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Abstrakt 

Working with pupils in need of special support at the leisure-time. 

 

Min studies syfte är att studera hur elever i behov av stöd involveras i 

verksamheten på fritidshemmet, samt personalens uppfattning om deras 

kunskap och utbildning är tillräcklig för att dagligen bemöta dessa elever på 

ett professionellt och för eleven utvecklande sätt. Genom en metoddesign ingår 

kvalitativa och kvantitativa data i form av intervjuer och enkäter. Studien utgår 

från ett assistentperspektiv där assistenterna får möjlighet att utrycka sin 

arbetsdag med dess möjligheter och motgångar via en-till-en intervjuer. 

Genom enkäter får även övrig fritidshemspersonal möjlighet att medverka i 

undersökningen och ge sina upplevelser av mötet med elever som är i behov 

av stöd på fritidshemmet. Studien genomförs dels genom intervjuer med sju 

assistenter på en skola och dels genom en enkät som besvarats av 26 

respondenter ur flera personalkategorier på flera skolor. I resultatet framgår 

både vad respondenterna upplever som positivt men det framgår också en del 

motgångar i arbetet med eleverna som är i behov av stöd. 
 

Nyckelord 

Integrering, elever i behov av stöd, fritidshem.  

 

Tack 

Jag vill rikta ett stort tack till alla respondenter som har deltagit i min undersökning, 

utan er hjälp hade jag inte kunnat slutföra studien. Jag vill även tacka mina 

handledare Sofie Walter och Marianne Dahl för all hjälp, vägledning och stöttning 

med arbetet.  
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1 Inledning 

När jag har varit ute på mina VI-dagar, VFU-perioder eller vikarierat har jag 

fått en uppfattning om att stödet för elever i behov av särskilda förutsättningar 

ofta försvinner om inte helt utan delvis när den obligatoriska skoldagen tar slut 

och eleverna ska gå över till fritidshemsverksamheten. Jag ansåg att det var 

märkligt då stödet ofta fortfarande behövs. Ofta blir det en av de ordinarie 

fritidshemslärarna som automatiskt brukar få ta ansvar för de elever som har 

det extra stödet under den obligatoriska skoldagen. På hemsidan 

specialpedagogik.se presenteras av Koch (2014) en enkätundersökning från 

2014 via tidningen Fritidspedagogik. Undersökningen visar att fyra av fem 

lärare i fritidshem anser att det saknas resurser för elever som är i behov av 

extra stöd på fritidshemmet. Enligt både Lgr11 (Skolverket, 2017a) och 

läroplanen för grundsärskolan (Skolverket, 2017b) poängteras det tydligt att 

eleverna i skolan ska inhämta kunskaper och utvecklas, de ska även känna en 

lust till ett livslångt lärande. Ämnet ligger mig varmt om hjärtat då jag själv 

har arbetat nära dessa elever.  
 

Skolinspektionen (2010) pekar på de stora barngrupperna och vikten av en bra 

organisation i fritidshemmet. Granskningen visar att elever kan få en känsla 

av anonymitet i den stora barngruppen och att vissa barn på 

fritidshemsavdelningarnas sammanslagningar inte känner till vilken vuxen de 

ska hälsa på när de kommer till fritidshemmet. Skolinspektionen (a.a.) antyder 

också att det erbjuds en form av barnpassning istället för pedagogisk 

verksamhet. Miljön kan ses som trång, högljudd med få platser där eleverna 

kan sprida ut sig för att få lite lugn och ro. Det framgår tydligt att 

elevgrupperna ökar medan personalantalet minskar vilket leder till en 

bristande kvalitet. Det poängteras i skolinspektionens (a.a.) rapport att 

fritidshemmen ska ge eleverna en god miljö med respekt för varje barn och 

dess behov, barnet ska få en känsla av trygghet, tillhörighet och tillit. Det ska 

finnas tillsyn och säkerhet samt vara nolltolerans mot kränkningar och 

personalen bör stödja elever i att reda ut konflikter. I granskningen kommer 

det fram att barngrupperna på fritidshemsavdelningen storlek eller 

sammansättning sällan görs ur ett verksamhetsperspektiv eller till fördel för 

barnens behov. Personal i granskningen från skolinspektionen (a.a.) har 

synpunkter på fritidshemmets miljö med tanke på de barn som har särskilda 

behov vilket är ca 7–8 procent av barngruppen. Att inte ta hänsyn till dessa 

barn när personaltätheten bestäms påverkar de övriga barnen eftersom barnen 

i behov av stöd kräver mer eller i alla fall en annan slags uppmärksamhet. 

Granskningen antyder även att det är vanligt på de granskade fritidshemmen 

att obehörig personal finns i barngrupperna. Detta kan leda till att all personal 

inte har kunskap om fritidshemmets uppdrag att stödja barnens utveckling och 

lärande. Min studies syfte är att studera hur elever i behov av stöd involveras 



 

 

i verksamheten på fritidshemmet, samt personalens uppfattning om deras 

kunskap och utbildning är tillräcklig för att dagligen bemöta dessa elever på 

ett professionellt och för eleven utvecklande sätt. 

2 Bakgrund 

Följande bakgrund innehåller en historisk tillbakablick om ämnet extra stöd i 

skolan. Bakgrunden innehåller också en beskrivning av nyckelord om 

specialpedagogik samt ett avsnitt om fritidshemmets uppdrag. 
 

2.1 Tillbakablick av extra stöd i skolan 
 

År 1842 startade folkskolorna som var den tidens obligatoriska skolform. 

Tanken med folkskolan var att det skulle finnas en skola i varje socken 

(kyrkoförsamling) för att barnen skulle ha möjlighet att få kunskap i olika 

ämnen. Den första tiden som folkskolorna fanns var det en självklarhet för de 

anställda att eleverna tidigare hade fått hemundervisning och därför kunde 

läsa. Kunde inte eleven läsa blev det problem då skolan inte kunde utföra 

undervisningen på det sätt som var dess avsikt. Enligt Lundgren och Säljö 

(2014) föreslog pedagogen Torsten Rudenschöld redan år 1856 i sin bok 

Svenska folkskolans praktiska ordnande att skolan borde vara till för alla barn 

och småskolor borde införas, år 1858 infördes sedan dessa. Småskolorna var 

de skolor som fanns nära hemmen och blev skolor till alla barn även så kallade 

”hittehusbarn”. Det var barn till fattiga förvärvsarbetande mödrar. Det var först 

via småskolorna som ett fostransarbete påbörjades samt ett arbete då skolornas 

inriktning var att ge stöd åt fattiga barn (Lundgren & Säljö 2014).  

 

År 1946 föreslog Skolkommissionen att undervisningen skulle 

individualiseras. Undervisningen skulle anpassas utifrån varje elevs 

förutsättningar (Lundgren 2014). År 1962 fattades beslut om en läroplan för 

grundskolan, som namngavs till Lgr 62. Denna läroplan påminde om 1950-

talets försök att likställa en sammanhållen skola trots att den var uppdelad. År 

1972 var det ca 40 procent av eleverna som kom i kontakt med någon form av 

specialundervisning, detta poängteras även i SOU 1974:53. I utredningen 

(1974:53) understryks att lärarna inte kan anta att elever behöver speciell hjälp 

enbart för att de har svårigheter för något specifikt (SOU, 1974:53).  

 

Under slutet av 1960-talet och början av 1970 började stödmaterial att 

användas för att underlätta både för undervisningen och för eleverna. Ett av de 

första materialen som användes var ett stödmaterial för att underlätta 

matematiken. År 1970 startades regeringen en utredning. Utredningen 

presenterade konsekvensproblem av kompromisserna som gjorts under 

grundskolans uppbyggnad. Denna utredning fick namnet SIA-utredningen 
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(Skolans inre arbete.) Det som utredningen tog fasta på var att åtgärder skulle 

insättas mot särskilda problem. SIA-utredningen kom bland annat fram till att 

elever som behövde stöd skulle få extra resurser vilket i sin tur kallades 

specialundervisning (Lundgren, 2014). 

 

Det fanns även hjälpskolor som var ett alternativ till den ordinarie 

skolverksamheten. Hade en elev börjat i en hjälpskola fick denne oftast inte 

komma tillbaka till den ordinarie skolan. Även om föräldrar hade en 

förhoppning om att eleven skulle få en möjlighet att återvända blev det inte 

alltid så. Att eleven senare skulle få återvända var ett argument som anställda 

på skolan använde för att föräldrarna inte skulle säga emot skolans beslut 

(Helldin, 2003). 
 

2.2 Nyckelord inom specialpedagogik 
 

Begreppen specialpedagogik, specialundervisning, speciallärarens uppdrag, 

inkludering, integrering, anpassad undervisning, samt vem är i behov av stöd 

kommer i följande avsnitt att definieras. 

 

Specialpedagogik 

I Nationalencyklopedin beskrivs specialpedagogik som en verksamhet som 

finns i samtliga skolformer, från och med förskolan till och med 

vuxenutbildningar. Målgruppen som specialpedagogik riktar sig till är elever 

som på grund av funktionsnedsättning eller av andra orsaker är i behov av ett 

särskilt stöd. 

   

Specialundervisning 

Nationalencyklopedins beskrivning av specialundervisning är en 

stödundervisning som riktas till elever som på grund av psykiska eller fysiska 

orsaker har svårigheter delta i undervisning i ordinarie klass utan rätt 

hjälpmedel. 

 

Speciallärarens uppdrag 

Speciallärarens uppdrag består inte enbart i att undervisa eleverna som är i 

behov av stöd utan specialläraren är till för alla elever, för att kunna stödja att 

eleverna kan utvecklas maximalt. Det innebär inte att specialläraren enbart 

sitter med en grupp elever eller med en enskild individ i ett rum och hjälper 

dem. Specialläraren ger även stöd för hur klassrummen ska vara utformade för 

att eleverna på bästa sätt ska kunna ta in information (von Ahlefeld Nisser, 

2014). 

 

 

Definition av elev i behov av stöd 



 

 

Det är svårt att hitta tydliga riktlinjer av vem som är i behov av särskilt stöd, 

vad det är som avgör vem som är i behov av särskilt stöd och hur det mäts. 

Dock finns det flera skrivningar i olika dokument som antyder att: 

 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och 

behov. (Skolverket, 2017a. s.8) 

 

2§ Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, 

grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och 

särskilda utbildningsformer som skolplikt kan fullgöras i. 

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande 

samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. 

Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens 

behov. (SFS 2010:800. 14 kap. 2§) 

 

Integrering 

Nationalencyklopedins förklaring för integrering är att låta en individ ingå i en 

grupp. Karlsudd (2002) beskriver integrering som ett arbete mot inkludering. 

Han beskriver att många forskare vill särskilja begreppen inkludering och 

integrering. Genom att skilja dem åt vill flera forskare mena att integrering är 

processen mot inkludering.  

 

Inkludering 

Karlsudd (2002) nämner att integrering blir en inkludering när ett deltagande 

är en självklarhet oavsett förutsättningar.  

 

  

Anpassad undervisning 

En anpassad undervisning kan enligt Boo, Frykedal och Thorsten (2017) en 

del gånger vara avgörande för elevers utveckling. En anpassad undervisning 

kan innebära många olika anpassningar. Det kan till exempel innebära att 

möblera om i ett klassrum, använda sig av bildschema, handikappanpassa 

verksamheten. En anpassad undervisning behöver inte vara desamma som en 

specialpedagogisk undervisning utan den anpassade undervisningen riktar sig 

främst till förändringar i klassrummet och vad läraren kan göra för att på plats 

för att underlätta det ordinarie arbetet (Boo, Frykedal och Thorsten, 2017.). 
 

2.3 Anmälningsskyldighet 
 

I följande avsnitt beskrivs anmälningsskyldighet eftersom det kan ha olika 

innebörder i olika sammanhang.   

Anmälningsskyldighet innebär att läraren har skyldighet att anmäla till rektorn 

om misstankar om att någon elev inte kommer att nå målen för grundläggande 

kunskaper (Skolverket, 2015). I Lgr11 (Skolverket, 2017a) framgår att rektorn 
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har det yttersta ansvaret för att eleverna ska få den stöttning och hjälp som 

krävs för att nå målen.   

I följande studie tolkas vilka som är i behov av stöd med hjälp av Lundqvists 

(2018) definition av ämnet. Lundqvist poängterar att elever som är i behov av 

särskilt stöd inte bara behöver innebära kunskapsmässiga svårigheter utan 

även svårigheter i det sociala. Jag har valt att i mitt arbete försöka belysa ämnet 

i sin helhet, alltså inte välja ut en viss grupp elever som har svårigheter. 

På skolor i allmänhet idag används vanligen uttrycket barn i behov av särskilt 

stöd av personalen. Dessa barn innefattar elever med funktionsnedsättningar 

eller diagnoser och som på grund av det behöver extra uppmärksamhet eller 

annan stöttning för att klara av skoldagen (Lundqvist, 2018). 

2.4 Fritidshemmets uppdrag 
 

I den reviderade upplagan av Lgr11 kapitel 4 (Skolverket, 2017a) framgår att 

alla elever på fritidshemmet ska vara med och initiera och organisera lekar av 

olika slag. I tidskriften Barn (Øksnes et al. 2014) jämförs leken i de olika 

länderna i Norden. Øksnes et al. (2014) poängterar med stöd av Skollagen att 

det svenska fritidshemmet ska tillsammans med olika skolformer som 

grundskola och grundsärskola bidra till att eleverna utvecklas för att sedan 

kunna nå upp till läroplanens sociala och kunskapsmässiga mål. Både i Norge 

och Danmark finns SFO (Skolfritidsordningen)-verksamheter som är liknade 

det svenska fritidshemmet. Skillnaderna mellan de olika länderna är flera, i 

Danmark måste det erbjudas läxhjälp och i Norge förtydligas uppdraget 

tydligare att barn med funktionsnedsättningar det vill säga barn i behov av 

särskilt stöd ska ges goda utvecklingsvillkor. I den svenska läroplanen 

(Skolverket, 2017a) omnämns det dock inte lika tydligt vad som gäller för 

fritidshemmet (Øksnes et al. 2014). Det framgår även tydligt i Lgr11 

(Skolverket, 2017a) att fritidshemmet ska vara ett komplement till den 

obligatoriska skolan vilket innebär att skolan och fritidshemmet bör gå hand i 

hand för att på bästa sätt ge eleverna möjlighet till utveckling och lärande 

under hela skoldagen. Om en eller flera elever har svårigheter för matematiken 

så innebär fritidshemmets kompensatoriska uppdrag att stötta deras svårighet 

genom att på fritidshemmet få utveckla matematiken på ett praktiskt sätt som 

eleven trivs med. Aktiviteterna kan till exempel vara aktiviteter på 

fritidshemmet som att baka, spela spel, eller mäta hur långt de kan kasta en 

boll.  

3 Syfte och forskningsfrågor 

Min studies syfte är att studera hur elever i behov av stöd involveras i 

verksamheten på fritidshemmet, samt personalens uppfattning om deras 

kunskap och utbildning är tillräcklig för att dagligen bemöta dessa elever på 

ett professionellt och för eleven utvecklande sätt. Det som framkommit av 



 

 

undersökningen presenteras i avsnitt 6 resultat och diskuteras sedan i avsnitt 

7 analys.  

 

3.1 Forskningsfrågor 
 

• Vilken kompetens har resurser/assistenter på fritidshemmet angående 

elever i särskilda behov? 

 

• Hur upplever samtlig personal på fritidshemmet verksamheten för 

elever i behov av särskilt stöd på fritidshemmet? 

 

• Hur kan elever i behov av stöd involveras på fritidshemmet?  
 

3.2 Teoretiskt ramverk 
 

Antonovsky har utvecklat en teori kring hälsofrämjande arbete som kallas för 

KASAM och betyder en känsla av sammanhang.  KASAM har ett fokus på 

helheten det vill säga på skyddsfaktorer och skyddsfrämjande faktorer. I 

skolan är en skyddsfaktor för barn att det finns trygga vuxna. Vuxna som ger 

bekräftelse, glädje, trygghet och trivsel. En skyddsfaktor i skolan är att 

eleverna har möjlighet att skapa goda relationer och ett sammanhang. 

Lärarnas sätt att arbeta med grupp eller individstärkande övningar, rörelse 

inomhus och utomhus, lek och rekreation är frisk- och skyddsfaktorer 

(Pihlgren, 2013).  

 

För att främja känslan av sammanhang på fritidshemmet presenteras två olika 

teorier/modeller, vid namn specialpedagogiska insatser och Building blocks. 

Delar av båda modellerna kommer att användas i analys av data i avsnitt 7 

analys. 
 

3.2.1 Specialpedagogiska insatser 

 

Gerrbo (2012) har gjort en modell (se figur nedan) över hur specialpedagogiskt 

arbete kan se ut i grundskolan idag. Gerrbo (2012) beskriver nära ledarskap, 

avståndsreducering, överbryggning, kollektivt lärande/förståelseutveckling 

och särskild omgruppering som viktiga delar för att åstadkomma en 

specialpedagogik som passar de olika eleverna.  

 



 

7(36) 

 

 

 
Figur 1. Idén om en skola för alla och specialpedagogisk organisering i 

praktiken. (Gerrbo, 2012. S.252.)  

 

Modellen visar vad som kan ses som betydelsefullt för att driva 

specialpedagogik i skolan. I modellen beskrivs de fem begreppen Nedan 

beskrivs sammanfattning av de fem olika begreppen nära ledarskap, 

avståndsreducering, överbyggning, kollektivt lärande/ förståelseutveckling 

och särskild omgruppering (Gerrbo, 2012.).  

  

Nära ledarskap är en viktig del i specialpedagogiken. Gerrbo (2012) förklarar 

hur eleven i behov av stöd kan ha en känsla av utanförskap, att inte ha någon 

att ty sig till och att denne har en känsla av att ofta bli missförstådd. Gerrbo 

påpekar att eleven ofta själv förstår att denne inte tolkar olika situationer som 

andra personer gör. Genom att eleven känner att denne inte har någon lärare, 

specialpedagog, fritidshemslärare eller kamrat som visar en trygghet, 

delaktighet och förståelse till eleven och dennes skolsituation visar det i sin tur 

att de betyder mycket för eleven (Gerrbo, 2012).  

 

Avståndsreducering är till för att undvika stora misslyckanden för eleven i 

klassrumsmiljön. Avståndsreducering innebär att specialläraren, assistenten 

och klassläraren ordnar en uppgift som utmanar den specifika elevens 

kunskapsnivå. Detta betyder att eleven kanske inte alltid får exakt samma 

uppgift som den övriga klassen men en liknande som gör att eleven lyckas 

klara uppgiften och att kraven inte blir för höga för eleven. Är det en elev som 

går efter särskolans läroplan kan assistenten göra ett eget schema för eleven 

där elevens uppgifter är specialanpassade för att nå andra mål än resterande 



 

 

klassen. Detta görs i nära kontakt med klassläraren så att eleven och 

elevassistenten arbetar med liknande saker som den övriga klassen (Gerrbo, 

2012).   

 

Överbyggning är framförallt en specialpedagogik som är anpassad för elever 

som har koncentrationssvårigheter. Överbyggning innebär att lärare och 

assistenter har särskilda regler för en elev. Det kan bland annat vara att eleven 

får lämna eventuella samlingar eller svåra situationer och gå till sin plats när 

denne känner att den inte klarar av att sitta lugnt i samlingen mer. Detta sker 

för att eleven ska få en egen uppfattning och förståelse för när den inte orkar 

mer. Istället för att det ska hända en incident i samlingen när koncentrationen 

tryter så går eleven iväg från samlingen till sin egen plats där denne får göra 

något annat. Detta gör att eleven inte behöva uppleva ett misslyckande i en 

svår situation och blir istället uppmuntrad av assistenten ”Vad bra att du satt 

med i samlingen så länge” (Gerrbo,2012).    

 

Kollektivt lärande och förståelseutveckling. Begreppet innebär att göra även 

elever och personal som inte arbetar närmast med eleven medvetna om elevens 

situation. I situationer där det förekommer att eleven i speciellt behov råkar 

slänga ur sig någon elak kommentar inte behöver eskalera till en konflikt om 

så många parter som möjligt är informerade och införstådda med elevens 

behov. I vissa fall har det även visat att elever till och med kan visa empati för 

den omtalade eleven. Dock finns det svårigheter med hur mycket som berättas, 

vad som får berättas och vad måste berättas (Gerrbo,2012).     

 

Särskild omgruppering. Det är sedan gammalt att elever ibland behöver 

placeras om av olika lagar och anledningar. När en elev omgrupperas handlar 

det inte om en kortsiktig lösning utan om långsiktig förändring. Det kan till 

exempel vara att eleven behöver gå om en årskurs men kan även handla om 

elever som vägrar gå till skolan av en eller flera anledningar (Gerrbo,2012).   

 

Nedan presenteras ytterligare en modell som benämns för Builing blocks. 

3.2.2 Building blocks 

 

Building blocks är ett didaktiskt ramverk för specialpedagogiken på 

inkluderade förskolor. Ramverket är från grunden utvecklat i USA av Sandall, 

Schwarts och Joseph (2001). Lundqvist (2018) har i efterhand översatt 

modellen och skapat en egen tolkning av Sandall, Schwarts och Joseph 

Building blocks. Jag har valt att använda mig av båda modellerna för att få en 

så korrekt förståelse som möjligt av specialpedagogiska åtgärder.  Building 

blocks är uppbyggt genom de fyra olika byggstenar eller block som jag valt att 

kalla det. Nedan finns Lundqvists (2018) tolkning av modellen.  

(Lundqvist 2018 s.138.) 
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Figur 2. Building blocks. (Lundqvist, 2018. S.138.) 
 

Modellen är min egna tolkning av building blocks fyra steg i anpassnings-

arbetet för inkludering i av barn i särskilda behov på förskolan. Nedan 

förklaras de fyra blocken och vilka anpassningar verksamheten kan göra för 

att uppnå en inkluderande lärandemiljö.    

 

Block 1 

En högkvalitativ lärandemiljö är grunden för en inkluderande förskola för alla 

barn även de med funktionsvariationer, ska ges goda förutsättningar för 

lärande. Finns det en lärmiljö som är högkvalitativ blir det en positiv vinst för 

barnens sociala- och kunskapsmässiga utveckling. Enligt Building blocks teori 

är en högkvalitativ lärmiljö säker, god hygien, ett positivt klimat med 

engagerade medarbetare/ samverkan och ett väl igenomtänkt schema. Det här 

blocket står även för olika möjligheter för barn att förbättra kunskaper och 

förmågor, samarbetet med familjerna samt träning med utvecklat material för 

både de barn som ligger före kunskapsmässigt och dem barn med extra stöd. 

Första blocket innebär även att utföra kartläggningar på barnen. Allt som 

framkommit i första blocket är till för att barnen ska få bra förutsättningar för 

lärande (Lundqvist, 2018). 

 

Block 2 

Modifieringar och anpassade lärande miljöer innebär små förändringar och 

anpassningar kan leda till att alla eleverna kan delta i aktiviteter såsom 

samlingar, lekar och andra lärandesituationer. Sandall, Schwartz och Joseph 

(2001) nämner åtta komponenter som skolan kan ändra för att göra 

verksamheten till en anpassad miljö för eleverna. Lundqvists (2018) har 

översatt momenten som Miljörelaterat stöd, anpassningar i miljön, 

Block 4 

Explicita, barnfokuserade undervisningsstrategier 

 
Block 3 

Integrerade inlärningsmöjligheter 

 
Block 2 

Modifieringar och anpassningar av lärmiljöer 

 
Block 1 

Grunden i bygget av inkluderande förskolor, en 

högkvalitativ lärande miljö 



 

 

aktivitetsförändringar, barns preferenser, specialundervisning, vuxenstöd, 

kamratstöd och osynligt stöd.  

 

• Miljöstödet är den sociala och fysiska miljön. De förändringar som 

görs där är till för att öka elevernas kreativitet, deltagande och 

engagemang under lärandesituationer. För att nå upp till detta kan med 

fördel enklare hjälpmedel användas, till exempel timstock eller bilder 

(Lundqvist, 2018).   

 

• Anpassningar av material är det stödet som justerar materialet för att 

eleven ska kunna klara så mycket som möjligt själv och kan delta i 

aktiviteterna, till exempel höj och sänkbara bord eller mikrofon 

(Lundqvist, 2018).  

 

• Aktivitetsförändringar bryta ner eller förenkla aktiviteterna som är 

svåra för barnet. Till exempel om ett barn på idrotten eller rasten har 

svårt med att kasta en liten boll då den är svår att greppa, låt barnet få 

kasta en lite större boll, sedan när barnet lärt sig med den stora bollen 

kan man byta ut bollen mot en lite mindre (Lundqvist, 2018). 

 

• Barns preferenser/favoritleksaker genom att använda saker som barnet 

har ett starkt band till när ett byte mellan två aktiviteter kan göra att 

barnet deltar ändå. Till exempel om barnet har en docka som bästa 

leksak, får barnet bära med sig dockan till nästa aktivitet för att det ska 

bli ett roligt byte mellan aktiviteterna (Lundqvist, 2018). 

 

• Specialutrustning gör det enklare för barn att delta i de olika 

aktiviteterna. Det kan vara material i form av tjockare greppvänliga 

pennor, gungor för flera eller med ryggstöd eller en liten barnfåtölj på 

golvet som gör det lättare att sitta närmare ett annat barn (Lundqvist, 

2018).  

 

• Vuxenstödet hjälper barnet att kunna delta i svårare aktiviteter. Det 

behöver inte vara en som går med barnet hela tiden utan kan räcka att 

denne är med i barnets svårare moment. Till exempel kan en vuxen 

som barnet gillar sitta med i en samling och visa hur man ska göra i 

den situationen (Lundqvist, 2018). 

 

• Kamratstöd kan ge barnet en annan typ av trygghet och ge en känsla 

för delaktighet i gruppen. Till exempel om ett barn sitter i rullstol kan 

det vara kamraten som kör barnet eller om barnet ska byta en aktivitet 

så låt kamraten vara med i samma grupp och kanske till och med hålla 

barnets hand på väg till och under aktiviteten (Lundqvist, 2018). 
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• Osynligt stöd syns inte för barnet men de som vet om stödet kan se. 

Det kan vara att medvetet välja en lek som barnet tycker om precis efter 

att barnet övat på något. Det kan vara att barnet som har svårt för att 

sitta still, suttit duktigt i en samling på grund av att barnets favorit 

sjungs eller liknande (Lundqvist, 2018). 

 

Block 3 

Integrerade inlärningsmöjligheter ligger till grund för det tredje blocket. Det 

riktar sig främst till barnets individuella lärande och lärandemålen. För 

integrerade inlärningsmöjligheter krävs det en hel del planering, däremot kan 

det vara till fördel för fler barn än det barnet som det i första hand är riktat till. 

Sandall, Schwartz och Joseph (2001) beskriver att efter den genomförda 

kartläggningen på barnet avgörs vad barnet behöver utvecklas i och vad barnet 

behöver klara av för att målet/förmågan ska vara uppnådd. Hädanefter tas en 

detaljerad utvecklingsplan fram. I planen kan det stå vad läraren ska göra, säga, 

vilket material som behövs och hur ofta planen ska genomföras. Det är viktigt 

att läraren därefter ger barnet rikligt med positiv feedback samt att läraren är 

tydlig och lyssnar på barnet. Innan arbetet börjar funderar all involverad 

personal på om de tror att planen är effektiv och respektfull så det inte finns 

risk att utpeka/stigmatisera barnet (Lundqvist, 2018).  

 

Block 4 

Explicita och barnfokuserade strategier kräver extremt mycket planering. 

Detta används när barnet behöver lära sig det sociala spelet, sin egen hygien, 

följa instruktioner med mera. Lundqvist (2018) beskriver sex stycken stöttande 

begrepp. Prompt, är som en uppmuntrande, påminnande hjälpande hand till 

barnet när denne ska göra någon som är svårt till exempel gå på toaletten. Det 

kan vara bilder, ord eller tecken som visar vad barnet ska göra näst för att 

lyckas på egen hand. Vägledning, liknar prompt men är mer riktat mot 

leksituationer. Det handlar om att barnet ska klara så mycket på egen hand 

men att en vuxen finns där när/om barnet behöver extra stöd. Fördröjning, 

Innebär att den vuxne väntar med påminnelse eller tillsägelse. 

Belöningar/feedback, en vuxen stödjer lärandet genom att ge beröm, feedback, 

eller belöningar till barnet.  Korrigerande feedback, är en stöttning till barnet 

och inte ett straff. Gör barnet fel så hjälper den vuxne till och talar om hur 

eleven ska göra för att det ska bli rätt. Kamratstöd i explicita barnfokuserade 

strategier. Även kamrater kan hjälpa till att stödja eleven genom prompt och 

feedback dock behöver en vuxen förklara för barnet för att det inte ska bli fel 

(Lundqvist, 2018). 

3.3 Sammanfattning 
 

Vid en jämförelse av de två olika modellerna en skola för alla och Building 

blocks reflekterar jag över att ingen av dessa teorier är optimalt anpassad till 

att användas på fritidshemmet. Däremot får jag en uppfattning om att teorin 



 

 

om en skola för alla är mer avsedd för en klassrumsmiljö medan Building 

blocks är inriktad för en förskoleverksamhet. Då en förskoleverksamhet är mer 

lik fritidshemsverksamheten än en klassrumsmiljö, kommer framförallt 

Building blocks modell att användas i tolkningen av den insamlade data. 

4 Tidigare forskning 

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning inledningsvis synliggörs 

begreppen Integrering och inkludering och personalens kompetens då dessa 

begrepp är studiens huvudsakliga begrepp. Det finns få undersökningar kring 

ämnet på fritidshemmet, därför kommer jag att rikta in mig på forskning för 

förskolan. 

 

4.1 Integrering och inkludering 

Betydelsen av integrering och inkludering finns det delade meningar om. I 

början av 1970-talet började begreppen användas för att beskriva skillnaden 

mellan handikappade och icke- handikappade elever (Karlsudd, 2002.).  

Matsons (2017) avhandling bygger på genomförda studier om huruvida 

deltagare i ett inkluderingsarbete känner tillfredställelse i arbetet. I den 

aktuella kommunen saknas särskolor. I studien framkommer att de flesta 

deltagarna är nöjda med inkluderingen vad gäller elever med olika behov i 

skolan. Genom att eleverna får gå i samma skola och på samma fritidshem kan 

de lära av varandra men även att lära känna varandra på ett annat sätt än om 

de skulle vara långt ifrån varandra. Vårdnadshavarna poängterar även 

fördelarna med att bo i närområdet av där barnen går i skolan. De anser att när 

barnen bor i närheten av varandra så möts barnen på fritidsaktiviteterna och 

får möjligheten till både inkludering och att lära av varandra även efter 

skoldagen (a.a.). Karlsudd (2002) har gjort en jämförelse mellan två studier, 

en från 1998 och den andra är baserad på samma frågeställning men utförd 

2011. Studierna omfattade barn som är inskrivna på särskolan men där många 

elever går på ett inkluderande fritidshem. I den undersökningen framgår det 

att vårdnadshavare till de barnen som går på ett inkluderande fritidshem är 

positiva till verksamheten. Personalen på de integrerade fritidshemmen ser 

positivt på integrationen av särskolebarnen på fritidshemmet. Även ledningen 

på skolan ser inkluderingen som en viktig aspekt för fritidshemmet. Matson 

(2017) lyfter även en de del negativa aspekter, dels att en del vårdnadshavare 

inte är nöjda med upplägget, med motiveringen att deras barn kanske hade fått 

fler kompisar i en särskola. Vissa vårdnadshavare visar också missnöjdhet till 

att det inte finns möjligheten till särskola i kommunen. Karlsudds (2002) 

jämförelse visar att majoriteten av föräldrarna i båda studierna från 1998 och 

studien 2011 var positiva till fritidshemmets inkludering och verksamhet. 
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Däremot såg inte all personal enbart positivt på inkluderingen av 

särskolebarnen. Personalen menar att en negativ aspekt är att när de andra 

barnen utövar en aktivitet de är bra på och särskolebarnet vill vara med är det 

inte alla som tycker att det är roligt med aktiviteten längre för att den måste 

förenklas till särskolebarnets nivå vilket gör att barnen tröttnar (Karlsudd, 

2002.). 

Matson (2017) poängterar att resurspersonalen är viktig för att inkluderingen 

ska fungera. Föräldrarna ser problematik för barnet när resursen av olika 

anledningar byts ut vilket många föräldrar anser att görs väldigt ofta. 

Vårdnadshavarna önskar även att utbildning för specialpedagogerna skulle 

lägga större vikt både när det gäller förhållningssätt och att de får mer specifika 

kunskaper kring olika funktionsnedsättningar. Karlsudd (2011) beskriver 

skolsituationen som att ordinarie skoltid och fritidshemstid har olika 

möjligheter för inkludering av barn i särskilda behov. Karlsudd (a.a.) nämner 

att det på vissa skolor fungerar bra med inkluderingen av särskolebarnen och 

att det kan ses som en inkluderingskultur. Medan det på andra skolor visar sig 

att integreringen/inkluderingen är så gott som obefintlig och personalen på 

skolorna har en bild av särskolebarnen att vara ”mycket speciella”. På skolorna 

med sämre inkludering hade personalen inte ett lika gott samarbete med 

särskolan som med den ordinarie skolan. Karlsudd (a.a.) poängterar även att 

personalen var rädd för att få mer arbetsbelastning när ändringar skulle ske då 

tiden till att lära sig ändringarna inte fanns. Det belyses även i jämförelsen att 

fritidshemmet har tappat den delen i verksamheten och ansvaret som innefattar 

att involvera alla barn. Karlsudd (a.a.) poängterar även att ekonomin och 

förändringar av verksamheten, bland annat gruppstorlekar och personaltäthet 

är avgörande aspekter för att verksamheten har förändrats till hur den ser ut 

idag. 
 

4.2 Personalens kompetens 
 

Enligt svenska akademins ordlista beskrivs ordet kompetens som (tillräckligt), 

god förmåga för att utföra vissa uppgifter som ofta  framgår av 

sammanhanget (Svenska akademin, 2019-01-07.). 

 

I en avhandling av Larsdotter Brodin (2017) framgår det att begreppet 

kompetens är synonymt till begreppet yrkeskunnande. I Larsdotter Brodins 

(a.a.) avhandling framkommer det att utbildade förskollärare kan ha ett 

förtroende från både övrig personal i förskoleverksamheten samt av 

vårdnadshavare att deras kompetens kan lösa verksamhetens dilemman. I 

avhandlingen (a.a.) framkommer att kompetens eller yrkeskunnande inte 

enbart behöver innebära kunskaper för utförandet av arbetet utan att också vilja 

och personlighet har stor betydelse för lärarnas yrkeskunnande (a.a.). Vidare 



 

 

lyfter Larsdotter Brodin (a.a.) i avhandlingen hur respondenternas livsvärld 

påverkar deras yrkesroll, och hur de praktiskt reagerar på olika situationer.  

 

I Lindqvists (2013) avhandling har en studie genomfört angående hur lärare 

och rektorer ser på det pedagogiska arbetet kring elever i behov av särskilt 

stöd. I artikeln framgår att både rektorer och lärare anser att det är 

specialpedagogens/speciallärarnas pedagogiska ansvar att det finns inflytande 

kring eleverna i behov av särskilt stöd. Avhandlingen pekar på att 

förskollärarna är de enda som anser att det är läraren som ska ha det största 

pedagogiska ansvaret för eleverna som behöver särskilt stöd. I undersökningen 

framkommer att majoriteten av de som medverkat anser att de inte har den 

kompetens som behövs för att möta dessa elever. Denna undersökningsfråga 

var dock ställd till hur lärarna arbetar för att uppnå elevers måluppfyllelse och 

inte specifikt för eleverna i behov av särskilt stöd (a.a.). Karlsudd (2011) 

poängterar att personalen kan se problem i att ha en assistent som är direkt 

kopplad till eleven. De farhågor som enligt personalen finns är att 

samhörigheten till de andra eleverna riskerar att försämras och med tanke på 

det är det vanligt med ett delat ansvar för eleven. Trots detta finns det 

indikationer på att personalen ofta har en känsla av personalbrist då det inte 

finns någon anställd resurs för eleven som behöver extra stöd (Karlsudd, 

1998).  

 

Lärare och rektorers uppfattningar angående ett pedagogiskt upplägg gentemot 

elever i behov av särskilt stöd står i kontrast till vad styrdokumenten anvisar. 

I Lgr11 (Skolverket, 2017a) står det tydligt att det största ansvaret för elevers 

hälsa samt att elever får det stöd som de behöver ligger hos rektorn. Detta går 

emot det som framkommer i Lindqvists (2013) undersökning där majoriteten 

av respondenterna tror att det är specialpedagogens ansvar. Även Gadler 

(2011) har i sin studie som rör en skola för alla kommit fram till att det inte 

enbart handlar om den statliga styrningen och dess beslut. Vad staten kommit 

fram till angående skolans bistånd, tolkas av de som styr skolorna. Skolans 

ledning bestämmer sedan vilka områden i skolan som ska prioriteras, men det 

handlar även om vem och vilka som eleven möter i skolan och övriga dagen 

(a.a.).  

4.3 Sammanfattning 
 

Det som framkommit i avsnittet Tidigare forskning är att inkluderingen av 

barn i särskilda behov ofta innebär att olika justeringar av verksamheten 

behöver göras för att bli en inkluderande, fungerande verksamhet. Den tidigare 

forskningen visar att en god kommunikation mellan assistent/lärare är 

betydelsefullt för att verksamheten ska bli utvecklande för samtliga elever. 

Den tidigare forskningen visar även fördelar med att inkludera elever som är i 

behov av särskilt stöd i skolan då både de övriga eleverna och eleverna i 

särskilda behov lär sig av varandras olikheter och likheter. Det har även 
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framkommit nackdelar med att inkludera elever i särskilda behov i skolan. 

Som nackdel framkommer att vissa av eleverna som har en” normal” eller 

”snabb” inlärningsförmåga inte får samma möjlighet till progression på deras 

utvecklingsnivå utan ibland kan tappa ett intresse då de måste vänta in 

eleven/eleverna som tar mer tid på sig för att lära sig samma sak. Detta moment 

framkommer framförallt under den fria tiden då eleverna får leka fritt. För att 

underlätta för samtliga elever är det bra om en personal är med i leken och 

hjälper eleverna för att samtliga ska få möjlighet till utveckling.  

 

Det har framkommit att personalens kompetens för mötet med eleverna är 

viktigt för elevernas lärande, samt att personal på skolor kan se problem både 

med att ha en assistent som följer en elev då samhörigheten till de andra 

eleverna riskerar att försämras. Trots det finns det indikationer som tyder på 

att personalen kan känna sig otillräckliga när det inte är en extra person 

kopplad till eleven.  

 

Det är delade uppfattningar om begreppet kompetens eller yrkeskunnande 

samt vem som har det yttersta ansvaret för elevens utveckling. Många anser 

att det är specialpedagogen som bär det yttersta ansvaret. Men det 

framkommer att det är rektorn som är huvudansvarig för att samtliga elever 

ska utvecklas och nå de mål som de olika läroplanerna hänvisar till.  
 

5 Metod 

Följande avsnitt presenterar de metoder som använts för att genomföra 

undersökningen. 

5.1 Metodval 
 

Undersökningen utfördes med hjälp av formella intervjuer och enkäter. De 

formella intervjuerna genomfördes på en skola i en tätort. Enligt Denscombe 

(2016) används kvalitativa data när något uttrycks genom tal. Intervjuerna 

genomfördes genom samtal en-till-en. Valet av att göra intervjuerna en-till-en 

och inte ha en gruppintervju gjordes på grund av att jag ville nå 

respondenternas egna upplevelse av arbetet med elever som är i behov av stöd. 

Vid gruppintervjuer finns en risk att respondenterna påverkas av varandra, 

vilket i detta fall bör undvikas när undersökningen genomförs. De frågor som 

ställdes under intervjun handlade främst om utbildning, arbetet på fritidshem 

samt hur kommunikationen ser ut mellan resurs och den övriga personalen som 

möter eleven under hela skoldagen.  Denna undersökning  presenteras genom 

utvalda representativa citat från de olika intervjutillfällena.  

 



 

 

Den andra delen av undersökningen genomfördes via kvantitativa data i form 

av enkäter, för att få en mer generell överblick av vad fritidshemspersonal 

anser att deras kompetens består av. Hur de har blivit förberedda med 

introduktion, information, utbildningsmöjligheter och så vidare angående 

eleven/eleverna i särskilt behov. Denscombe (2016) skriver att kvantitativa 

data är mätbart som till exempel i siffror. Därför kommer dessa data att 

presenteras i procentuell form. Enkätundersökningen genomfördes för att nå 

fler deltagande och få en så tydlig bild som möjligt med personal från fler 

skolor och fler personalkategorier med överblick kring hur övrig 

fritidshemspersonal ser på arbetet med dessa elever. All insamlat data i 

enkätundersökningen kommer presenteras genom cirkeldiagram. Enkätens 

fördel är att jag kan fråga en större mängd personer och få en helhetsbild över 

hur arbetet i de olika skolorna ser ut. Enligt Björkdahl Ordell och Dimenäs 

(2008) är det möjligt att få mer sanningsenliga svar på frågor som kan kännas 

svåra att svara på i annat fall. Detta presenteras närmare när jag skriver om 

enkäterna. Missivbrev, intervjuer och enkäter redovisas som bilaga 1-3.  

 

Ur vetenskapligt perspektiv kan metodkombination enligt Denscombe (2016) 

beskrivas på följande sätt. Metodkombination innebär att man använder sig av 

både en kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod för ett och samma 

forskningsprojekt. Valet av att metodkombinera min studie bygger på att 

Denscombe (a.a.) belyser att det kan ge en mer trovärdig överblick av 

undersökningen. Han poängterar att möjligheten att stärka en del av 

forskningsresultatet kan styrkas genom den andra delen av undersökningen 

som gjorts genom den andra metoden.  

 

Däremot beskriver Denscombe (2016) vikten av att kopplingen mellan den 

kvantitativa och kvalitativa undersökningen tydligt beskrivs så att en förståelse 

av forskningsmetoden infinner sig. I detta fall kommer metodkombinationen 

att användas för att kompensera forskningens svaga sidor. Han poängterar 

svårigheter med att en undersökning genom intervjuer kan ta lång tid, i och 

med det kan det vara svårt att få tillräckligt många respondenter för att få en 

trovärdig undersökning. På grund av det så finns en förhoppning av att kunna 

styrka den data som samlas in via intervjuer med hjälp av data insamlat via en 

enkätundersökning där möjligheten för ett större statistiskt underlag (a.a.).  

 

Denscombe (2016) beskriver att det trots alla fördelar med metodkombination 

även finns nackdelar med att användandet. Till exempel kan en svårighet vara 

att kostnader och tiden för undersökningen kan öka. En annan nackdel kan 

vara att metodkombinationens bakomliggande filosofi som är pragmatismen 

vilket gör att resultatet lätt kan feltolkas. En annan nackdel är att de olika 

undersökningsresultaten inte alltid överensstämmer med varandra. 
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5.2 Urval 
 

Intervjuerna genomfördes på en skola i en tätort. Skolan är en av kommunens 

större skolor, på skolan fanns årskurserna f-9. Den tillfrågade personalen 

arbetade som resurser och assistenter. Via intervjuerna fanns förhoppningar 

om att få en tydlig uppfattning av hur arbetet just på den här skolan 

genomfördes. Respondenterna var personal på skolan som var anställda 

resurser/assistenter för en eller flera av skolans elever. Samtliga blev 

tillfrågade via mailkontakt. För att få en så tydlig bild som möjligt över hur de 

intervjuade personerna såg på de vardagliga situationerna samt hur arbetet såg 

ut under skoldagen används en kvalitativ forskningsmetod. Tillgänglig tid 

gjorde att sju personer kunde intervjuas. Tanken med intervjuerna var att få 

personalens upplevelse av deras arbetsdag uttryckt genom ord. 

 

Enkätundersökningen genomfördes på olika skolor i kommunen. Valet av att 

skicka ut enkäterna till flera skolor byggde på förhoppning av att få fler 

deltagare. Fler deltagare skulle lett till en tydligare uppfattning av hur arbetet 

med barn i behov av särskilt stöd ser ut på fritidshemmen i den aktuella 

kommunen.  Jag skickade ut enkäterna till 50 personer som arbetar på 

fritidshem i den aktuella kommunen.  

5.3 Genomförande 
Jag valde att kontakta flera skolors rektorer via mail. Rektorerna på skolorna 

fick missivbrevet bifogat i mailet. Genom mailet framgår att de genom att 

svara på mailet meddelar om skolan ger ett medgivande eller att de avböjer 

deltagande i undersökningen. I mailet bifogades missivbrevet så att de 

tillfrågade fick kontaktuppgifterna till både mig och min handledare samt fick 

en förklaring över vad som ska undersökas. Efter medgivande av rektorn om 

att skolan har möjlighet att delta i undersökningen frågades assistenterna 

personligen om de ville medverka. Undersökningens instrument var intervjuer 

och enkäter.  

 

Samtlig tillfrågad personal valde att delta i intervjuerna. De genomfördes via 

samtal en-till-en. Intervjutillfällena ägde rum vid olika tillfällen då det var 

svårt att hitta passande tillfällen för respondenterna att gå ifrån verksamheten. 

Innan varje intervju berättade jag om de vetenskapsrådets fyra huvudkrav 

(informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet) och frågade respondenten om jag fick spela in samtalet, vilket 

var okej för samtliga av respondenterna. Efter intervjuerna transkriberades och 

analyserades all insamlade data vilket redovisas i avsnitt 6 resultat.  

 

Vad gäller enkätundersökningen skolorna via mail där mitt missivbrev var 

bifogat. Efter att rektorns medgivande framkom skickades länken till 

enkätundersökningen ut till 50 personer. Då få respondenter svarat på enkäten 



 

 

skickades en påminnelse ut till skolorna. Enkätsvaren var anonyma vilket 

framkom till respondenterna via enkäten, genom enkäten framkom 

vetenskapsrådets fyra huvudkrav (informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet).  Att det var en anonym enkät 

berodde på förhoppningarna av ett högre gensvar. På grund av att enkätsvaren 

var anonyma går det inte att avgöra om svaren var jämt fördelade på olika 

skolor. Tillslut blev det 26 personer som valt att delta i enkätundersökningen. 

När dessa data var insamlade analyserades de på ett liknande sätt som 

intervjuerna.  

 

5.4 Bearbetning av data 
När all data samlats in i form av intervjuer och enkäter transkriberades och 

analyserades de insamlade data. Vid analysen användes de båda tidigare 

presenterade modellerna specialpedagogiska insatser och Buildings blocks. På 

grund av att det i den aktuella kommun där undersökningen genomförs är 

vanligt att fritidshemsverksamheten använder sig av både lärande via lek och 

har praktiska lärandemiljöer är det mer lämpligt att använda Building blocks 

modell för presentationen av de insamlade data som rör inkludering. För de 

data som kommer att presenteras angående personalens kompetens kommer 

delar av modellen en skola för alla användas.  Intervjuernas resultat redovisas 

under punkt 6.1 intervjustudie genom en löpande text samt citat ur 

transkriberingarna. Enkätundersökningens resultat redovisas under punkt 6.2 

enkätstudie som huvudsakligen presenteras i form av cirkeldiagram och 

löpande text. 

5.5 Etik 
Samtliga respondenter fick ta del av vetenskapsrådets fyra huvudkrav vilka är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Innan varje deltagande i intervjustudien medgav sitt 

deltagande fick denne informationen om vetenenskapsrådets fyra huvudkrav 

för att kunna bedöma om ett deltagande är aktuellt. Motsvarande information 

lämnades skriftligt vid enkätstudien.  

 

Informationskravet: I undersökningen blev alla deltagare informerade om 

informationskravet. Det innebär att alla deltagande kommer att bli upplysta 

om att deltagandet är frivilligt och att de får avbryta deltagandet 

(vetenskapsrådet, 2017).  

 

Samtyckeskravet: För att genomföra undersökningen krävs att de deltagande 

har fått informationen om samtyckeskravet. Det innebär att 

undersökningsledaren fått deltagarnas samtycke. Deltagarna får även avbryta 

sitt deltagande när de vill utan risk för negativa konsekvenser för deltagarna i 

efterhand. Deltagarna får heller inte utsättas för några påtryckningar eller 

påverkan.  I och med att eleverna på skolan där undersökningen utförs är under 
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15 år riktas undersökningen till personalens upplevelse och ett 

vuxenperspektiv på skolans verksamhet (Vetenskapsrådet, 2017). 

 

Konfidentialitetskravet: Information angående att undersökningen är 

konfidentiell gavs till deltagarna. All insamlat data kommer efter 

undersökningen att försvinna och deltagarna kommer anonymiseras i studien 

(Vetenskapsrådet, 2017). 

 

Nyttjandekravet: Uppgifter kring deltagarna kommer inte att lånas ut eller 

användas för annat bruk. Information om deltagarna kommer inte att användas 

om den berörde inte särskilt gett sitt medtycke till detta (Vetenskapsrådet, 

2017).  

6 Resultat 

I följande resultat presenteras intervjustudien genom löpande text och citat och 

enkätstudien presenteras genom diagram och löpande text. 

6.1 Intervjustudie 
 

I följande avsnitt presenteras de teman som kunnat utläsas av den insamlade 

data som kom fram genom undersökningen. Avsnittets tema är: 

arbetslivserfarenhet och kompetenser, fritidshemstiden, inkludering och 

integrering, särskild anpassning och verksamheten. 

6.1.1 Arbetslivserfarenheter och kompetens 

De tillfrågade i studien har arbetat som resurs i mellan 1 månad till 28 år i 

verksamheten. Flera av de tillfrågade personerna berättar att de trivs med sitt 

uppdrag men också att uppdraget kan innebära att ta hand om flera elever. 

En av respondenterna ger uttryck för att man följer med barnet från en 

institution till en annan.  Samma respondent berättar även att hennes uppdrag 

består av att arbeta för två personer. 

 

Det blir väl, vad blir det. Jag var ju med han på förskolan också 

så det blir ett år i augusti. Jag arbetar för två elever.  /Person 1 

 

Andra uppger en lång erfarenhet av att ha varit elevassistent på olika skolor. 

 

Totalt som resurs eller elevassistent har jag arbetat i 28 år snart.  

Fast inte bara på den här skolan. /Person 2 

 

Av de tillfrågade personerna var det fåtal som under sitt yrkesliv arbetat 

kortare tid än ett år som elevassistent. De flesta tillfrågade hade arbetat längre 

tid än ett år. Bland personalen varierade utbildningsnivån från 



 

 

universitetsutbildning till att vara utan eftergymnasial utbildning. Det 

poängteras även att flera av respondenterna har erbjudits fortbildning av 

arbetsplatsen. Nedan följer citat från några av respondenterna. 

 

Jag har ingen utbildning. Fast jag läser till barnskötare just nu. 

Men jag har själv varit ett resursbarn när jag var liten så jag 

känner igen mig i hans situationer som uppstår.  /Person 1 

Jag är i grunden barnskötare, sen har jag utbildning som 

elevassistent. Sen har jag läst specialpedagogik. Så jag tycker 

att den utbildningen jag har är adekvat för det jag gör. Jag har 

inte gått någon särskild kurs för att möta just denna eleven. 

/Person 6 

Jo den är jättebra, jag har fått den fortbildning som jag behöver. 

Jag är utbildad förskollärare. Sen har jag svenska och matte för  

dom lägre åldrarna och så har jag 5 poäng SVA. /Person 5 

 

Det är 71 % av de tillfrågade som inte har utbildning eller anser att deras 

kompetens inte är tillräcklig för mötet av dessa elever. Det framkommer att 

flera ser svårigheter i arbetet med dessa elever. Under intervjuerna 

framkommer det att skolan erbjuder fortbildning på arbetsplatsen för att öka 

kunskapsnivån för elevassistenterna vilket respondenterna ser mycket positivt 

på. Nedan uttrycker respondenterna sina upplevelser kring den fortbildning 

som arbetsplatsen erbjuder. 

 

Ja, just nu går jag en ADHD- och en autismkurs som är 7 till 8 

gånger under våren. Så dels får man träffa andra som är i 

liknande situationer och så har man lite dialoger. Sen får man 

lära sig hur man själv ska agera. Man får lite tips. Så det är den 

utbildningen jag får nu under våren. Det är skolan här som 

bistår med den. Det är specialläraren här på skolan som håller 

i den. /Person 4 

 

Jag får utbildning av skolan. Så varje måndag går jag på en 

jättebra utbildning med både interna och externa föreläsare. 

Och då varje fredag har jag handledning tillsammans med 

psykologen (skolpsykologen) som arbetar ihop med 

speciallärarna. /Person 3 

 

Citaten ovan visar tydligt att respondenterna ser positivt på mötet med andra 

kollegor som har liknande upplevelser. Det underlättar för assistenterna att 

samtala om olika händelser under hela skoldagen med eleverna och få tips och 

idéer på hur olika situationer skulle kunna hanteras. Samarbetet mellan 

specialläraren, skolpsykologen och resterande insatser kring de eleverna ser 

majoriteten som positivt. Det är ett tryggt närverk på skolan för den personal 
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som arbetar med eleverna som är i behov av stöd. Känner assistent eller lärare 

att de undrar över något kan de alltid ta kontakt med någon i nätverket för att 

få det stöd som behövs. Majoriteten känner att de finns kollegor som de kan 

bolla tankar och idéer med. Men även att andra personer på skolan är medvetna 

om elevens behov. De stödpersoner som assistenterna/resurserna kan vända 

sig till om de behöver hjälp stöttar gärna personalen både med material och 

rådgivning för att underlätta verksamheten för eleven/eleverna. Nedan 

presenteras assistenternas upplevelser av stödet från kollegor stödfunktioner. 

 

Jag upplever stödet som väldigt bra!  De är väl insatta i hans 

problematik och jag kan få mycket tips och idéer från 

skolpsykolog och beteendeterapeut. Där får jag jättebra stöd. 

Trots att vi arbetar med specifika elever så arbetar vi resurser 

som ett team. Vi träffas varje måndag och ventilerar med 

varandra. /Person 3 

 

Det tycker jag funkar bra, vi har ju haft handledning och möte 

med psykolog och kommunen någon gång i månaden sådär. 

/Person 1 

 

Det fungerar jättebra. Dom har ju olika möten om den här 

eleven, bland annat är dom fullt insatta om eleven. De ger mig 

feedback och material så att jag ska kunna arbeta med eleven 

både i och utanför klassrummet. /Person 4 

 

Trots att en majoritet har en stöttande känsla av ett stabilt nätverk så finns det 

en minoritet som ser assistentuppdraget som ett väldigt ensamt uppdrag. 

 

Jag jobbade med eleven på fritidshemmet. Det är en elev som 

man följer hela tiden och jag upplevde att jag ibland inte fick gå 

på toaletten då ingen annan av fritidshemspersonalen hade lust 

eller ork att vara med eleven en stund. /Person 7 

 

De respondenter som hade känt sig ensamma har arbetat med samma elev och 

de framför att mötet med den eleven var väldigt svårt, annan personal antingen 

inte ville eller inte orkade möta eleven. Respondenterna beskriver att de ibland 

fick en känsla av att de inte ens kunde gå på toaletten för att den övriga 

personalen visade tydligt att de inte ville vara med eleven själva. Denna elev 

krävde mycket planering och förberedelse. Den samlade skoldagen fungerade 

inte så bra för eleven och långa dagar gjorde att eleven inte orkade vilket ibland 

ledde till ett utåtagerande. Personalen som inte hade kunskap kring eleven 

verkade bli illa till mods när de lämnades ensamma med den här eleven. Det 

framkommer att respondenterna är nöjda med att elevens fritidshemstimmar 

minskat mycket och att eleven klarar bättre av skoldagen nu. 



 

 

6.1.2 Fritidshemstiden 

Flera av de tillfrågade respondenterna arbetar på fritidshemmet oavsett om 

eleven är där eller inte. Men är eleven på fritidshemmet så är oftast personalen 

assistent åt eleven även under fritidshemstiden. 

 

Ja, jag är där oavsett om eleven är där eller inte. Men är eleven 

där så finns jag där för honom. /Personal 1 

 

Ja! Men det var väldigt tufft då jag inte fick bra stöd av övriga 

personalen. /Personal 7 

 

Det framkommer att flera av de som arbetar som assistent under den 

obligatoriska skoldagen fortsätter uppdraget under fritidshemstiden. Det finns 

både för- och nackdelar med detta. Till exempel kan det leda till problem i 

arbetsgruppen på grund av att personen som har eleven under skoldagen oftast 

får huvudansvaret kring eleven även under fritidshemstiden. Det framkommer 

även att det i vissa fall kan finnas en ensamhetskänsla från assistenten men 

även att det blir väldigt tungt att ha en specifik elev hela dagen. Det 

framkommer även att viss personal som inte arbetar på den 

fritidshemsavdelningen som eleven går på är väldigt nöjda med det. 

Motiveringen till det är just att det ibland kan vara väldigt tungt att arbeta med 

en och samma elev under en hel arbetsdag. Flera av respondenterna berättar 

att fritidshemstiden inte fungerade bra för eleverna vilket har inneburit att 

dessa har slutat på fritidshemmet eller i annat fall går väldigt lite på 

fritidshemmet.   

 

Ja till viss del. Jag arbetar på fritids oavsett om han är där eller 

inte. Han har varit där en gång sen jag började. Men har han en 

lång dag så följer jag med honom till fritids. /Personal 3 

 

 Ja, jag är där oavsett om eleven är där eller inte. Men är eleven 

där  

så finns jag där för honom. /Personal 2 

 

Citaten visar att assistenterna är på fritidshemmet som eleven går på oavsett 

om eleven är där eller inte. Dock beskriver respondenterna att om eleven är på 

fritidshemmet så är det deras uppdrag att finnas för eleven som är i behov av 

stöd. Det framkommer även att flera av eleverna är på fritidshemmet väldigt 

lite eller inte allt då långa dagar ofta inte fungerar så bra för eleverna och att 

det lätt blir fel på fritidshemmet när eleverna redan är trötta och när det inte 

finns en tydlig struktur på fritidshemmet som under den obligatoriska 

skoldagen. 



 

23(36) 

 

 

6.1.3 Integrering och inkludering  

I följande avsnitt presenteras respondenternas upplevelse av inkludering och 

integrering. Det framkommer att respondenterna arbetar väldigt olika med 

integrering och inkludering för eleverna. Respondenterna beskriver arbetet 

med de sociala riktlinjerna väldigt tydligt. Olika elever behöver förberedas på 

olika sätt. Vissa av respondenterna beskriver att de tittar i skolkatalogen, 

förbereder för fritidshemmets aktiviteter och förenklar aktiviteterna så att 

eleven klarar av att delta. Medan andra förberedde eleven genom att de gick 

igenom regler för aktiviteterna innan de började. Om aktiviteten var utflykt på 

fritidshemmet kunde i vissa fall eleven och assistenten gå iväg till 

utflyktsplatsen innan resterande elever kom, för att slippa det svåra momentet 

att gå i led. I andra fall fick eleven göra lite som denne ville. Ville inte eleven 

delta i aktiviteten behövdes det inte för att det inte skulle fungera på 

fritidshemmet om eleven skulle känna sig pressad. 

 

Jag och eleven arbetar väldigt mycket med den sociala biten. Vi 

kollar i skolkatalogen på de andra eleverna och ibland kan han 

då välja ut någon och säga att det är hans kompis. Jag kan även 

säga till fritidspersonalen att vi måste arbeta med detta idag. Ska 

han vara med på en aktivitet så måste han förberedas ordentligt 

och långt innan på dagen för att det ska bli bättre på fritids. 

Tyvärr hinner man ju inte alltid det, men de dagarna man vet att 

han ska vara på fritids är det bra att kolla innan vad det ska vara 

för aktivitet. Så att jag kan förbereda honom på att ”i 

eftermiddag ska vi gå ut och plocka kottar i skogen.” Är det så 

att jag märker att det är en uppgift som är för svår eller för 

avancerad så får ju jag som pedagog hitta ett sätt att förenkla 

för honom så att han fortfarande kan känna sig delaktig. Så den 

problematiken kan ju uppstå om inte jag är med eller förberett 

honom på vad som ska hända. /Person 3 

 

För att det ska fungera på fritids så får han göra som han vill. 

Är det lekar och så väljer han att dra sig undan då han inte 

förstår vad dem andra säger eller vad som ska göras. /Person 4 

 

Citaten ovan beskriver arbetet kring två olika elever som är i behov av stöd. 

Här synliggörs de olika arbetssätten väldigt tydligt och att olika elever behöver 

olika tillvägagångssätt för att underlätta fritidshemstiden. När person 4 

beskriver fritidshemstiden framkommer det även att personalen arbetar med 

att förbereda eleven i väldigt god tid för att eleven ska vilja delta så ofta som 

möjligt. En gång i veckan har fritidshemmet fritidsgympa, den aktiviteten 

brukar eleven vilja delta på. Men för att deltagandet ska bli positivt behöver 

assistenten och eleven gå igenom exakta regler både över hur eleven förväntas 



 

 

agera i gymnastiksalen samt vilka aktiviteter som ska vara på fritidsgympan 

och vilka regler som är i aktiviteterna.  

Det framkommer i flera fall att eleverna inte alltid fungerar i den stora 

barngruppen. Det märks genom att eleverna blir oroliga på olika sätt. Vissa 

elever blir utåtagerande vilket har lett till att andra barn blivit rädda för eleven. 

Andra elever springer runt när de blir oroliga, andra drar sig undan och vill 

inte vara med. Oftast går personalen och eleven iväg till ett enskilt rum så att 

eleven får lugn och ro en stund. 

 

Min elev hade ganska stora problem med de sociala och var nöjd 

med att få sitta i sitt eget rum och bygga lego. Jag fick nästan 

tvinga honom att följa med till de sociala aktiviteterna. Men det 

var svårt för mig då min elev var ganska utåtagerande.  Vilket 

gjorde att en del var ganska rädda för honom. /Person 7 

 

Då går han och jag och gör något i hans enskilda rum om det 

blir för mycket stim och så på fritidshemstiden. /Person 3 

 

Ibland går vi tidigare till mellanmålet eller är vi inne på resten 

där det inte är så mycket ljud. /Person 5 

 

Flera av respondenterna poängterar att eleven ofta blir stressad och orolig när 

informationen brister. Då är det nästan omöjligt att få eleven/eleverna att delta 

i aktiviteten. För att det ska fungera på fritidshemmet och för att 

eleven/eleverna ska få möjlighet att inhämta kunskap och få en likvärdig 

skolsituation framkommer det att förberedelse i tid är det viktigaste för 

samtliga av eleverna. 

6.1.4 Särskild anpassning 

Förutom att flera av eleverna har särskilda rum dit de kan gå när de blir oroliga 

används flera andra anpassningar för de flesta elever. En av de anpassningar 

som absolut flest respondenter använder sig av är en sorts bildstöd. Bildstödet 

används för att tydliggöra vad som ska göras nu- men även vad som kommer 

att göras efter en aktivitet. Det framkommer även att vissa av respondenterna 

anser att bildstödet skulle kunnat användas flitigare. Annat material som 

används är, timer, sociala berättelser, trafikljusen, dator/Ipad och 

hörselskydd.  

 

Han använder sig av bildstöd. Fast vi har inte använt det så 

mycket. Men på samlingen sitter det bilder uppe på det 

gemensamma schemat. Men ibland om det är mycket så får man 

ta upp en bild och att ta en timer när han sitter vid paddan. 

Annars kan han sitta hela dagen. /Person 1 
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Han har lurar på sig för han reagerar på ljud och då reagerar 

han. Så därför tog vi till lurarna och det har fungerat jättebra! 

Sociala berättelser. Man har tre rutor där första är hur började 

det, hur slutade det och vad blev fel. Han förstår det så då pratar 

vi kring det. Sen använder vi oss av trafikljusen som 

specialpedagogen förespråkar och där kan han sätta ut om han 

gjorde rätt (grön) eller fel (rött). /Person 5 

 

Respondenterna beskriver olika hjälpmedel som eleverna använder för att 

underlätta den samlade skoldagen. Det är tydligt att de olika hjälpmedlen har 

stor betydelse för att eleverna ska få en så utvecklande och trygg samlad 

skoldag som möjligt. De respondenterna som använder stödmaterialet flitigt 

beskriver hur elevernas stress och oro har minskat sedan materialet börjat 

användas.   

 

På fritidshemmet används ofta materialet på ett liknande sätt som det görs 

under obligatoriska skoldagen. Respondenterna förklarar användandet av 

stödmaterialet och beskriver bilder som tas med ut till aktiviteterna för att 

förklara uppgifterna. De beskriver hur de får arbeta med förändringar och att 

förändringarna i verksamheten ibland måste tydliggöras för eleven genom att 

visa bilder i Ipaden som gör det enklare för eleven att förstå förändringen som 

kommer ske.  

 

Istället för att läsa uppgiften som vi kan säga är att hämta tre 

kottar så säger jag samtidigt som jag pekar på bilden. TRE 

KOTTAR HÄMTA. Så kan han göra det. Det gäller att använda 

väldigt korta instruktioner och en instruktion i taget för att han 

ska vara med på uppgiften. /Person 3 

 

Det vi har fungerar bra. Sen tar det alltid ett tag innan vi kommer 

igång med allting. Vi måste repetera vad som ska göras. Så 

förändringar är väldigt svårt. Då får man först visa att imorgon 

ska vi göra det här och ta paddan till hjälp. Så att han hela tiden 

ser i bilder. I det här fallet måste vi alltid göra samma sak. Vi 

ska sitta vid samma plats vid matbordet och så vidare. Så 

förändringar får vi jobba med. /Person 4 

 

Att fritidshemmet försöker anpassa verksamheten för eleverna som är i behov 

av stöd ska trivas framkommer under intervjuerna. Respondenterna är tydligt 

måna om eleverna som de arbetar med och uttrycker oro när de känner att det 

är något som inte fungerar. En av respondenterna framför en oro om att denne 

inte fick någon planering för arbetet och kände att det inte fanns möjlighet att 

ordna med anpassat material för att underlätta elevens vardag både under den 

obligatoriska skoldagen eller under fritidshemstiden. Utöver det framgår att 



 

 

personalen har de material som behövs för att underlätta elevernas hela 

skolvistelse. 

6.1.5 Verksamheten 

Fritidshemsverksamhetens helhet ser i stort sett ut som att det är väldigt 

mycket förberedelse och trygghet för att fritidshemstiden ska fungera för 

eleverna i behov av stöd. Trots att respondenterna är väl medvetna om och 

arbetar med framförhållning, förberedelse och trygghet så framgår det att flera 

av eleverna inte klarar av fritidshemmets verksamhet.  

 

Han klarade inte av fritids för att det blev för långa dagar, så 

föräldrarna löste det på annat sätt. /Person 6 

 

Ofta så var det ju någonting som hände och jag fick stå och 

medla och försöka ta det lugnt mellan dom så inget mer hände. 

Vi gjorde ofta som han ville göra för att han skulle må bra och 

hålla ut fritidsdagen, nu går han inte på fritids längre. /Person 7 

 

Alla människor är olika och har olika behov för att få dagen att fungera och 

dessa elever är inte annorlunda. En elev var tvungen att komma till 

fritidshemmets lokaler först, medan andra gick direkt till mellanmålet. 

 

Den börjar med att vi tillsammans går till fritids. Vi sätter oss 

på ett och samma ställe på fritidsplatsen vid bordet och kanske 

börjar med samma saker för att han ska bli lugn. Där kan han 

sitta och jobba ett tag och känna att ”Nu är jag på fritids”. 

/Person 3 

 

Vi förbereder honom på vad som ska hända så att han inte 

behöver känna en stress. Både vid mellanmål och vid aktiviteter. 

Vi försöker ligga steget före hela tiden. /Person 1 

 

Enligt respondenternas upplevelser som framkommer i denna studie framgår 

det tydligt att förberedelse, trygghet och kunskap är det som ligget till grund 

för att hela skoldagen ska bli så bra som möjligt för eleverna. När eleverna inte 

känner tryggheten för vad som händer i skolan, vem som de kommer att möta 

när de ska börja skoldagen så infinner sig en stark otrygghet. En av eleverna 

som är i behov av särskilt stöd och har en assistent vid sin sida hela dagen har 

bytt assistent flertalet gånger under de åren som eleven varit på skolan. Denna 

eleven hade en trygghet på förskolan en av personerna som arbetade med 

eleven på förskolan följde med och blev han klasslärare. Ibland när hans olika 

assistenter hade kämpat med något som han vägrade göra räckte det med att 

klassläraren kollade på honom och sa att han skulle göra det så gjorde han det 

med en gång. I och med att assistenterna byttes ut många gånger fick han inte 

den tilliten och tryggheten hos en assistent som han kände till klassläraren. 
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Klassläraren kände denna elev och hade kunskapen om dennes behov vilket 

ledde till att det fungerade bäst med klassläraren.  

6.2 Enkätstudie 
 

I följande resultat presenteras de teman som kunnat utläsas av den insamlade 

data som kom fram genom enkätstudien. Teman som presenteras är 

personalens upplevelse och elevernas behov på fritidshemmet enligt 

personalen. 

 

 

6.2.1 Personalens upplevelse av mötet med elever i behov av stöd 

 

I undersökningen framkom att 96%, (25 personer) har mött elever som är i 

behov av stöd under fritidshemsdagen. Det är 3,8%, (1 person) som anser att 

de inte stött på dessa elever under fritidshemsdagen. Det här innebär att 

majoriteten av fritidshemspersonalen möter dessa elever dagligen. 

Diagrammet under visar däremot att det inte är en självklarhet för 

fritidshemslärarna att de får den information som behövs angående mötet med 

eleverna. 

 

Figur 1. Information om elevernas särskilda behov. 

 

Av diagrammet figur 1 framgår att det inte alltid är så att personalen får 

information om eleverna. Genom diagrammet i figur 1 framkommer det att 

16% (4 personer) av respondenterna upplever att de aldrig fått informationen 

kring eleverna medan 48 % (12 personer) har svarat att de ibland får 

information men inte alltid. Endast 36 procent (10 personer) av respondenterna 

anser att de alltid får den information som behövs för att kunna möta eleverna 

på elevens villkor.  

 

36%

48%

16

Anser du att du blivit informerad om 

eleven/elevernas särskilda behov av 

särskilt stöd?

Ja

Ibland

Nej



 

 

Det framkommer vidare i studien att majoriteten av personalen som arbetar på 

fritidshem upplever att de har haft en känsla av otillräcklighet i mötet med 

eleverna som är i behov av särskilt stöd.  

 

 
Figur 2. Kompetens för mötet med eleven. 

 

Ovanstående figur visar att det är 81 procent (21 personer) av de tillfrågade 

som har känt att kompetensen brister i mötet med eleverna. I enkäten 

framkommer det att majoriteten av respondenterna har av skolan inte fått 

erbjudande till utbildning för att kunna möta dessa elever på ett pedagogiskt 

sätt. Trots det är det relativt många av respondenterna 38,5% (10 personer) 

som besvarat att de givits möjlighet till utbildning.  

6.2.2 Elevernas behov på fritidshemmet enligt personalen 

Samtliga av respondenterna anser att behovet av stöd kvarstår även på 

fritidshemmet och att den personal som har resursuppdraget bör följa med 

eleven dit. I studien framkommer att 52 procent (13 personer) av eleverna som 

har resurs under den obligatoriska skoldagen blir utan särskild resurs när 

fritidshemstiden börjar. Det är 32 procent (8 personer) av respondenterna som 

antyder att en del av eleverna som har resurs under skoldagen som får med sig 

stödet till fritidshemmet, dock är det fler av eleverna som har resurs under 

obligatoriska skoldagen som enligt dessa respondenter skulle behöva stödet 

även under fritidshemstiden. Resterande av respondenterna anser att alla 

elever som är i behov av resurs under fritidshemsdagen får samma tillgång till 

resurspersonal även där.  

 

Det framkommer i undersökningen att majoriteten av eleverna som är i behov 

av stöd eller i behov av resurspersonal under den obligatoriska skoldagen får 

det stödet som krävs för att lyckas. Däremot finns det en relativt stor andel av 

respondenter som anser att det finns elever som är i behov av stöd som inte får 

den tillgången för att underlätta den obligatoriska skoldagen. I undersökningen 

framgår det även att 58 procent (14 personer) av respondenterna anser att de 

arbetar kontinuerligt med att förbättra verksamheten för att stödja dessa elever 

81%

19%

Har du på grund av bristande 

kompetens känt dig otillräcklig i mötet 

med elever i särskilda behov?

Ja

Nej
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vidare utveckling men att de skulle kunna göra mer för att underlätta för dessa 

elever. Dock så har 25% (6 personer) svarat att de inte arbetar med den typen 

av utveckling i verksamheten. En minoritet av respondenterna anser att de 

arbetar med att utveckla verksamheten för att stödja eleverna som är i behov 

av särskilt stöds vidare utveckling. 

7 Analys 

I följande del presenteras en analys som bygger på modellerna Building blocks 

och specialpedagogiska insatser. 

7.1 Personalens kompetens på fritidshemmet gällande elever i 

särskilda behov. 
 

I det första steget i Building blocks modell heter ”Grunden i bygget av 

inkluderande förskolor” (Lundqvist, 2018). Här beskrivs att alla barn 

inklusive de i särskilda behov behöver en god samverkan i både barn- och 

personalgrupp samt ett väl genomtänkt schema för att nå en högkvalitativ 

lärmiljö (a.a.). Personalen på skolan där min studie genomfördes ansåg att det 

var en god samverkan mellan personalen och att de visste vart de skulle vända 

sig om de behövde stöd i arbetet. Building blocks andra steget beskriver olika 

anpassningar som kan göras för att samtliga elever ska kunna delta i 

aktiviteterna (a.a.). För att kunna anpassa verksamheten och ge eleverna som 

är i behov av stöd rätt förutsättningar för att kunna delta krävs kunskap. 

Kunskapsnivåerna hos respondenterna varierade kraftigt, för att utöka 

assistenternas förståelse och kunskap kring vad som behövs för att göra 

verksamheten till en inkluderande miljö erbjöds en fortbildning. För att få en 

god samverkan och engagerade medarbetare som nämns i Building blocks 

första steg (a.a.) kan det ses som positivt att även personal med andra uppdrag 

som arbetar på fritidshem fått möjlighet till utbildning för mötet med dessa 

elever. Den aktuella skolans fortbildning sker en gång i veckan och då träffas 

alla deltagare vilket innebär att de kan utbyta kunskaper med varandra men 

även diskutera olika situationer som assistenterna ansett vara svåra situationer 

att lösa. Dock är fortbildningen framförallt riktad till assistenterna och inte till 

resterande personal. 

7.2 Personalens upplevelse av fritidshemmets verksamhet för elever i 

behov av särskilt stöd på fritidshemmet. 
 

De flesta av assistenterna som arbetar på fritidshemmet är där även om eleven 

som är i behov av stöd är där eller inte. Om eleven är på fritidshemmet så är 

det ofta samma assistent som följer eleven på fritidshemmet som under den 

övriga skoldagen. Building blocks första steg poängterar att trygghet är en 

viktig komponent för en högkvalitativ lärmiljö för eleven vilket kan vara en 



 

 

trygghet (Lundqvist, 2018). Däremot menar Karlsudd (2011) kan det leda till 

att samhörigheten till de andra eleverna kan försämras. Flera av 

respondenterna poängterar att eleverna fått sluta på fritidshemmet eller att 

fritidshemstiden ofta inte fungerar eller inte är optimal för eleverna i särskilda 

behov.  Fritidshemstiden är mer rörlig än den obligatoriska skoldagen på grund 

av att skoldagens schema är tydligare upplagt än verksamheten på 

fritidshemmet. För många elever i särskilda behov är tydlighet och rutiner 

viktigt. Gerrbo (2012) poängterar avståndsreducering vilket innebär att 

undvika stora misslyckanden i klassrumsmiljön. För att undvika dessa 

misslyckanden så ska eleven få uppgifter som utmanar elevens kunskapsnivå. 

För att som assistent ha möjlighet att stötta eleven i att undvika misslyckanden 

krävs kunskap för elevens tidigare kunskap och om elevens särskilda behov. 

När jag kopplar Gerrbos (a.a.) avståndsreducering till fritidshemmet kan en 

idé vara att hjälpa till att schemalägga fritidshemsdagen. 

7.3 Eleverna som är i behov av stöds involvering på fritidshemmet 
 

Det framkommer att personalens arbetssätt för integrering och inkludering 

varierar. Vissa av assistenterna gick igenom skolkatalogen med eleven som är 

i behov av stöd för att eleven skulle få en trygghet i vilka andra elever som hen 

kommer möta på fritidshemmet. 

 

Gerrbo (2012) beskriver i sin modell vikten av nära ledarskap hur en elev som 

är i behov av särskilt stöd kan få en utanförkänsla och en känsla av att bli 

missförstådd. Genom att de studerade skolkatalogen kunde eleven ibland peka 

ut en eller flera av eleverna och säga att det är min kompis vilket gjorde att 

eleven fick delaktighet- och samhörighetskänsla. En annan av assistenterna 

förberedde sin elev genom att gå igenom vad som skulle hända under 

fritidshemstiden vilken som var dagens fritidshemsaktivitet och förklarade på 

elevens nivå hur aktiviteten utförs. Gerrbo (a.a.) nämner avståndsreducering 

som en viktig del i arbetet för elever i behov av stöd. Avståndsreducering 

handlar om precis detta, att förenkla uppgiften eller förenkla förklaringen så 

att eleven får en känsla av deltagande. Detta görs även för att förminska antalet 

misslyckanden för eleven. På liknande sätt fungerar arbetet för samtliga elever 

som har assistent på fritidshemmet. Det finns även flera elever som har 

assistent under den obligatoriska skoldagen men att det extra stödet försvinner 

till fritidshemmet. Samtliga av respondenterna är eniga om att stödet är 

behövligt även under fritidshemstiden.  

8 Diskussion 

I följande del kommer en avslutande diskussion av studien diskuteras med 

hjälp av tidigare forskning och teorier. Diskussionen görs utifrån 
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underrubrikerna: Personalens specialpedagogiska kompetens, 

Metoddiskussion och Didaktiska implikationer 

8.1 Personalens specialpedagogiska kompetens 
 

När studien genomfördes visade resultatet tydligt att viljan för att möta 

eleverna på bästa sätt fanns hos alla respondenter. Det var även tydligt att 

respondenterna fick motivation av att se eleverna lyckas. Dock framkommer 

det att fritidshemstiden ofta inte fungerar eller inte är optimal för eleverna som 

har särskilda behov.  Fritidshemstiden är inte så strukturerad som den 

obligatoriska skoldagen på grund av att skoldagens schema är tydligare 

upplagt än fritidshemsdagen. För många elever i särskilda behov är tydlighet 

och rutiner extremt viktigt (Steinberg, 2014). Att flera av eleverna i särskilda 

behov på den utvalda skolan går väldigt lite på fritidshemmet således kan bero 

på att de upplever att det är en rörig verksamhet utan tydliga riktlinjer. Det 

leder till att det blir en omöjlig uppgift för eleverna i särskilda behov att klara 

av och orka med hela fritidshemsdagen. Genom att använda Gerrbos (2012) 

Nära ledarskap och avståndsreducering för att undvika misslyckanden även 

under fritidshemstiden kan öka chanserna för att eleverna som är i behov av 

stöd att känna en samhörighet med resterande elever.  

 

 

I Gerrbos (2012) modell framgår vikten av att arbeta tillsammans med 

specialpedagog och klasslärare för att öka elevens chanser till att lyckas. 

Personalen på skolan där min intervjustudie genomfördes upplever stödet från 

de olika insatserna runt eleven som väldigt positivt. Att all personal kring 

eleverna som är i behov av stöd är väl medvetna om situationen och hjälps åt 

med deras olika kompetenser för att eleven ska få en så komplett skolvistelse 

som möjligt. Samtlig personal på skolan är väl medveten om att pedagogernas 

kunskap är viktig för att få en god skolmiljö för eleverna och visar det genom 

att skolan ökar både personalens och elevens möjligheter till att lyckas genom 

att erbjuda fortbildning till personalen så att de ska kunna möta samtliga elever 

på bästa sätt. Resultatet tyder på att det enbart är elevernas assistenter som blir 

erbjudna att gå en utvecklande fortbildning för mötet med eleverna som är i 

behov av stöd. För att Building blocks första steg en högkvalitativ lärmiljö ska 

uppnås, behöver resterande personal som arbetar runt eleven/eleverna erbjudas 

fortbildning för att få en trygghet i mötet med eleven. 

 

8.1.1 Egna erfarenheter 

Detta bör vara optimalt för samtliga elever på fritidshemmet. Istället för att 

eleverna efter en samling inte vet vad de ska göra så får de ett antal förslag att 

välja mellan. Alla elever har möjlighet till deltagande och den fria tiden blir 

mer tydlig när eleverna får ett antal förslag att välja mellan. Eleven kan välja 

en lek-station att börja med. När eleven sedan vill byta lek-station går barnet 



 

 

tillbaka till bilderna med stationerna och byter till en annan station. Av tidigare 

erfarenheter är upplevelsen att det skapar ett lugn på fritidshemmet då det inte 

blir lika mycket spring mellan olika rum och elever som inte vet vad de vill 

göra. Även om en elev behöver extra stöd vissa stunder på dagen och har en 

grundtrygghet hos en specifik vuxen innebär inte det att det alltid måste vara 

just den vuxna som är nära eleven. Det är väldigt viktigt att eleven känner 

trygghet hos andra i personalgruppen så att det inte blir ett för stort 

orosmoment om elevens trygghet inte skulle vara på jobbet en dag. Därför är 

det viktigt att samtliga i personalgruppen har kunskap om elevens behov och 

ser eleven som ett barn i gruppen och inte gruppen plus eleven som är i behov 

av stöd. Många elever trivs med att kunna gå till fritidshemmets-dagsschema 

för att se vilken aktivitet som kommer härnäst. Andréasson och Allard (2015) 

beskriver hur de lyfter fram lärande via lek för elever i förskoleklass, de 

beskriver om hur de använder lek-stationer där eleverna genom lek får 

kunskapen som läroplanen Lgr11 (Skolverket, 2017a) hänvisar till vilket 

stämmer överens med mina erfarenheter. Lärarna använder sig av fotografier 

på olika aktiviteter, via bilderna får eleverna sedan välja vilken aktivitet som 

de vill gå till.  
 

8.2 Metoddiskussion 
 

Om samma studie skulle genomföras ytterligare en gång skulle 

undersökningen kunna göras på fler skolor och kanske i olika kommuner. En 

tanke är att resultaten kan skilja sig mellan olika kommuner. 

Enkätundersökningen skulle kunna utvecklas och även bestå av skriftliga svar. 

Jag skulle vilja använda mig av frågor där respondenterna får uttrycka sig både 

via skrift och kryssfrågor. Fördelen med metodkombinationen är att jag kunde 

använda mig av både enkäter och intervjuer i studien för att få en helhetssyn 

över assistenternas arbetsuppdrag men även att jag fått en bredare uppfattning 

över hur arbetet fungerar även under fritidshemstiden. Däremot fick jag känna 

på en av nackdelarna som Denscombe (2016) varnar för vilket i mitt fall var 

tiden. Båda undersökningarna tog längre tid än vad jag hade räknat med vilket 

ledde till att enkätstudien blev digital då jag inte hann med att både intervjua 

personal och åka runt till olika skolor för att få ihop tillräckligt många 

respondenter. När all data samlats in och analyserats såg jag ett tydligt 

mönster. Framförallt i enkätundersökningen. Intervjuerna var väldigt 

varierande vilket verkar bero på att de flesta av respondenterna arbetar med 

olika elever, den varierande utbildningsgraden samt att respondenterna har 

olika erfarenheter av arbetet. Flera av svaren pekade på att eleven/eleverna har 

det svårt att anpassa sig till fritidsverksamheten. Jag undrar om svaret hade 

blivit ett annat om personalen varit medvetna och arbetat genom Building 

blocks och deras första block om högkvalitativ lärandemiljö (Lundqvist, 

2018).  
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Jag anser att jag har fått svar på mina forskningsfrågor. Däremot skulle det 

underlättat om jag hade varit bättre på att ställa följdfrågor till respondenterna. 

Skulle jag ställt fler följdfrågor hade det eventuellt gett mer kunskap om hur 

just fritidshemmets verksamhet enligt respondenterna kan utvecklas på sikt. 

Om tiden skulle funnits skulle jag även velat se fritidshemmets verksamhet ur 

barnens perspektiv genom att intervjua eleverna. Jag skulle även velat få en 

tydlig rektorssyn på fritidshemmets verksamhet genom att intervjua en eller 

flera rektorer för att få en uppfattning av deras syn av arbetet med elever i 

behov av stöd. Innan studien genomfördes hade jag föraningar om vad 

resultaten skulle innebära. Mina föraningar stämde relativt bra med vad som 

framgick i studien. Dock var intervjuresultaten och antalet assistenter som var 

utbildade inom ämnet fler än vad jag anat innan studien genomfördes.  

8.3 Fortsatta forskningsfrågor 
 

Undertiden som min studie utfördes insåg jag att forskningen angående 

inkludering av elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) är 

väldigt liten. Det skulle vara intressant att se forskning på hur ett NPF-säkrat 

fritidshem skulle kunna se ut. Därför skulle jag uppskatta undersökningar som 

rör skillnaden på elever som går på ett NPF- säkrat fritidshem gentemot de 

fritidshemmen som inte benämner sig som NPF- säkrat. Är det i praktiken 

någon skillnad på elevernas välmående? Är det fler elever som är i behov av 

stöd som klarar av fritidshemsdagen och de krav som ställs? 

Jag skulle också föreslå undersökningar som rör personalens kompetens. 

Anser personalen sig tillräckligt kompetenta för dessa möten eller bör de 

vidareutbildas?  

8.4 Didaktiska implikationer 
 

Resultatet i studien ger en ökad förståelse för vad arbetet med elever som är i 

behov av särskilt stöd innebär. Att göra personal på skolor medvetna om vikten 

av en utveckling av fritidshemmets verksamhet så att den anpassas till fler 

elever. Genom diskussionen finns delar som visar att det varken behövs 

mycket extra planering eller kunskap för att strukturera verksamheten på ett 

tydligt sätt för eleverna så att de får en trygg samlad skoldag. Studien visar 

även att extra anpassningar inte behöver underlätta för en elev utan kan 

underlätta för fler elever som vistas i verksamheten genom att schemalägga 

fritidshemmets verksamhet. På min nuvarande arbetsplats arbetar vi både med 

att schemalägga fritidshemsdagen med bilder så att eleverna kan titta och se 

vad som kommer näst och med den lärande leken. Sedan eleverna börjat välja 

aktivitet genom att se på bilder vad som finns att göra så har ett lugn infunnit 

sig på fritidshemmet och springet mellan olika rum, aktiviteter och konflikter 

som uppstår däremellan minskat radikalt.  
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Bilaga 1: Missivbrev 
 

Hej! 

Mitt namn är Eva och jag läser sista terminen på grundlärarprogrammet med 

inriktning mot fritidshem på Linnéuniversitetet i Kalmar.  

Just nu håller jag på att skriva mitt examensarbete som handlar om hur 

fritidshemspersonal arbetar för inkludering av elever som är i behov av särskilt stöd 

på fritidshemmet samt hur fritidshemspersonal tänker om sin utbildning när de är 

resurser och möter eleverna. 

Jag skulle vara väldigt glad och tacksam om jag fick möjligheten att besöka er skola 

och intervjua den personal som arbetar som resurs till någon/några av eleverna i 

årskurs F-3. Jag skulle även vilja lämna ut en enkät till övrig fritidshemspersonal där 

de kommer få svara på frågor angående ämnet.  

Vid både intervjuer och enkätundersökningen kommer jag att utgå från 

vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Vilket innebär att det är ett fritt val till 

deltagandet, vill man avbryta intervjun eller inte delta i enkätundersökningen kan 

det avbrytas när som helst.  

Jag kan även poängtera att undersökningen kommer att hållas konfidentiellt.  

 

Har du frågor över något är det bara att höra av dig!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack på förhand!  

 

Med vänlig hälsning: Eva Mårtensson 

em222pq@student.lnu.se  

 
Handledare: Sofie Walter 
sofie.walter@lnu.se 
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Bilaga 2: Intervjufrågor 

 
1. Hur länge har du arbetat som resurs? 

Arbetar du för en eller flera elever? 

 

 

2. Hur ser du på din utbildning som du har idag för ditt arbete med eleven? 

Vilken utbildning har du? 

Har du gått någon kurs specifikt för att kunna möta eleven? 

 

 

3. Hur upplever du stödet från övrig personal som arbetar kring eleven? Ex) 

rektor, skolsköterska, kurator, andra lärare osv.  

Är det någon som du kan bolla tankar och idéer med? 

 

4. Arbetar du som resurs för eleven även under fritidshemstiden? 

Om nej arbetar du på fritidshemmet som eleven går på? 

Hur fungerar det i så fall? 

 

 

5. Hur ser kommunikationen ut mellan dig som resurs och 

fritidshemspersonalen angående eleven och des olika behov samt 

utveckling?  

Vad kan det uppstå för problem för elevens vidareutveckling på 

fritidshemmet? 

 

6. Hur arbetar du och fritidshemmet för att eleven ska inhämta kunskap och få 

möjlighet till att interagera med de andra eleverna?  

Vilka svårigheter kan uppstå jämtemot de andra eleverna?  

 

7. Används stödmaterial för att underlätta för eleven på fritidshemmet och i så 

fall vilket/vilka?  

Hur används det/dessa? 

Hur uppfattar du elevens motivation till att använda sig av hjälpmedlen?  

 

8. Kan du beskriva hur en vanlig fritidshemsdag för eleven är uppbyggd? 
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Bilaga 3: Enkätfrågor 
Enkäten riktar sig till personal på fritidshemmet där det finns elever som är i behov 

av stöd. När ni svarar på enkäten så ha ett generellt synsätt på eleverna som är på 

fritidshemmet.  

 

Undersökningen är anonym och följs av vetenskapsrådets 4 huvudkrav. 

En undersökning kring arbetet av elever i behov av stöd på fritidshemmet. 

Via att du svarar på enkäten medger du att du tagit del av vetenskapsrådets 

huvudkrav som kommer att följas under studien. Du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande.  

 

Vetenskapsrådets 4 huvudkrav 

 

Informationskravet: I undersökningen blev alla deltagare informerade om 

informationskravet. Det innebär att alla deltagande kommer att bli upplysta om att 

deltagandet är frivilligt och att de får avbryta deltagandet (vetenskapsrådet, 2017).  

 

Samtyckeskravet: För att genomföra undersökningen krävs att de deltagande har fått 

informationen om samtyckeskravet. Det innebär att undersökningsledaren fått 

deltagarnas samtycke. Deltagarna får även avbryta sitt deltagande när de vill utan 

risk för negativa konsekvenser för deltagarna i efterhand. Deltagarna får heller inte 

utsättas för några påtryckningar eller påverkan.  I och med att eleverna på skolan där 

undersökningen utförs är under 15 år riktas undersökningen till personalens 

upplevelse och ett vuxenperspektiv på skolans verksamhet (Vetenskapsrådet, 2017). 

 

Konfidentialitetskravet: Information angående att undersökningen är konfidentiell 

gavs till deltagarna. All insamlat data kommer efter undersökningen att försvinna 

och deltagarna kommer anonymiseras i studien (Vetenskapsrådet, 2017). 

 

Nyttjandekravet: Uppgifter kring deltagarna kommer inte att lånas ut eller användas 

för annat bruk. Information om deltagarna kommer inte att användas om den 

berörde inte särskilt gett sitt medtycke till detta (Vetenskapsrådet, 2017). 

 

1.Har du tidigare mött elever i behov av särskilt stöd på fritidshemmet? 

Ja 

Nej 

 

2. Anser du att du blivit informerad om eleven/elevernas särskilda behov av 

särskilt stöd? 

Ja 

Nej 

Ibland 

 

3. Har du på grund av bristande kompetens känt dig otillräcklig i mötet med 

elever i särskilda behov? 



 

 

Ja 

Nej 

Det har hänt 

 

4. Har du av din arbetsplats blivit erbjuden vidare fortbildning, kurs eller 

annan utbildning för mötet med elever som är i behov av särskilt stöd? 

Ja 

Ja, men inte på den här skolan 

Nej 

 

5. Anser du att dessa elever/eleverna är i behov av särskilt stöd i form av 

resurs/assistent under fritidshemstiden? 

Ja 

Nej 

Ibland 

 

6. Har eleven/eleverna i dagsläget resurs eller assistent på fritidshemmet? 

Ja 

Nej 

Vissa elever har resurs/assistent men inte alla elever som enligt mig är i behov av en 

resurs/assistent. 

 

7. Har eleven/eleverna resurs under den obligatoriska skoldagen? 

Ja  

Nej 

Vissa elever har resurs/assistent men inte alla elever som enligt mig är i behov av en 

resurs/assistent. 

8. Arbetar ert fritidshem kontinuerligt med förbättring av verksamheten för 

att stödja dessa elevers vidare utveckling? 

Ja 

Nej 

Ja, men vi skulle kunnat göra mer för dessa elever 

 


