetade för att nära relationer skulle skapas med eleverna. Det fanns också ett medvetet 

inkluderande arbetssätt som gjorde att eleverna utvecklades i sitt lärande. Lärarna såg 

det som en självklarhet att anpassa undervisningen så att det skulle passa alla (a. a.). Det 

relationella perspektivet kännetecknas av ett intresse för det som sker människor 

emellan (Aspelin, 2013). Eleverna på ovan nämnda skola upplevde att det fanns en 

gemenskap i klassen som betydde mycket och de var uttalat positiva till sin skola och 

dess lärare (Gustafsson & Hjörne, 2015). Det styrker Aspelin (2013) som menar att man 

på goda empiriska grunder kan hävda att integrering är till gagn för alla slags möten. Att 

relationellt utgå från eleven är att inta elevens perspektiv, där hens behov ska förstås i 

situationen (von Wright, 2002). Aspelin och Persson (2011) vill i sin forskning tillföra 

ytterligare en dimension genom att se elevernas relationer som en kraft i sig. 

I Nordin-Hultmans (2004) studie vill hon lyfta de strategier som ser barn och ungas 

förmågor som föränderliga i relation till olika pedagogiska miljöer som kan uppstå i 

skolans värld. Faran kan vara att de insatser som görs kan orsaka nya problem eller 

förvärra de som man försöker avhjälpa, som till exempel utanförskap. Hon poängterar 

också att människan är social och vikten av samspelet människor emellan ska ses som 

en viktig del i vår människosyn. Hon menar att vi är som vi är, för att vi har vuxit upp 

på det sätt vi har gjort och med den omgivningen vi har haft (a. a.). Som vi vill påvisa 

med vår analysmodell påverkar och påverkas individen av sin omgivning (figur 1, s. 

19). 

Att det relationella perspektivet och ett uttalat inkluderande arbetssätt var viktiga 

faktorer i strävan mot kunskapsmålen kom Malmqvist (2016) fram till  i sin 

studie.  Grundskolorna i en svensk kommun hade möjlighet att hänvisa elever i behov 

av särskilt stöd till en centralskola som fått uppdraget att ge det stöd dessa barn 

behövde. Det var elever, vars stödbehov skolorna inte ansåg sig kunna tillgodose. 

Malmqvist (2016) började studera elevmottagandet till centralskolan. Han fann då att tre 

av kommunens grundskolor, som till synes var lika, hänvisade så olika antal elever dit. 

Skolorna hade liknande socioekonomiska förhållanden, låg i förortsområden, var 

ungefär lika stora och antalet elever på dessa skolor hade inte nämnvärt förändrats över 

tid. Genom att studera hur de olika skolorna arbetade med eleverna i behov av särskilt 
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stöd fann Malmqvist (a. a.) skillnader. Den skola som lämnat få elever till centralskolan 

karaktäriserades som inkluderande. Skolan hade specialpedagogisk kompetens i form av 

specialpedagog eller speciallärare i alla arbetslag. Det fanns inga små 

undervisningsgrupper. Lärarna arbetade inkluderande i klasserna och talade om elever i 

svårigheter. Detta synsätt var en uttalad del av skolans ideologi och påverkade också hur 

personalen arbetade med oönskat beteende. De övriga två skolorna ansågs arbeta 

exkluderande och talade om elever med svårigheter (a. a.). 

Lundgren och Karlsudd (2012) påvisar hur det är möjligt att påverka blivande 

fritidslärare redan under utbildningstiden till att anamma ett relationellt perspektiv. De 

ville i sin undersökning beskriva blivande fritidslärares syn på relationsmedvetenhetens 

betydelse och hur en sådan medvetenhet kan komma till uttryck i fritidshemmet. 

Studenternas uppgift var att utveckla en förståelse för det relationella perspektivets 

utmaningar med en koppling till professionella yrkeshandlingar i fritidshemmet. Deras 

reflektioner kunde sedan studeras och synliggöras utifrån relationellt och kategoriskt 

perspektiv som även skulle kopplas till aktiviteter i fritidshemmets verksamhet. 

Resultatet i studien visade att många studenter hade en längtan att ta sig an det 

kommande yrkesarbetet med ett relationellt och inkluderande arbetssätt. Flera av de 

deltagande studenterna ansåg att det som i skolan kunde uppfattas som problem inte 

innebar några problem i fritidshemmet. Informanterna i materialet framhävde i sina 

praktiska exempel fritidshemmets styrka att kunna bygga på det informella lärandet i det 

vardagliga arbetet tillsammans med eleverna. I den nya del fyra beskrivs att lärandet i 

fritidshemmet ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt att 

lärandet i fritidshemmet ska utgå ifrån elevernas behov, intressen och initiativ 

(Skolverket, 2017a). 

5.2 Betydelsen av insatser efter skoltid 

Vi har nedan valt att redovisa två internationella studier, som visar att insatser efter 

skoltid har positiva effekter på elevernas inlärning och relationsskapande. 

Sharp, Rivera-Rodas och Sadovniks (2012) ville med syftet i sin studie synliggöra 

vikten av kompetensutveckling och försöka påverka politiska beslut. Forskarna vände 

sig till personer som arbetat med eller hade annan erfarenhet från after school programs 

med en enkätundersökning. Resultatet visade att professionell utbildning och positiva 

erfarenheter av barn med funktionsnedsättningar gör att du som pedagog blir mer 

positiv till inkludering och därmed formar en bättre verksamhet. Studiens resultat 
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utmynnade i en rad rekommendationer som fokuserade på förbättringar inom utbildning 

och vikten av att after school-verksamhet bör inkludera alla barn även de med 

funktionsnedsättningar. 

I en annan studie (Anderson-Butcher, 2010) studerades barn, som bedömdes vara i 

riskzonen för skolmisslyckande. Forskaren vill undersöka om riktade insatser efter 

skoltid, så kallade after school programs, skulle få eleverna att lyckas bättre i 

skolan.  Hon gjorde sin interventionsstudie i ett socioekonomiskt utsatt område i 

centrala Ohio, USA. Målsättningen var att organisera arbetet i after school programs på 

ett sätt som skapar relationer och ger möjlighet att relatera aktiviteterna efter skolan till 

det som gjorts i skolarbetet. Detta stämmer bra överens med vad som poängteras i Lgr 

11. Verksamheten i fritidshemmet ska komplettera skolan, men vara situationsstyrd, 

upplevelsebaserad och grupporienterad (Skolverket, 2017a).  Ambitionen var att de 

anställda i after school program skulle spegla de unga vad gällde till exempel etnicitet 

och social tillhörighet, till skillnad från hur det såg ut i skolan. Ett av målen var att 

minska tiden de unga var ensamma efter skolan eftersom de då utsattes för olika risker. 

Genom att erbjuda barnen meningsfull tid efter skolan ville forskaren se om det går 

att  förbättra skolresultaten och därigenom få fler elever inkluderade.  När jämförelsen 

gjordes med kontrollgruppen hade ungdomarna som deltagit i programmen större 

närvaro och uttryckte att de kände större tillhörighet till skolan.  Resultatet av insatserna 

gjorde en positiv skillnad i områdena genom att bra kontakter skapats. Dessutom hade 

måluppfyllelsen i matematik och läsning ökats jämfört med kontrollgruppen, som inte 

erbjöds samma aktiviteter. 

Vi menar att undersökningarna ovan pekar på flera viktiga faktorer, som inte är direkt 

kopplade till skolans verksamhet, men ändå har betydelse för elevers skolframgångar. 

Genom att först identifiera och därefter involvera olika grupper, som har betydelse för 

barn och ungdomar, menar forskarna (Anderson-Butcher, 2010; Sharp, Rivera-Rodas & 

Sadovniks, 2012) att det går att skapa nya relationer, som på sikt bidrar till högre 

måluppfyllelse för eleverna. Olika aktiviteter erbjöds efter skolan för barn och 

ungdomar och öppnade möjligheter till att stärka gemenskap och positivt bidra till 

individens utveckling och lärande och även påverka det omgivande samhället. Studien 

visade till exempel att kriminaliteten minskade i de områden där försöken genomfördes 

(Anderson-Butcher, 2010). Grupperna, som involverades i studierna ovan återfinns på 

mikronivån (figur 1, s. 19). 
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6 Metod 

I följande kapitel presenterar vi hur vi valt studier och litteratur, urvalsgrupp och de 

fritidshemmen vi använt oss av. Vi resonerar kring vilka metoder vi valt och hur vi 

genomfört undersökningen. Här beskriver vi även vilka  etiska överväganden vi gjort 

under studiens gång. 

6.1 Urval av studier och litteratur 

 För att hitta lämpliga internationella studier använde vi oss av sökord så som special 

needs education, afterschool care och leisure time. Relevant litteratur sökte vi på 

universitietsbiblioteket och använde sökorden fritidshemmet, relationellt och 

kategoriskt perspektiv. Vi har även använt oss av kurslitteratur vi haft under 

utbildningens gång. Vi hade som ambition att litteraturen och studierna skulle vara så 

aktuella som möjlig, eftersom det hänt mycket i forskningen kring fritidshemmet de 

senaste åren (Rohlin, 2017). 

6.2 Urvalsgrupp 

För att få tips om respondenter tog vi först kontakt med en utvecklingslärare i en 

kommun och en kvalitetsutvecklare i en annan. I urvalsprocessen valde vi skolor där vi 

tidigare hade  haft kollegial kontakt. Tanken med det var att kunna använda oss av dessa 

som dörröppnare till verksamheterna. Vi önskade få tillträde till två skolor med liknande 

elevantal. De utvalda fritidshemmen ligger i två ungefär jämnstora orter i södra Sverige. 

Skolorna de hör till är belägna i olika socioekonomiska områden, ett hög- och ett 

lågstatusområde. De har ungefär lika många elever och är båda F-6-skolor. Vi kallar 

dem vidare för Björken och Tallen som är fiktiva namn. 

6.1.1 Beskrivning av fritidshem 1, Björken 

Björken är beläget i en skola i ett välbärgat socioekonomiskt område som ligger relativt 

centralt i staden. De fem respondenterna som deltagit i studien har alla 

universitetsutbildning. De har allt från fem till 30 år i yrket. På fritidshemmet var 38 

barn inskrivna. Under fritidstiden arbetade två personal med barnen, varav ett barn med 

Downs Syndrom med en egen personal. 

6.1.2 Beskrivning av fritidshem 2, Tallen 

Tallen finns i en skola i ett socioekonomiskt mer utsatt område än Björken. Stadsdelen 

är belägen i utkanten av staden. De två respondenterna som deltagit är barnskötare med 
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mer än 20 års erfarenhet som personliga assistent, elevresurs och fritidslärare. I den 

aktuella fritidshemsavdelningen finns två personal och 24 barn. 

6.2 Valda metoder 

Vi valde att använda oss av metoderna observationer och fokusgrupper. Vi ville 

observera fritidshemmens arbetslagsplaneringar för att utröna på vilkets sätt barn i 

behov av särskilt stöd påverkar planeringen av verksamheten. Vår förhoppning var att 

kunna få svar på våra frågeställningar på det sättet. Genom fokusgruppssamtal kunde vi 

gå in på djupet och ställa våra frågor (bilaga A). Med dessa två metoder ville vi få en så 

komplett och heltäckande bild som möjligt. En observation och fokusgrupp på vardera 

en timme per fritidsarbetslag planerades. Intentionen var att få 4-6 deltagare per 

fokusgrupp, vilket uppnåddes på det ena arbetslaget där fem respondenter deltog. I det 

andra samtalet deltog två fritidslärare. Innan studiens insamling av material startade, 

genomförde vi var sitt fokusgruppsamtal på vår egen arbetsplats. Avsikten med detta 

var att dels kontrollera att frågorna var relevanta och att vi fick svar på det som vi 

förväntade oss. Vi ville även öka vår kunskap som handledare för ett fokusgruppsamtal 

och kunna testa de tekniska hjälpmedel vi hade planerat att använda. Observationerna 

och fokusgruppsamtalen spelades in med iPhone respektive iPad och transkriberades 

därefter. Med detta tillvägagångssätt ville vi lära känna vårt material och inleda 

tolkningsarbetet på ett tidigt stadium (Eriksson - Zetterquist & Ahrne, 2015). 

6.2.1 Observation 

Vårt val av metod föll på observation för att kunna svara på frågeställningen hur 

fritidshemmen planerar utifrån barn i behov av särskilt stöd. Vår tanke var att som 

observatör kunna utröna om barn i behov av särskilt stöd involveras i planeringen. För 

att kunna få en rättvis bild av hur involverade barn i behov av särskilt stöd är hade ett 

flertal observationer varit nödvändiga men tidsbristen gjorde att vi valde att prova 

metoden observation vid ett tillfälle. En av de stora riskerna benämner Tjora (2011) som 

att höra ”forskarens röst” i observationsstudien. Självklart påverkas situationen av vem 

som observerar och i vilket syfte deltagarna i studien blir observerade. Det största 

avtrycket av forskaren kan bli när data ska analyseras. Forskaren gör en lång rad val i 

samma stund som man går in i observatörsrollen. Vi ville undvika en situation där 

respondenten enbart gav oss de svar de trodde förväntades av dem. 

Vi var medvetna om att vi inte skulle kunna bygga upp några relationer som skulle få 

betydelse för studien under de fåtal observationstillfällen som planerades. Det kan vara 
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svårt för observatören att balansera mellan rollen som “en i gänget” och den som 

objektivt och på distans kan göra avgöra vad som är relevant. (Barajas, Forsberg & 

Wengström, 2013). Vår ambition var att inta en så passiv observationsroll som möjligt 

utan att skapa en onaturlig situation.  Vi valde att börja med observationerna, för att vårt 

forskningsfokus skulle vara brett och förutsättningslöst (Lalander, 2015). Att föra 

fältanteckningar är den vanligaste formen av dokumentation av observationer (Tjora, 

2011). Vi valde att kombinera fältanteckningar med inspelning av planeringstillfället vi 

valt att observera. Enligt Tjora (a. a.) kan aldrig fältanteckningar bli tillräckligt 

omfattande så därför valde vi kombinationen med att spela in. 

6.2.2 Fokusgrupper 

Vi valde att använda oss av fokusgruppsamtal för att det är en tidseffektiv metod, som 

kunde ge oss möjlighet att ta del av flera fritidslärares reflektioner och kunskap  om 

barn i behov av särskilt stöd i fritidshemmets kontext (Wibeck,2010). Samtal i 

fokusgrupp innebär att en mindre grupp individer samtalar om ett speciellt ämne 

(Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). Fokusgrupper är, enligt Dahlin-Ivanoff (2015) 

och Wibeck (2011), en användbar metod när forskare vill undersöka hur en grupp 

personer tänker och tycker om en viss fråga eller ämne och dessutom ta reda på varför 

de gör det. Ett fokusgruppsamtal kan ge forskaren nya perspektiv på sina 

frågeställningar och även bidra till ett djup i forskarnas förståelse, men det krävs att 

frågorna till fokusgruppen är tydliga och intressanta för att stimulera till diskussion (a. 

a.). 

Vi valde att ha fokusgrupp med hela existerande arbetslag av praktiska skäl. Metoden 

fokusgruppsamtal är tidseffektiv även på det sättet att forskaren kan samla flera 

respondenter vid samma tillfälle, jämfört med att genomföra individuella intervjuer. Det 

förekommer varningar  om att urvalet av deltagare kan vara svårt och att 

förberedelserna måste göras noggrant (Wibeck, 2010, Dahlin-Ivanoff, 2015 och Barajas 

Eriksson, Forsberg och Wengström, 2013). 

I denna studie visade det sig att det ena arbetslaget vid tiden för fokusgruppsamtalet 

endast bestod av två personer, vilket kan göra det svårt att hävda att den utgör en 

fokusgrupp. Wibeck (2010) menar att den optimala storleken på en fokusgrupp är fyra 

till sex personer. Då är gruppen tillräckligt stor för att det ska bli en bra dynamik. Alla 

har möjlighet att delta och det är svårt att gömma sig och vara alldeles tyst. Det motsägs 

av Barajas Eriksson, Forsberg och Wengström (2013) som anser att en mindre grupp är 
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mellan sex och åtta personer. Den mest förekommande gruppstorleken är sex till åtta 

personer, men färre förekommer ofta, enligt Bryman (2013). Fokusgruppsamtalet är en 

form av gruppintervju där antalet deltagare är fler. Gränsen mellan fokusgruppsamtal 

och gruppintervju är flytande (a. a.). 

6.3 Genomförande 

För att undvika eventuell jävsituation och andra etiska dilemman beslutade vi att inte 

undersöka våra egna arbetsplatser. I stället fick vi tips från en utvecklingslärare och 

använde oss också av vår lokalkännedom och yrkesrelaterade kontakter och kunskaper. 

Vi önskade två ungefär lika stora fritidshem placerade i ungefär lika stora kommuner 

och orter. Innan respondenterna gav sitt samtycke till att vara med i undersökningen fick 

de ett missivbrev (bilaga B) med information om studien. 

I detta avsnitt beskrivs kortfattat hur kontakterna togs med respektive fritidshem och hur 

observationerna och samtalen i fokusgrupperna, två stycken av varje, sedan 

genomfördes. 

6.3.1 Genomförande av observation och samtal i fokusgrupp 

De första kontakterna togs via telefon med representanter från skolledningen på de två 

skolorna som Björken och Tallen tillhörde. Dessa kontaktade i sin tur arbetslagen på 

fritidshemmen och lämnade information om studien i form av missivbrev (Bilaga B). 

Observationerna genomfördes under ordinarie arbetslagsplaneringar. Det fanns då plats 

för ytterligare frågor från respondenterna. I övrigt observerade vi passivt bortsett från de 

gånger fritidslärarna bjöd in oss i samtalet, vilket inträffade vid ett par tillfällen. 

Planeringarna spelades in på mobiltelefon och iPad. Fältanteckningar fördes också. 

Tiden för samtalen i fokusgrupperna bokades då observationerna gjordes. 

Respondenterna fick frågorna (Bilaga A) i förväg för att kunna förbereda sig. Vid 

genomförandet var deltagarna placerade så att alla hade ögonkontakt med varandra. En 

timma var avsatt till samtalen i fokusgrupperna, och vi använde nästan hela tiden. I 

Tallens fokusgrupp deltog endast två respondenter. Det var i slutet av läsåret och trots 

försök, kunde inte fler personer delta. 

6.4 Bearbetning och analys av data 

Analys kan översättas av förenkling, skriver Tufte (2011). Det är nödvändigt att 

förenkla för att materialet, som är omfattande och svåröverskådligt, ska bli begripligt. 

Det är viktigt att se förbi detaljerna och påvisa huvuddragen i materialet (a. a.). När vårt 
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insamlade material skulle bearbetas hade vi för avsikt att göra en så kallad tematisk 

innehållsanalys (Wibeck, 2010)  och utforma resultatet efter återkommande teman. Vi 

bedömde då materialet som svårt att kategorisera. Därför avslutade vi arbetet att närma 

oss våra data utifrån ett induktiv förhållningssätt och valde istället att göra det deduktivt 

(Bryman, 2013; Ahrne & Svensson, 2016). Vi sorterade materialet utifrån studiens 

frågeställningar och hade Bronfenbrenners modell med de olika nivåerna av 

påverkansfaktorer i tankarna. Med hans modell och det relationella respektive 

kategoriska perspektivet närmade vi oss materialet för att försöka tolka och analysera 

det. Vi tänker oss att mikrosystemet motsvarar individnivån, när vi redovisar resultatet. 

På motsvarande sätt är makrosystemet det vi benämner som organisationsnivån. 

Däremellan finns gruppnivån och även den ingår huvudsakligen i mikrosystemet. 

Exosystemet har inte haft så stort inflytande på resultatet i vår studie, men självklart 

påverkas individen i varierande grad även av faktorer härifrån. 

6.5 Etiska överväganden 

I vår studie har avvägningar gjorts under arbetets gång avseende värdet av det 

förväntade kunskapstillskottet gentemot eventuella negativa konsekvenser för de 

berörda. 

I all forskning måste forskarna väga forskningskravet mot individskyddskravet. 

Individskyddskravet kan delas upp i fyra huvudkrav, informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekraven (Vetenskapsrådet, 2002). 

6.5.1 Informationskravet 

Informationskravet innebar för vår studie att information gavs de tänkta deltagarna 

innan de bestämde om de ville vara med i forskningen eller inte. Vi betonade vinsterna 

med den nya forskningen för att motivera presumtiva deltagare till att ge sitt samtycke 

(forskningskravet). Informationen var muntlig och skriftlig. Vi informerade om hur 

studiens datainsamlingsdel var planerad och vad som skulle krävas av deltagarna 

(Vetenskapsrådet, 2002). Vi upplyste också om att studien kommer publiceras på 

www.lnu.diva-portal.org då den avslutats. Informationskravet är viktigt för att 

respondenterna ska kunna ta beslut om deltagande. Ett missivbrev (bilaga B) författades 

och skickades ut till de berörda en tid innan datainsamlingen hade planerats starta. 

http://www.lnu.diva-portal.org/
http://www.lnu.diva-portal.org/
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6.5.2 Samtyckeskravet 

Inför de planerade observationerna och samtalen i fokusgrupp fick de presumtiva 

respondenterna information om studien och omfattningen av eventuellt deltagande. Det 

var inte någon av respondenterna i den här studien som avbröt sitt deltagande, men då 

det händer får inte forskaren påverka deltagaren till att fortsätta. Särskilt viktigt är det 

om deltagarna står i beroendeställning till forskaren. Vi arbetade inte i samma 

kommuner och hade inte heller några personliga relationer och därför bedömde vi att 

det inte fanns något beroendeförhållande. Individen som deltar har rätt att när som helst 

avbryta sitt deltagande (Vetenskapsrådet, 2002). 

6.5.3 Konfidentialitetskravet 

Utifrån konfidentialitetskravet avidentifierades de som deltog i observationer och 

fokusgruppsamtal, så att enskilda personer inte skulle kunna identifieras av 

utomstående. Transkriberingar, anteckningar och annat material har hanterats och 

förvarats på ett säkert sätt att inga obehöriga har kunnat ta del av dem. Dessutom har de 

som ansvarar för studier tystnadsplikt (Vetenskapsrådet, 2011). 

Innan kontakter togs med presumtiva respondenter diskuterade vi hur vi skulle kunna 

undvika eventuella jävssituationer. Respondenterna ska i så hög grad som möjligt vara 

oberoende av forskarna (Vetenskapsrådet, 2002) för att forskarna inte ska få de svar 

respondenterna tror att forskarna vill ha. Detta tog vi hänsyn till i urvalet och gjorde att 

vi valde fritidshem, där vi inte hade några personliga kontakter sedan tidigare. 

6.5.4 Nyttjandekravet 

Förutom att ge information om studien, berättade vi för respondenterna att de insamlade 

uppgifterna endast skulle användas till vår studie. Vetenskapsrådet (2002) tydliggör att 

det insamlade materialet får bara användas för det forskningsändamål som är 

kommunicerat. I de fall materialet skulle kunna användas i ett annat forskningsprojekt 

är det inte tillåtet att göra så utan de berördas tillstånd (a. a.). Vi har inte tagit in några 

uppgifter om enskilda personer då vi ansåg det irrelevant för studien. Vårt intresse låg i 

hur respondenterna utifrån sina yrkeserfarenheter definierade barn i behov av särskilt 

stöd och utifrån det utformade verksamheten. 

6.6 Kompletterande intervjuer 

När vi sammanställt vårt resultat tyckte vi att det skulle vara intressant att inte enbart 

redovisa organisationsnivån utifrån fritidshemmets styrdokument. Vi ville därför 
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komplettera och vidga med ytterligare perspektiv från skolledning och barn- och 

ungdomsförvaltningen.  Detta gjordes genom kvalitativa intervjuer. Enligt Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2015) är intervjuns styrka  att den går relativt snabbt att 

genomföra. Vi valde att kontakta en rektor och en chef inom barn- och 

ungdomsförvaltningen i två olika kommuner i södra Sverige. Dessa två respondenter 

valdes ut genom att vi gjorde ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2013). De var personer, 

som på kort varsel samtyckte till att delta i undersökningen. 

De frågor vi ställde formulerades utifrån det tidigare resultat vi fått (Bil C). Vi bokade 

tid och genomförde därefter intervjun som spelades in. Efteråt transkriberades 

intervjuerna för att få en överblick av vad som sagts. I de kompletterande intervjuerna 

har vi som tidigare gjort ovanstående etiska övervägande. 

Vid planeringen av våra kvalitativa intervjuer hade vi fått fram ett resultat från de 

fritidshem vi observerat och haft fokusgruppsamtal med. Vi valde att använda oss av 

strukturerade intervjuer så att det skulle uppfattas likartat av de båda 

undersökningspersonerna (Barajas-Eriksson, Forsberg och Wengström, 2013). 

  



 

 

 

30 

 

7 Resultat 

I det här kapitlet har vi studerat vårt insamlade material och sorterat det utifrån studiens 

frågeställningar. 

 Hur definierar fritidslärare barn i behov av särskilt stöd i 

fritidshemmets praktik? 

 Hur planeras och genomförs verksamheten med fokus på arbetet med 

barn i behov av särskilt stöd? 

 På vilket sätt förväntas förutsättningarna för barn i behov av särskilt 

stöd förändras i och med den nya del 4 i Lgr 11? 

  

Respondenternas svar återfinns under varje fråga indelade i individ-, grupp- och 

organisationsnivå. I den fortsatta redovisningen benämnes fritidshemmen Björken och 

Tallen. 

Efter varje frågeställning kommer först en sammanfattning av resultatet som därefter 

illustreras med några citat från respondenterna. 

Vi redovisar även vårt resultat från intervjuer av rektor och huvudman. 

7.1 Hur definierar fritidslärare barn i behov av särskilt stöd i fritidshemmets 

praktik? 

Under individ-, grupp- och organisationsnivå redovisas en sammanfattning av 

frågeställningens resultat som sedan följs av representativa citat. 

7.1.1 Individ 

På Björken upplevde respondenterna att barn i behov av särskilt stöd krävde mer av 

dem på olika sätt än de “genomsnittliga”. De räknade upp olika egenskaper hos barn i 

behov av särskilt stöd såsom introverta barn, barn med aggressioner och barn med 

koncentrationssvårigheter. Benämningar som användes var ”specialbarn” och utanför-

ramen-barn. På Björken fanns även ett barn som aldrig deltog i verksamheten 

tillsammans med de övriga barnen. 

-De som har svårt att sitta still, svårt med koncentrationen. De som har aggressioner i sig. Svårt 

att hitta sina egna motorer, lita på sig själva att de kan. 

-De som kräver annat än det genomsnittliga, i undervisningssammanhang. 

-De som kräver mer av oss på olika sätt. 
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Det var främst under skoltid som Tallens fritidslärare upplevde att barnen var i behov av 

särskilt stöd. Under fritidshemstiden nämnde de barn som har sociala svårigheter och de 

som kan ha svårt med kompisar. De ställde sig också lite undrande till om det kunde 

vara barn med särbegåvning. 

-Att man har stora sociala problem, med beteendet och sådär. 

-Särbegåvning? 

På båda fritidshemmen poängterade respondenterna att en diagnos inte var avgörande 

för om ett barn är i behov av särskilt stöd eller inte på fritidshemmet. 

Skolledaren ansåg att det är svårt att definiera barn i behov av särskilt stöd. Behoven är 

mycket individuella och situationsberoende. Han var helt övertygad om att alla de barn 

som är i behov av särskilt stöd på fritidshemmet inte får det stöd de har rätt till. 

Huvudmannen ser det som en självklarhet att barn i behov av särskilt stöd finns även i 

fritidshemmen då de finns i skolan, men att det finns skillnader mellan fritidshemmen 

hur väl det särskilda behoven tillgodoses. 

7.1.2 Grupp 

På gruppnivå tyckte fritidslärarna på Björken att det var de barn, som inte fungerade i 

grupp som behövde särskilt stöd. Det var hos dem de måste vara hela tiden så inget 

hände. 

-De som går på sina kompisar. De som har de lite speciella behoven. Där man måste vara hela 

tiden, så att inte andra blir drabbade av dem. 

Barn i behov av särskilt stöd  har sociala svårigheter, som märks när de ska vara i stor 

grupp och ramarna för aktiviteterna inte är så tydliga uppgav fritidslärarna på Tallen. 

Det hände att barn får utökad tid på de båda fritidshemmen. Respondenterna beskrev att 

i de allra flest fall var anledningen behov av social träning. 

-De har väldigt få kompisar runt omkring sig. Det kan vara jobbigt hemma också. 

Fritidslärarna styrka är att utveckla elevernas sociala kompetenser är något som uttrycks 

vid upprepade tillfällen i fokusgruppsamtalen. 
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7.1.3 Organisation 

På både Björken och Tallen träffade fritidslärarna barnen både i skolan och på 

fritidshemmet. De upplevde barnens svårigheter tydligare i skolans kontext. Behoven av 

stöd ökade till följd av kraven, vilket framkom i följande citat: 

-Oftast fungerar det lite bättre på fritids. Vi tror att det är kraven som inte är så stora. Det här 

med att sitta still och göra i matteboken, läsa och att vara tyst. 

-På fritids är det mer lek, fri tid och välja lite själv vad man ska göra. 

Fritidslärarna på Tallen ser att då lokaler och aktiviteter strukturerats och organiserats 

utifrån barnens önskemål fungerar gruppen och individen på ett mer tillfredställande 

sätt. 

Det finns frustration och uppgivenhet i vissa personalgrupper, uppger sig huvudmannen 

veta. Hen poängterar att det ibland brister i den enskilda skolans organisation. 

Möjligheter att till exempel tänka om och ändra i miljön utnyttjas inte, vilket gör att 

resurser som finns inte används fullt ut. 

7.2 Hur planeras och genomförs verksamheten med fokus på arbetet med barn i 

behov av särskilt stöd? 

Under individ-, grupp- och organisationsnivå redovisas en sammanfattning av 

frågeställningens resultat som sedan följs av representativa citat. 

7.2.1 Individ 

Björkens fritidslärare konstaterade att de barn som behövde stöd på under fritidstiden 

inte fick det, främst på grund av brister i form av personella resurser. Respondenterna 

uttryckte att behoven var stora och att det skulle behövas en-till-en-undervisning för en 

del barn. Fritidslärarna hade stöttning av en specialpedagog som gjorde dem 

uppmärksamma på de barn som behövde extra stöd under fritidstiden. Följande citat ger 

exempel på detta: 

-Det finns ingen möjlighet för oss att hinna planera för barn i behov av särskilt stöd. Vi är för få 

personal i barngruppen. Vi har inte resurser att jobba en till en, som en del skulle behöva under 

fritidstiden. 

-De barn som behöver stöttning under skoltid får inte det på fritidstid. Då har vi många som bara 

går omkring. 

-Ett barn behöver man sitta bredvid hela tiden, men det finns inte den möjligheten. Han får inte 

den stöttning han behöver på fritids. Han behöver ju en. 

-Han är en sån man behöver uppmärksamma, så man inte tappar bort honom. 
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Observationen av Tallens planering visade att fritidslärarna visste vilka barn som var i 

behov av stöd och planerade verksamheten utifrån dem. Deras intention var att 

möjligheterna att lyckas skulle bli större. En aspekt de lyfte var vikten av varierande 

aktiviteter på fritidshemmet så att alla barn hade möjlighet att välja något som passar 

och genom det utvecklas i sitt lärande. Dessutom såg respondenterna på Tallen 

fördelarna med sin närvaro under hela dagen. De kunde utifrån gemensamma 

erfarenheter stötta barnen exempelvis vid konflikter. Följande citat belyser ovanstående 

sammanfattning: 

-När vi planerar anpassar vi våra aktiviteter efter den barngrupp vi har. 

-Ibland gör vi inte vissa saker för vi vill inte att X ska misslyckas. 

-Men vi jobbar också mycket med trygghet i gruppen, kamratskapen, hur man är som människa 

mot varandra i olika situationer. Vi har mycket konfliktlösning, och det är ju hela dagen, det 

jobbar vi mycket med. 

-Det är mer fritt. Man kan välja. Vill man gå ut kan de göra det, vill de vara inne får de vara det. 

Har vi pyssel så säger vi ju inte att man måste vara med. Man får välja själv. 

Detta visade sig också genom det sätt fritidslärarna planerat lokalerna utifrån barnens 

önskemål och behov. 

Huvudmannen menar att personalens fokus troligen ligger mer på behoven under skoltid 

eftersom det är där kunskapskraven ställs. 

7.2.2 Grupp 

Gruppens behov var svåra att tillgodose, då personalen måste cirkulera bland barnen för 

att avstyra akuta situationer betonade fritidslärarna på Björken. Enligt det centrala 

innehållet i Lgr 11, del 4 (Skolverket, 2017a) ska fritidshemmet ha ett visst utbud av 

aktiviteter, men de ansåg att det var omöjligt att uppnå. Genomföra styrda aktiviteter 

upplevdes ta för lång tid och avbröts på grund av att personalen måste ingripa för att 

lösa akuta situationer som uppstod. Under observationen av Björkens planering visade 

det sig  att de arbetade med att sätta ord på känslor både genom vanliga samtal och 

genom seriesamtal för de barn som ansågs behöva det. För att det skulle bli ett bra 

arbetsklimat hade respondenterna olika strategier. De försökte aktivera vissa barn först. 

De erbjöd enskilt spel på iPad. Följande citat visar exempel på ovanstående: 

-På fritids ska det ju också vara meningsfullt och presenteras ett bra utbud. Det är ju att trolla 

med knäna… 
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-Sen har vi även paddan som vi använder som vila. De får gå och sätta sig om det blir alldeles 

uppåt väggarna. De får sätta sig i en lugn vrå med hörlurar och sitta och spela några pedagogiska 

spel. 

Tallens fritidslärare utgick från de barn och de behov som utgjorde fritidsgruppen. De 

ansåg sig vara lyhörda för de förslag barnen hade på aktiviteter de ville göra. Utifrån 

barnens önskemål planerades hur lokalerna skulle nyttjas. De uttryckte att det var viktigt 

att det fanns lugna platser, där barnen bara kunde vara. Barn behöver tid och plats för 

reflektion och för att utveckla sina sociala färdigheter. Personalen på Tallen var resurs 

vissa timmar i de klasser fritidshemmet var knutet till. De träffade barnen större delen 

av dagen, vilket medförde att de kunde bidra till kontinuiteten i verksamheten. Barnen 

kunde fortsätta med något de påbörjat eller få hjälp med något skolarbete. Det fanns 

vuxna som visste vad som hänt under dagen. 

-Sedan försöker vi lyssna på de förslag barnen kommer med. Så var det vid pokemon. Då satte vi 

oss ner och kollade i paddan tillsammans och kollade vad man kunde göra. 

-Vi har gjort i ordning gröna rum med serietidningar och växter. Där är det en del som hänger 

flera timmar under eftermiddagarna. 

-Vi kan fortsätta med något de gjort i skolan. Fortsätta med något de gjort på bilden. En del 

dagar kanske de gör färdigt något i sin mattebok. En del får bättre lugn och ro när de sätter sig på 

fritids. 

-Fördelen med att jobba så här som vi gör är att vi är med hela dagen i skolan Vi vet vad som 

händer i skolan. Och vad som kan påverka fritidstiden när det är något som inte är utrett. 

Fritidslärarna uttryckte en nöjdhet med hur de strukturerat aktiviteterna i dialog med 

barnen. Det finns en medvetenhet om delaktighetens betydelse. 

Även skolledaren talar om vikten av elevinflytande. För att underlätta i planering och 

genomförande anser han att fritidslärarna borde fråga barnen vad de är intresserade av 

och vad de vill göra av sin fritidstid. 

7.2.3 Organisation 

Personalen räcker inte till, konstaterade fritidslärarna på Björken. De ansåg att det var 

för lite personal i förhållande till antalet inskrivna barn. Deras planeringstid var förlagd 

på ett sätt som ytterligare minskade personalstyrkan på eftermiddagarna. Missnöjet var 

stort på Björken. 

-Vi är ju bara två stycken på 40 barn. Då får man ju bara hoppas att det inte händer någonting. Vi 

hinner ju inte med det genomsnittliga heller. Det är bara att cirkla omkring. 
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Skolledningen för Tallen hade genomfört kompetensutvecklande insatser för 

personalen. Fritidshemmet hade haft en mentor med utbildning för och erfarenhet från 

fritidshem  kopplad till sig vid ett flertal tillfällen. Vissa insatser hade gjorts 

tillsammans med skolans lärare. Respondenterna berättade att de på grund av dessa 

insatser blivit bättre på att dokumentera och koppla sin verksamhet till styrdokumenten. 

-Vi använder ett planeringsverktyg, där vi utvärderar och ser vad som skulle kunna gjorts 

annorlunda. I verktyget kopplar vi aktiviteterna till styrdokumenten. Det finns kortsiktiga mål. 

Och långsiktiga. 

Gemensamt för respondenterna är de reflekterade över framtiden. Fritidslärarna på 

Björken ville ha förändrade tjänstevillkor och trodde att det genom det skulle bli bättre 

för dem och även för barnen. Tallens pedagoger var oroade för att fritidsverksamheten 

kan komma att regleras mer. Kunskapskrav även i fritidshemmet gör att gränsen mellan 

skola och fritidshem suddas ut, vilket de såg en fara i då de ville behålla fritidshemmens 

styrkor. De påtalade även skillnader i deras utbildningar och behörigheter. 

Rektorn nämnde i intervjun att en av orsakerna var bristen på utbildad personal i 

fritidshemmet och hur fritidslärarna organiserar och lägger upp arbetet spelar också roll. 

Hans ambition var att stötta lärarna i fritidshemmet att tänka om och våga förändra i det 

dagliga arbetet. 

Beslut som tas i den kommunala styrningen påverkar förutsättningarna hur medel för 

särskilt stöd fördelas. I den kommun huvudmannen verkar kan skolor ansöka om 

tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd. Hen berättar att i ansökningarna är det 

stort fokus på behoven i skolan och betydligt mindre på behoven i fritidshemmet. I den 

aktuella kommunen delas tilläggsbeloppet upp i en skoldel och en fritidshemsdel. 

-Vi vill visa att även fritids bedriver verksamhet som svarar mot ett särskilt stöd. 

Huvudmannen vill på detta sätt markera att behov finns på båda ställena och att 

tilläggsbeloppet ska fördelas på ett visst sätt. Sedan är det rektorerna som ansvarar för 

skolans inre organisation (SFS 2010:800, 2 kap 10§), men det är ändå en markering från 

huvudmannens sida uppger respondenten. 

7.3 På vilket sätt förväntas förutsättningarna för barn i behov av särskilt stöd 

förändras i och med den nya del 4 i Lgr 11? 

Fritidslärarna på Björken och Tallen trodde inte att det blir någon egentlig skillnad med 

den fjärde delen i Lgr 11. Björken var tyngt av sin pressade arbetssituation och kunde 
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inte frigöra sig från känslan de hade av den. Tallen uppgav att de kommer att jobba på 

som vanligt. De ansåg sig redan göra allt som står i det centrala innehållet i läroplanen 

för fritidshemmet. 

7.3.1 Individ 

Björkens personal såg utifrån sina nuvarande förutsättningar inte att de skulle kunna 

förändra något till det bättre enbart med stöd av del 4 i Lgr 11. Respondenterna på 

Tallen menade att det möjligen kan bli lättare att få resurser till barn med fysiska 

funktionsnedsättningar, men att resurser till barn med diagnoser troligen inte kommer 

att påverkas. De uttryckte att lärarna krävde extra personella resurser under skoltid för 

dessa barn, men fritids förväntades klara sitt uppdrag utan den extra resursen. 

För att kunna påtala vikten av stödjande insatser behövs kunskap om barn i behov av 

särskilt stöd. Rektorn påtalar att det ofta är en brist i kompetensen hos fritidslärarna. Det 

ingår inte i tillräcklig omfattning i utbildningen, enligt honom.Han påtalar även att det 

ligger i den anställdes uppdrag att hålla sig ajour med aktuell forskning. 

7.3.2 Organisation 

Respondenterna på Björken hade gett upp och ansåg sig inte kunna följa läroplanen. 

Tidigare under terminen hade de fått en föreläsning av den aktuella kommunens 

utvecklingslärare för fritidshemmen. De ansåg ändå inte att de fått den nya del fyra 

implementerad och hade därmed ingen uppfattning om vad den innebär. Detta 

förtydligas i följande citat: 

-Vi har inga möjligheter att följa läroplanen. Så är det! 

-Läroplanen är säkert bra och de jobbar säkert bra efter den på de andra fritidsen (på skolan). 

Tallen reflekterade över begreppet lärande och att det fanns olika sätt att se på det. Det 

finns skillnader mellan arbetslagen på skolan, menade de. Det påverkade hur villiga 

lärarna var att gå in och förstärka på fritidshemmet, när det behövdes, mer än texten i 

det centrala innehållet. De var medvetna om lärandet och undervisningen i det 

aktiviteter de genomförde.  Detta exemplifieras av följande citat: 

-Sen är det väldigt olika. Vi har väl tur att vi har de lärare vi har. Vi har ett väldigt bra 

samarbete. Skulle det vara så att du X du går på  någonting, och jag har 15 ungar här och det 

regnar vet jag att jag kan be (lärare) eller (lärare) så kommer de och hjälper. Så är det inte på 

andra avdelningar. De sitter gärna på arbetsrummet och planerar. 

-I pysslet ingår massor av saker! Tillsammans kunna sitta och göra. Konversera och vänta på sin 

tur. Kompostering…. källsortering...pyssel …det är ju också lärande!. 
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-…om det ska in mer undervisning…förut var det samlad skoldag och då skulle 

fritidspedagogiken in mer i skolan, men nu verkar det som om vi ska ha egen undervisning på 

fritids. Det vi kan undervisa i är social träning, socialt samspel och att man kan umgås i grupp. 

  

Det som som fritidslärarna uttryckte tyder på en medvetenhet om lärandet och 

undervisningen i de aktiviteter de genomförde. Barnen i behov av särskilt stöd på Tallen 

är en naturlig del i verksamheten och dess planering. 

Barn i behov av särskilt stöd behöver inte nämnas i del 4, anser huvudmannen. I 

läroplanens andra del står att “Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja 

elever i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd, och samverka för att göra skolan 

till en god miljö för utveckling och lärande” (Skolverket, 2017a, s. 14). Hen menar att 

läroplanen ska ses som en helhet. Det är dock en viktig markering att fritidshemmet har 

fått en egen del, som på längre sikt kommer att ge resultat och höja fritidshemmets 

betydelse. 

 

-Sättet X kommun fördelar tilläggsbeloppet har ett symbolvärde. 

  

Huvudmannen menar att det och det att fritidshemmet har en egen del i Lgr 11 är viktigt 

på sikt och påverkar fritidshemmets betydelse positivt. 
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8 Analys 

8.1 Hur definierar fritidslärare barn i behov av särskilt stöd i fritidshemmets 

praktik? 

I det resultat vi fått fram är barn i behov av särskilt stöd de barn som kräver mer av 

fritidslärarna än, som de uttrycker det, ett “genomsnittsbarn”, de som inte fungerar i 

grupp eller de barn som är i behov av stöd i sin sociala utveckling. De sistnämnda 

uppges till exempel ha problem med kompisrelationer eller med 

konflikthantering.  Barnen betraktas som “problembärarna” och miljön och pedagogerna 

ses inte alltid som delaktiga i behovet av stöd. Att se stödbehovet som brister hos barnet 

är att utgå från ett kategoriskt perspektiv (Hellberg, 2017, Persson, 2013). Vissa 

respondenter gav uttryck för att det som kan betraktas som problem är ofta någon 

annans ansvar. Som en orsak nämns skolledningen som inte tillsätter tillräckligt med 

resurser. Några påtalade anställningsvillkoren som försvårande, när verksamheten ska 

planeras, som är en faktor på organisationsnivå och även i Bronfenbrenners makronivå. 

Respondenterna var helt överens om att diagnos inte är nödvändigt för att en elev ska 

vara i behov av särskilt stöd. Risken kan vara att fokus blir större på den eleven med 

diagnos än på andra elever som kan ha till synes än större svårigheter (Jakobsson & 

Nilsson, 2011). Behovet av stöd upplevs av fritidslärarna som större under skoltid än 

fritidstid, vilket kan ha med kunskapskraven i skolan att göra. Fritidshemmen har inga 

preciserade kunskapskrav som skolan har, de lyder under läroplanens första, andra och 

fjärde del (Håkansson, 2013). 

Eftersom det finns barn i behov av särskilt stöd i skolan borde de även finnas i 

fritidshemmet. Huvudmannens uppfattning är att det troligen är lättare att definiera ett 

stödbehov utifrån läroplanens kunskapskrav (Skolverket, 2017a) än bara ett centralt 

innehåll, som finns i fritidshemmens del. Därför blir det inte lika tydligt vem som är i 

behov av särskilt stöd i fritidshemmets kontext. 

När det gäller stöd i barnens sociala utveckling resonerar fritidslärarna i ett bredare 

perspektiv. Flertalet av dem nämner att på fritids är behovet stort av särskilt stöd i de 

sociala sammanhangen som är många under fritidshemstiden. Det är åtskilliga barn på 

en begränsad yta och på den ska flera parallella aktiviteter förstås och relateras till. 

Dessa svårigheter i sociala sammanhang kan bero på faktorer i hemmet, som både direkt 

och indirekt påverkar barnets situation i skola eller fritidshem. Dessa faktorer återfinns i 

mikronivån, där individen samspelar med familj, vänner, skola och fritidshem. 
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Närstående personer och företeelser är betydelsefulla för individens lärprocess både i 

skolan och på fritidshemmet. Stöd som uppmärksammats av fritidslärarna i vår studie är 

konflikthantering eller hjälp med kamratrelationer. Fritidslärarna vet vilka som är i 

behov av särskilt stöd och försöker möta dem på olika sätt och med olika metoder. I 

dessa fall ses stödbehovet ur ett relationellt perspektiv. Individen finns i ett 

sammanhang, som påverkar och påverkas av de som finns i kontexten (Phillips & Soltis, 

2014). Att se barnets behov av stöd som ett uttryck som  uppstår först i mötet med andra 

är även det att utgå från en relationell syn (Lutz, 2013). I den systemteoretiska modell vi 

valt att använda oss av (Bronfenbrenner i Jakobsson & Nilsson. 2011) befinner sig 

barnet i mikrosystemet. 

Rektorn uttryckte i intervjun att behovet av särskilt stöd för en elev är 

situationsberoende och så individuellt att det är svårt att göra en generell definition. Att 

stödbehovet är situationsberoende, tolkar vi som ett uttryck för att miljön och 

organisationen av fritidshemmet är av betydelse för hur eleven ska lyckas, alltså ses det 

ur ett relationellt perspektiv. 

8.2 Hur planeras och genomförs verksamheten med fokus på arbetet med barn i 

behov av särskilt stöd? 

En allmän uppfattning bland respondenterna var att det är svårt att anpassa 

verksamheten till alla i gruppen på grund av otillräckliga resurser. Många kände att de 

inte räckte till. Ett fritidshem erbjöd aktiviteter utifrån barnens önskemål. Det 

relationella perspektivet märktes i sättet fritidslärarna resonerade om hur de skulle 

kunna göra barnen delaktiga i fritidshemmets verksamhet. De uttryckte en vilja att 

försöka realisera barnens idéer. Många beslut föregicks av diskussioner och 

omröstningar. För att uppnå ett bra arbetsklimat togs hänsyn till den aktuella 

barngruppens behov och intressen. Även lokalernas nyttjande ingick i fritidslärarnas 

planering. Det fanns olika rum för olika aktiviteter. När en aktivitet startades, hade 

pedagogerna vetskap om vilka barn som behövde komma i gång först.  Det är i det 

sociala samspelet, i mötet mellan individerna och miljön grunden läggs för en bra 

verksamhet (Hellberg, 2017). Gerrbo (2012) beskriver i sin studie en skola där man har 

som mantra ”allas rätt att vara olika”. Deras ambition är att allas olikheter ska ses som 

en naturlig del i vardagen. I intervjuerna med rektorn och huvudmannen lyfter de 

nödvändigheten att tänka över fritidshemmets organisation och även att ge eleverna mer 

inflytande över sin fritidstid. De ser det som möjligheter för att tillgodose alla barns 
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behov, vilket är något som fastslås i läroplanens andra del (Skolverket, 2017a). ”Alla 

som arbetar i skolan ska främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande 

lver den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön” (a. a., s. 15). 

I Lgr 11 (Skolverket, 2017a) är det mycket tydligt att skolan ska fostra eleverna till 

demokratiska medborgare. Utifrån det systemteoretiska perspektivet ökar möjligheterna 

till lärande om eleverna känner tillhörighet och utvecklar positiva relationer i 

mikronivån (figur 1, s. 19), vilket även visade i Anderson-Butchers (2010) och Sharp, 

Rivera-Rodas och Sadovniks (2012) studier. Fritidslärarna ger uttryck för att gruppens 

behov kan vara svåra att tillgodose för att enskilda barn behöver mycket vuxenstöd. Det 

tar tid att genomföra styrda aktiviteter eftersom anpassningar krävs. Det är barn med 

särskilda behov, som gör att gruppens behov sätts åt sidan (Hellberg, 2017), vilket tyder 

på ett kategoriskt förhållningssätt. 

För att bygga upp ett relationellt arbetssätt krävs tid och mod skriver Emanuelsson, 

Persson och Rosenqvist (2001) om och det är något även vi erfarit under våra år i 

skolans värld. Det krävs mod att våga tacka nej till de snabba lösningarna som till 

exempel en exkludering av en elev som förmodligen löst det mest akuta för tillfället till 

att lyssna in vad den aktuella barngruppen behöver och därifrån bredda verksamhetens 

utformning så att den kan innefatta alla barn med en långsiktig lösning. Det tar tid att gå 

från det kategoriska med snabba enskilda lösningar till det relationella med lösningar 

där hela barngruppen står i fokus (a. a). 

Att gå från bristfokus till att se till de möjligheter som finns med ett nytänk kring 

organisation och att involvera barnen i att utforma sin fritidstid. Det är väsentliga delar 

av relationell pedagogik, enligt Aspelin och Persson (2011). De menar att likvärdighet, 

demokrati och betoning av sociala relationers betydelse är viktiga aspekter för att 

poängtera skolans uppdrag. 

Att vara delaktig under barnens hela skoldag såg fritidslärarna som positivt då 

anpassningar kunde göras efter vad som gjorts i skolan tidigare under dagen. Deras sätt 

att arbeta med detta gör att de kompletterar skolans verksamhet, vilket återfinns i 

styrdokumenten. I syftet i den nya del fyra står det att fritidshemmet ska komplettera 

skolan (Skolverket, 2017a). Den stora betydelsen av ett bra samarbete med lärarna i 

skolan framhålls, men fritidslärarna såg en fara i att det skulle bli för mycket skola på 

fritids och poängterade vikten av att värna om fritidshemmets särart och styrkor. I 

fritidshemmets verksamhet finns möjligheten att utgå ifrån elevernas behov, intressen 
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och erfarenheter genom varierande arbetssätt erbjuda olika uttrycksformer och i olika 

lärmiljöer integrera omsorg och lärande som uttrycks i den nya del 4 i Lgr 11 (a. a.). 

Huvudmannen måste ha grundläggande system som utgår från det systematiska 

kvalitetsarbetet dör skolorna ska utvärdera och följa upp verksamheten (Håkansson, 

2013). Där fördelningen av skolpengen användas som ett styrmedel. Över tid har det 

betydelse vad huvudmannen gör genom strategier för kompetensutveckling och 

rekryttering, som rektorn framhåller i sin intervju. 

8.3 På vilket sätt förväntas förutsättningarna för barn i behov av särskilt stöd 

förändras i och med den nya del 4 i Lgr 11? 

Det uttrycktes inga större förväntningar på den nya del 4 i läroplanen. Vissa fritidslärare 

visade uppgivenhet inför uppdraget på grund av upplevd personalbrist och oförmåga att 

räcka till för alla barn på fritidshemmet. Andra menade att de kommer att fortsätta 

arbeta som vanligt, för de gör redan allt som står i det centrala innehållet. 

En del av respondenterna uppgav att det var svårt att uttala sig om förväntningar på 

grund av att de inte visste tillräckligt om den nya del 4 (Skolverket, 2017a). 

Implementerings- och andra kompetensutvecklande insatser efterlystes. Insatser som 

gjorts upplevdes av vissa respondenter som otillräckliga. De som var nöjda var de som 

fått fortbildning av föreläsare med fritidshemskompetens, alltså en fortbildning som 

riktades till fritidslärarna och inte något skolans behov initierade och fritidspersonalen 

fick hänga med på. 

Huvudmannen ansåg det viktigt att fritidshemmet har fått en egen del i läroplanen 

(Skolverket, 2017a). Det kanske inte blir någon stor förändring med detsamma, men på 

sikt trodde hen att det kommer att medföra förändringar, som gör att resurser öronmärks 

för särskilt stöd i fritidshemmets verksamhet. I den aktuella kommunen delas det 

tilläggsbelopp, som beviljas för elever i behov av särskilt stöd, mellan skola och 

fritidshem så att en del är till för behov som finns i fritidshemmet. Enligt respondenten 

är det viktigt att huvudmannen markerar hur denne vill att det ska vara. 
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9 Diskussion 

Det första avsnittet i kapitlet behandlar för- och nackdelar vi kunnat notera med de 

metoder vi valt att använda; observation, samtal i fokusgrupp och intervju. Även urvalet 

av respondenter och hur det kan ha påverkat resultatet kommer kort att beröras. Därefter 

diskuterar vi resultatet på individ-, grupp- och organisationsnivå utifrån analysmodellen 

inspirerad av Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell (Jakobsson och Nilsson, 

2011). I det tredje avsnittet skissar vi på pedagogiska implikationer studien resulterat i. 

Kapitlet avslutas med förslag till fortsatt forskning, som vi reflekterat kring under 

arbetets gång. 

9.1 Metoddiskussion 

En etisk aspekt i forskning är att forskaren är medkonstruktör i de intervjuer denne 

deltar i och medvetet eller omedvetet tar med sig sina egna erfarenheter in i intervjuerna 

(Vetenskapsrådet, 2011). Detta kommer påverka vad som noteras under observationerna 

och i fokusgruppsamtalen. 

Forskarens förförståelse kan påverka tolkningen, vilket gör att det är viktigt att känna 

till den (Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). Genom att påminna oss om att vi som 

forskare också är en del av en skolkultur, som kan påverka vår tolkning, var vår 

ambition att närma oss materialet så förutsättningslöst vi kunde, när det tolkades. 

9.1.1 Observationer 

Vi tilltalades av tanken att få delta i och observera en arbetslagsplanering utan att det 

krävdes någon respons eller någon annan form av prestation från vår sida. Vi ville få en 

uppfattning av hur förhållningssättet var och hur anpassningar till barn i behov av 

särskilt stöd gjordes. Det som framkom var att på Björken övervägde det kategoriska 

synsättet. Det visade sig genom att fritidslärarna betraktade barnen som problembärare 

och hade ingen helhetssyn på det som de upplevde vara problematiskt. Tallen anpassade 

verksamheten efter den barngrupp de för tillfället hade och använde den som en resurs 

vid planering och genomförande, ett mera relationellt perspektiv. I studien utfördes ett 

observationstillfälle per fritidshem. Vi valde att gör icke slumpmässigt urval (Eriksson- 

Barajas, Forsberg & Wengström, 2013) vi tog reda på var fritidshemmen låg och att de 

var i liknande storlek. 



 

 

 

43 

 

De respondenter vi träffade var avspända under observationen. Denna typen av 

observation kallar Lalander (2015) för öppen observation, där vi inte försöker dölja vår 

medverkan. Han varnar för forskareffekten som innebär att människors beteende 

påverkas av deras vetskap om att en forskare är närvarande. Vi upplevde under 

observationerna att vi gärna blev inbjudna i diskussionerna och vi tyckte stundvis att det 

var svårt att lägga graden av delaktighet på en lagom nivå så att det inte skulle påverka 

resultatet. Det hade förmodligen blivit än svårare om vi varit på samma fritidshem fler 

gånger då vi lärt känna varandra mer. 

Vi valde att informera respondenterna om vårt syfte med studien och vilka 

frågeställningar vi hade innan observationen. Det kan medföra både positiva och 

negativa effekter. Det positiva kan vara att de är förberedda i tanken och det negativa 

kan vara att det blir alltför tillrättalagt, respondenterna säger det som de förväntas säga. 

Vi tror att det blev mer fokus på barnen i behov av särskilt stöd, när de kände till 

studiens syfte. 

På grund av studiens tidsbegränsning anser vi att observationen var en bra metod, som 

gav oss möjlighet att samla in förhållandevis mycket data på kort tid. 

9.1.2 Fokusgrupper 

Gruppledaren i en fokusgrupp måste vara medveten om att denne kan påverka resultatet 

och bör därför försöka främja interaktionen mellan deltagarna och hålla sig själv mer i 

bakgrunden. Dessutom ska gruppledaren försöka skapa en tillåtande och kreativ 

atmosfär för samtalet (Dahlin-Ivanoff, 2015). Eftersom vi saknade tidigare erfarenheter 

av att leda fokusgrupp valde vi att sammanställa två testfokusgrupper på våra egna 

arbetsplatser och genomföra varsitt fokusgruppsamtal. Vid testtillfällen hade vi 

möjlighet att pröva den teknik vi planerat att använda oss av och frågorna i en trygg 

miljö samt reflektera över vår egen roll som gruppledare. Detta gjorde att vi kunde 

uppträda med större säkerhet, när vi senare mötte våra respondenter. Förberedelserna 

inför en fokusgrupp kan inte nog betonas och de ska göras noggrant (a. a. och Wibeck, 

2010) och det anser vi att vi gjort. 

Metoden anses kunna ge mycket data under en begränsad tid (Dahlin-Ivanoff, 2015 och 

Wibeck, 2010). Det vi lade märke till i genomförandet var att under samtalets gång 

uppkom det intressanta synpunkter, som någon annan deltagare utvecklade på sitt sätt. 

En viss grad av heterogenitet i gruppen är alltså bra för kvaliteten i diskussionerna 

(Dahlin-Ivanoff, 2015). Tyvärr blev det för få deltagare i studiens ena fokusgrupp. Det 
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kan ha påverkat resultatet om det ledde till att diskussionen blev ytlig och inte 

engagerade deltagarna så att deras fulla potential kom fram. Det kan också sett 

annorlunda ut om respondenterna arbetat med barn i olika åldrar på olika avdelningar. 

Fokusgrupperna i studien var homogena och deltagarna hade gemensamma intressen. Vi 

upplevde inte att deltagarna hämmade varandra, snarare tvärtom. Litteraturen (a. a.) 

betonar hur betydelsefullt det är att hitta en balans i fokusgruppen för att resultatet ska 

bli tillfredsställande. Det gäller till exempel balans mellan deltagarnas heterogenitet och 

homogenitet, gruppledarens förmåga att balansera mellan en ledande och lyssnande roll 

och ett lagom antal deltagare. 

9.1.3 Kompletterande intervjuer 

När vi sammanställt vårt resultat uppkom tanken att se våra frågeställningar utifrån ett 

organisationsperspektiv. Det gjorde vi genom att intervjua en rektor och en chef på  en 

barn- och ungdomsförvaltning. Termen intervju antyder att det handlar om att få ett 

ömsesidigt utbyte av synsätt (Eriksson-Zetterquist, Ahrne, 2015) och det var vår avsikt. 

Vi ville berätta vad vi kommit fram till och få deras syn på våra funderingar. Det blev 

två korta intervjuer med frågor och svar som kom att komplettera vårt resultat. 

Vi anser att vårt val av metoder gav oss det material vi förväntade oss. I en kvalitativ 

studie är dessa val av metoder vanligt förekommande (Ahrne & Svensson, 2015). 

9.2 Resultatdiskussion 

9.2.1 Individnivå 

Barn i behov av särskilt stöd var ett vitt begrepp för oss innan och det har inte blivit 

mindre komplicerat allteftersom arbetet med studien fortlöpt. Studien har visat att 

stödbehovet är störst i de miljöer som kräver stor social kompetens. Stödbehovet 

påverkas av många faktorer. Det kanske är så att de enskilda fritidslärarna har insikt om 

några av dessa, skolledarna och huvudmännen om andra. Fritidslärarna ser på barn i 

behov av särskilt stöd utifrån sin profession och de olika fritidshemmens 

förutsättningar. Dessutom är fritidslärarna individer med olika barnsyn, som medför att 

de definierar barn i behov av särskilt stöd på olika sätt. Pedagogerna på Tallen har en 

gemensam barnsyn som gör att de utformar miljöer och aktiviteter utifrån barngruppens 

behov. Detta gör att alla barn blir delaktiga i utformningen av sin dag på fritidshemmet 

och ses som en naturlig och positiv del av verksamheten. Ett gemensamt 

förhållningssätt och ett inkluderande arbetssätt var framgångsfaktorer även i 
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Malmqvists studie (2016), som där resulterade i färre exkluderande lösningar. Som vi 

ser det uppfylls då uppdraget enligt styrdokumenten (Skolverket, 2016b). Som Gadler 

(2011) påvisar är det av vikt att styrdokumentens innebörd ”sipprar ner” genom alla 

lager så att tjänstemän på alla nivåer arbetar åt samma håll utifrån kompetens och 

ansvarsområde. Detta visas genom pilarna mellan och inom systemen i figur 1 (s. 19). 

9.2.2 Gruppnivå 

I det resultat vi fått är det mest påtagliga att det sociala samspelet är i fokus på 

fritidshemmen, vilket tyder på ett starkt gruppfokus. Det förekommer många situationer 

där det krävs mycket av barnets sociala kompetens och där en stöttande fritidslärare 

behövs. Fritidslärarna i vår undersökning betonar att i det sammanhanget finns deras 

spetskompetens. 

Hela fritidstiden är ett lärande i olika former fast utifrån andra tillvägagångssätt som till 

exempel i spel med turtagning och lekar med regler, precis som anges i fjärde delens 

syfte och centrala innehåll (Skolverket, 2017a).  Fritidshemmens planering ska utgå 

ifrån gruppens behov och resurser. Vi har också sett att det finns möjligheter i 

fritidsverksamhet att relationellt utgå ifrån barnens önskemål och behov. Ett arbetssätt 

som gör det kan i förlängningen innebära att arbetsbördan för personalen minskar. Har 

barnen själva varit delaktiga i miljöns utformning kan det bidra till en naturlig 

fördelning som inte de vuxna har styrt (Nordin-Hultman, 2004). Utifrån dagsformen kan 

barnen välja aktivitet och vilken miljö de vill vara i. Motsatsen blir det kategoriska 

förhållningssättet.  De vuxna kategoriserar barnen utifrån deras tilldelade oförmågor och 

placerar dem därefter i grupper och aktiviteter. I de fallen är barnen inte delaktiga i sin 

egen vardag och den blir förmodligen mera obegriplig och svår att förstå. 

9.2.3 Organisationsnivå 

Vi ser i vårt resultat att brister på organisationsnivå gör att fritidslärarna upplever att de 

inte kan fullgöra sitt uppdrag. Enskilda barn kan kräva mycket individuellt stöd, enligt 

fritidslärarna och de personella resurserna till det saknas. Det kan vara orsaken till att de 

hamnar i ett kategoriskt synsätt och därmed förläggs orsaken på barnet och de ser inte 

sin del i lösningen. Är det en överlevnadsstrategi för att inte få för stor arbetsbörda och 

inte behöva upptäcka problemet hos sig själv, arbetslaget eller arbetssättet? Det framgår 

tydligt i figur 1 (s. 19) att allt påverkar varandra både inom systemen och emellan 

systemen. 
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Skolledningen har en betydelsefull roll, som kanske inte alltid nyttjas. Skolledningen 

ska leda skolan. Visst ansvar kan troligtvis inte lämnas till medarbetarna utan att följas 

upp regelbundet. Vi tänker till exempel på hur planeringstiden för personalen ska 

förläggas för att verksamheten ska bli så bra som möjligt för alla. 

Vi kan konstatera att det finns barn i behov av särskilt stöd även i fritidshemmets 

verksamhet. Behoven är dock inte desamma som i skolan och det är inte heller säkert att 

det är samma barn, som är i behov av särskilt stöd. I resultatet har vi sett att det har med 

miljön och kunskapskraven att göra. Läroplanen (Skolverket, 2017a) fastslår att 

verksamheterna ska komplettera varandra för ett optimalt resultat. Det är viktigt med 

kommunikation mellan skolan och fritids. Fritids och skola bör vara två sidor av samma 

mynt snarare än två helt olika verksamheter. Fritidslärarna i studien har påvisat att 

brister i organisationen kan bidra till svårigheter i kommunikationen. Det i sin tur 

påverkar verksamheten negativt. 

Resultatet av en av våra kompletterande intervjuer påvisade hur ett beslut på 

organisationsnivå påverkar ända ner till barnet på individnivån. En huvudman hade valt 

att införa öronmärkta summor för barn i behov av särskilt stöd i fritidshemmet och det 

kan vara ett sätt att styra hur resurserna fördelas. Strategiska beslut på huvudmannanivå 

ger alltså på sikt effekt hur barn i behov av särskilt stöd prioriteras i verksamheterna. Ett 

konkret exempel på hur en faktor i makrosystemet eller på organisationsnivån påverkar 

individen i mikrosystemet/individnvån. 

Fritidshemsforskaren Hansen Orwehag (Falkner & Ludvigsson, 2016) beskriver 

skillnaden mellan skola och fritids så här: 

Lite tillspetsat skulle man kunna säga att skillnaden mellan skola och fritidshem på 

dessa område är att förgrunden i skolan syfte ytterst är att utveckla individens 

kunskaper och kompetenser som individ, med gruppen som en väsentlig bakgrund och 

ett viktigt redskap. Fritidshemmet ska i stället förbereda barnet för att finnas i gruppen 

och, i förlängningen, i samhället i stort. Fokus för skolan är (och måste vara) individens 

kognitiva utveckling. På fritidshemmet står gruppen i stället i förgrunden, eftersom man 

arbetar med att utveckla individens förmåga att finnas i och hantera gruppen, samtidigt 

som individuell utveckling sker. 

                             (Fritidshem och fritidspedagogik – en forskningsöversikt 

2016, s.27) 

9.3 Pedagogiska implikationer 

 Hur väl uppfyller fritidshemmen styrdokumenten om de arbetar utifrån ett kategoriskt 

perspektiv? I fritidshemmets nya del fyra står det att ”undervisningen ska ta tillvara 
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olikheter och mångfald och på så sätt ge eleverna möjlighet att fördjupa sin förståelse 

för olika sätt att tänka och vara” (Skolverket, 2017a, s. 24). 

Vår studie indikerar att fritidshemmen genom att inta ett relationellt förhållningssätt kan 

genomföra sitt uppdrag vad gäller barn i behov av särskilt stöd. Nedan vill vi ge några 

förslag på hur fritidshemmets verksamhet skulle kunna förbättras. 

 Gör barnen delaktiga i att utforma sin egen fritidsverksamhet. Både när det 

gäller innehåll och miljö. 

 Del 4 i läroplanen utgör tillsammans med del 1 och 2 och skollag styrdokument 

för fritidshemmet och ska genomsyra verksamheten. Utgå från det då samtal förs 

inför exempelvis resursfördelning. 

 Det centrala innehållet kan användas som “checklista” på vad som barnet ska ha 

fått ta del av under sin tid i fritidshemmet. 

 Skolledningen bör vara medveten om vikten av fungerande scheman, till 

exempel när planeringar ska förläggas under dagen. 

 Skolledningen ska leda och fördela arbetet. Prioritera tillsammans med 

medarbetarna de behov som finns och hur de ska bemötas. 

9.4 Förslag till fortsatt forskning 

För att ytterligare utveckla fritidshemmets verksamhet skulle vidare forskning om hur 

den  nya utbildningen som grundlärare för fritidshem utformas. Dessa blir behöriga i 

vissa ämnen i skolan och ska även bedriva fritidsverksamheten under både morgon- och 

eftermiddagstiden. Vad kan det komma att betyda för barnen i behov av särskilt stöd att 

deras fritidspedagoger även är undervisande lärare under skoltid? Kommer 

fritidshemmets särart att påverkas? 

Fritidshemmets del 4 i Lgr 11 är nyligen implementerad och vårt resultat indikerar att 

dessa riktlinjer inte fått genomslag ännu. Det skulle vara intressant att studera 

fritidshemmets verksamhet någon gång i framtiden och se om det relationella 

förhållningssättet fått större genomslag och hur det påverkar villkoren för barn i behov 

av särskilt stöd. 
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Bilagor 

Bilaga A Frågor till fokusgrupperna 

1. Vad är ett barn i behov av särskilt stöd? Hur definierar ni det utifrån 

fritidshemmets praktik? 

2. Hur påverkas planeringen utifrån de särskilda behov som finns? Hur tänker ni 

vid genomförandet? 

3. Vilka förväntningar har ni på del 4 i Lgr 11? 

4. På vilket sätt kommer förutsättningarna förändras i och med den nya delen? 
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Bilaga B Missiv 

Hej! 

Vi heter Agneta Vadman och Ann-Sofie Stensdotter och studerar till specialpedagoger 

på Linneuniversitetet i Växjö. Vi har precis påbörjat vårt självständiga arbete, 15 hp. 

Syftet med vårt arbete är att studera hur lärare i fritidshem definierar och inkluderar 

barn i behov av särskilt stöd i fritidshemmets verksamhet. 

För att samla material till studien har vi tänkt att dels göra observationer under 

planeringstillfällen, dels att samla fritidspedagogerna till en fokusgruppsdiskussion. Det 

innebär att vi kommer att träffas vid två olika tillfällen. 

För att genomföra den här studien kommer vi att använda oss av någon form av 

ljudupptagning. 

Som forskare har vi skyldighet att informera er om de etiska forskningskraven som vi 

måste följa, där det första kravet är att informera om vår studie. Det andra kravet är att 

det material vi samlar in under observationerna och diskussionerna enbart ska användas 

till vår forskning. Det sista kravet vi kommer utgå ifrån innebär att allt material vi får in 

kommer hanteras med sådan sekretess att ingen person eller plats kan pekas ut. Allt 

material, dvs inspelningar och transkriberingar, kommer att förstöras då vårt arbete är 

godkänt. 

Det godkända arbetet kommer att vara en offentlig handling, som kan läsas på DiVA 

(www.lnu.diva-portal.org) av den som är intresserad. 

Har ni några funderingar får ni gärna kontakta oss på följande mailadresser: 

agneta.vadman@telia.com, 070-6619371 eller stensdotter@yahoo.se, 070-6051673. 

Vänligen, 

Agneta Vadman & Ann-Sofie Stensdotter 

  

http://www.lnu.diva-portal.org/
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Bilaga C Intervjufrågor 

1. Hur skulle du definiera ett barn i behov av särskilt stöd i fritidshemmet? 

2. Tror de att barnen i behov av särskilt stöd i fritidshemmet får det? 

3. Varför tror du att barn i behov av särskilt stöd inte nämns i del 4 Lgr 11? 

  

Vi har i vårt resultat upptäckt att det finns pedagoger på fritidshem, som uttrycker 

frustration över att inte räcka till. För lite personal och för stora barngrupper. Det leder 

till uppgivenhet över sin arbetssituation, men även för de styrdokument de är ålagda att 

följa. 

4.     Är det något du känner igen? 

5.     Om ja, hur hanterar du det nu och i framtiden? 

 


