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SAMMANFATTNING

Vår studie syftade till att belysa hur fritidshemspersonal uppfattar sitt arbete med barn i behov 

av särskilt stöd på fritidshemmet.

För att kunna nå vårt syfte använde vi oss av kvalitativ intervju. Vi intervjuade fyra stycken 

fritidshemspersonal om hur de uppfattar sitt arbete på fritidshemmet med barn i behov av 

särskilt stöd.

Vårt resultat visar att personalen på fritidshemmet vill få en större kännedom om vilka barn 

som är i behov av särskilt stöd i skolan för att bättre kunna stödja dem på fritidshemmet. Vi 

har, genom vår studie, upptäckt att det brister i dialogen mellan fritidshemmet och skolan.

Nyckelord: fritidshem, fritidshemspersonal, barn i behov av särskilt stöd
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1. INLEDNING

Under våra yrkesverksamma år som fritidspedagog respektive förskollärare har vårt intresse 

för barn i behov av särskilt stöd vuxit fram. Detta ledde till att vi sökte till specialpedagogiska 

programmet för att läsa vidare till specialpedagoger.

Vi har under vår utbildning upplevt att fokus legat på barn i behov av särskilt stöd i skolan. Vi 

ville därför fokusera på fritidshemmet, i och med att flera av barnen i skolan även vistas på 

fritidshemmet före och efter skoldagens slut.

Barnen i skola och fritidshem är desamma. Men arbetsformerna skiljer verksamheterna åt. I 

skolan fokuseras på kunskap och i fritidshemmet fokuserar man på mer sociala mål. Och hur 

uppfattar personalen på fritidshemmet sitt arbete med barnen i behov av särskilt stöd?

I vår studie har vi sett att fritidshemmet fått en ändrad inriktning från att från början vara ett

komplement till hemmet. Barnen skulle vistas på fritidshemmet när föräldrarna arbetade eller 

studerade, för att på senare tid alltmer kommit att bli ett komplement till skolan, då personalen 

på fritidshemmet ofta finns i skolan på förmiddagstid, för att där bistå lärarna i arbetet med 

barnen. (Söderlund, 2000) Därför är dagens fritidshem ofta integrerade med skolan. 

Fritidshemmet och skolan ska ha ett gemensamt ansvar för barnen och stödja barnen i deras 

utveckling. Detta gäller särskilt de barn som upplevs vara i behov av särskilt stöd. (Lpo 94)

 I Allmänna råd och kommentarer Kvalitet i fritidshem (Skolverket, 2007) som har 

anknytning till Lpo 94, ligger tyngdpunkten vid fritidshemmets uppgift och man skriver om 

fritidshemmets uppdrag. Fritidshemmet uppgift är att ge barnen förutsättningar för en 

meningsfull fritid och att verksamheten är trygg, rolig och stimulerande där lek och skapande 

får ta stor plats. Det är även viktigt att barnen lär känna sin närmiljö och vilka möjligheter den 

erbjuder. Verksamheten ska vara varierad och ha inslag av lek, fysisk aktivitet mm men även 

utforskande av omvärlden i form av studiebesök, utflykter. (a. a)

Med barn i behov av särskilt stöd menar vi att det inte alltid behöver bero på någon egenskap 

hos barnet, utan det kan även vara i förhållande till omgivningen. Ett barn i behov av särskilt 

stöd i skolan behöver således inte vara ett barn i behov av särskilt stöd i fritidshemmet. Det 

barnen i behov av särskilt stöd har gemensamt är att de ställer högre krav på verksamheten 

inom skola och fritidshem. 
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Vi vill med detta arbete lyfta fram hur personal på fritidshem uppfattar sitt arbete med barn i 

behov av särskilt stöd. För att få kunskap kring det har vi intervjuat personal på fritidshem hur 

de uppfattar att de väljer arbetssätt och innehåll på fritidshem i mötet med barn i behov av 

särskilt stöd.
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2. SYFTE 

Vårt syfte med studien är att belysa hur fritidshemspersonal uppfattar sitt arbete med barn i 

behov av särskilt stöd på fritidshemmet.

2.1 Avgränsning 

Vår undersökningsgrupp består av fritidshemspersonal d.v.s fritidspedagoger, förskollärare, 

fritidsledare och barnskötare som är verksamma på fritidshem. 

2.2 Forskningsfråga

Från vilka utgångspunkter uppfattar fritidshemspersonalen att de väljer innehåll och arbetssätt 

i mötet med barn i behov av särskilt stöd?

3. BAKGRUND 

I vår studie kommer vi att belysa hur fritidshemspersonal beskriver sitt arbete med barn i 

behov av särskilt stöd. Vi kommer att börja med en historisk tillbakablick över fritidshemmets 

utveckling, för att försöka få en förståelse för dagens fritidshem och personalens val av 

innehåll och arbetssätt. 

Fritidshem och fritidspedagog är relativt nya begrepp. Omsorgen och tillsynen av skolbarn är 

dock ingen ny företeelse. Till dagens fritidshem brukar man se arbetsstugan som en 

föregångare. (Söderlund, 2000) I slutet av 1930-talet omvandlades arbetsstugorna till 

eftermiddagshem och verksamheten där lade tyngdpunkten på läxläsning och att ge barnen 

möjlighet att leka fritt och umgås med andra barn. (a. a) Under 1950-talet delade ofta 

eftermiddagshemmen lokaler med barnträdgårdarna vilket innebar små barn på förmiddagarna 

och de lite större på eftermiddagarna. I dagens fritidshemsverksamhet kan man finna vissa 

likheter med de tidigare eftermiddagshemmen. Begreppet fritidshem uppstod i början av 

1960-talet och de första fritidspedagogerna utbildades i mitten av 1960-talet. (a. a)
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Rohlin i Munkhammar (2001) beskriver fritidshemmens utveckling i ett historiskt perspektiv 

utifrån tre begrepp arbetstanken, rekreationstanken och pedagogiska tanken. Dessa tre 

begrepp visar på bakomliggande tankar kring utformningen av fritidshemmen. Vi kommer att 

försöka beskriva fritidshemmens innehåll och arbetssätt utifrån dessa tre begrepp. Med fokus 

på det pedagogiska innehållet i fritidshemmet.

3.1 Föregångare till fritidshemmet

Under slutet av 1800-talet började kvinnorna i större utsträckning att arbeta utanför hemmet. 

Detta innebar att flera barn behövde tillsyn. Arbetsstugan skulle då verka som 

”uppsamlingsplats” för de äldre barn som inte hade någon tillsyn. Det var barn som ansågs 

ligga i riskzonen för att utveckla kriminalitet, lösdriveri eller annat oönskat beteende.  

(Söderlund, 2000) Kritiken mot arbetsstugan var, enligt Söderlund, att arbetsstugan ibland 

endast var ”ett soppkök för de fattiga barnen” (a. a sid. 21). Men arbetsstugan hade som mål 

att lära barnen renlighet, stil och smak. Barnen skulle också lära sig att laga sina egna kläder. 

De skulle även ges möjlighet till mindre hemarbeten som kanske skulle kunna ge barnen en 

liten inkomst. (a. a) Innehållet präglas här av vad Rohlin (1996) menar en arbetstanke.

Barnen kom till arbetsstugan efter skoldagens slut, flickor och pojkar varannan dag. Detta 

berodde på att lokalerna ofta var små. De vuxna i arbetsstugan kunde vara lärare, slöjdlärare, 

hantverkare och ofta fanns också en grupp frivilliga oavlönade kvinnor från överklassen. (a. a)

Först fick barnen ett mål mat för att sedan leka på skolgården. Sedan var det dags för 

läxläsning och förhör på läxorna och därefter fri lek utomhus. Senare på eftermiddagen 

började den egentliga arbetsstugeundervisningen . Pojkarna fick arbeta med träslöjd, 

skomakeri mm. Flickorna sysslade med stickning, sömnad och laga egna kläder. Ett mål med 

verksamheten var att barnen skulle utveckla en kompetens inför det kommande arbetslivet.  

(a. a). I slutet av 1930-talet upphörde arbetsstugorna för att omvandlas till eftermiddagshem.

På eftermiddagshemmen fick inte slöjden något stort utrymme. Istället ägnades tiden åt 

läxläsning och friare aktiviteter både inomhus och utomhus. Till skillnad från arbetsstugan 

som skulle uppfostra barnen till hederliga och arbetskunniga hantverkare var 

eftermiddagshemmens uppgift att ersätta hemmet när föräldrarna arbetade. (Söderlund, 2000) 

Under den här tiden kännetecknas fritidshemmen av vad Rohlin (1996) kallar 

rekreationstanken. Under 1950-talet ökades efterfrågan på skolbarnsomsorg på grund av att 
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kvinnorna vart mer attraktiva på arbetsmarknaden. (Karlsudd, 1999) Det var vanligt att 

eftermiddagshemmen och barnträdgårdarna (för de yngre barnen) delade lokaler och personal,

små barn på förmiddagarna och skolbarn på eftermiddagarna. (Calander, 1999, Söderlund, 

2000) Personalen som var utbildad för att arbeta med små barn kände att deras utbildning inte 

passade för att arbeta med skolbarn. Det gjorde att en ny utbildning, fritidspedagogs-

utbildningen kom till på initiativ från förskollärarkåren. (Calander, 1999) 

De moderna fritidshemmen uppstod i början av 1960-talet. Vid samma tidpunkt kom 

fritidspedagogen som yrkesgrupp. Från början var fritidshemmen fristående från skolan och 

dess verksamhet hade inte mycket med skolan att göra, mer än att hämta och lämna barnen 

vid skolan. (Söderlund, 2000) Fritidshemmen skulle ha en hemlik miljö, verksamheten skulle 

innehålla avkoppling, måltider, läxläsning, sport och utomhusaktiviteter. Målet var att 

utveckla en positiv inställning till skolarbetet hos barnen. (Calander, 1999) Fritidshemmen 

kom alltmer att präglas av det Rohlin (1996) kallar en pedagogisk tanke.

3.2 Personal i fritidshem

I fritidshemmets föregångare, arbetsstugan bestod personalen av lärare, hantverkare, frivilliga 

oavlönade kvinnor från överklassen för att i eftermiddagshemmen ersättas av personal från 

barnträdgårdarna. (Karlsudd, 1999, Söderlund, 2000)

I dagens fritidshem utgörs stor del av personalen inom fritidshemmet av fritidspedagoger 

(Karlsudd, 1999). Beteckningen fritidspedagog är relativt ny, och tillkom 1966, i och med den 

nya fritidspedagogutbildningen. Andra yrkeskategorier i fritidshemmet är förskollärare, 

fritidsledare och barnskötare. Fritidspedagogen har det övergripande ansvaret för 

fritidshemmets verksamhet. (a. a)

3.3 Fritidspedagogutbildningen

 I och med att fritidspedagogutbildningen kom på initiativ från förskollärarkåren så var de 

mycket lika varandra. Den största skillnaden var utifrån de åldrar som respektive utbildning 

avsåg. Kunskaper kring barn i behov av särskilt stöd ingår i olika omfattning i utbildningen. 

(Karlsudd, 1999) 

2001 ersattes fritidspedagogutbildningen av att vara en del av den nya lärarutbildningen. 

Syftet med det var att alla lärare, däribland förskollärare och fritidspedagoger skulle få en 
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gemensam allmän del som rör samverkan, socialisation och värdegrund. Som blivande 

fritidspedagog väljer man en inriktning mot ett kunskapsområde om fritidshem och yrkesroll. 

Tanken med den här nya lärarutbildningen var att alla inom förskola, skola och fritidshem 

förväntas samarbeta och undervisa samma barn. Det är angeläget att de nya lärarna utvecklar 

en gemensam syn på barns lärande och socialisation. (SOU 1999:63)

3.4 Innehåll och arbetssätt i fritidshem

Det centrala i fritidshemmets verksamhet är att förena tillsyn, omsorg och pedagogik. Innehåll 

och arbetssätt ska utgå från barnens situation. (Karlsudd, 1999) Pedagogens arbete inriktar sig 

både på det individuella barnet och på gruppen. (Ursberg, 1996) En central uppgift för 

fritidspedagogen är social fostran d.v.s att lära gruppen att ta hänsyn, samt genom regler och 

normer få gruppen att fungera. Till skillnad från skolan är inte inlärning av kunskaper och 

färdigheter i sig några prioriterade mål. Istället anser man att inlärning sker i ett vidare 

sammanhang, där kunskaper och färdigheter är integrerade i ett mål – ”social fostran”. (a. a) 

På fritidshemmet kan man genom leken lära in kunskaper och färdigheter. Upplägget ska 

tillgodose hela barngruppens behov men även det enskilda barnets behov ska tillgodoses. 

Personal på fritidshem framhåller sin pedagogiska kompetens, att organisera och planera efter 

barns behov och förutsättningar. Att skapa en trygg, trivsam och mysig miljö samt tillgodose 

barnens behov av omsorg och att bedriva konkreta aktiviteter, är det som präglar innehållet i 

fritidshemsverksamheten. Mycket av den kompetens som finns om barns utveckling och om 

pedagogiska handlingsberedskap och de övervägande som görs är osynliga och blir därför inte 

uppmärksammade och värderade. (Ursberg, 1996)

Fritidspedagogen ska vara en ledare och förebild för barnen. Personal på fritidshemmet ska 

vara aktiva och goda ledare. Verksamheten ska präglas av respekt för varandra och ett bra 

samarbete med demokratiska ideal. Personalen ska utgå från barnens kunskaper, färdigheter 

och intressen och utifrån detta få barnen att växa med uppgiften och anta nya utmaningar.    

(Ursberg, 1996)

Utvecklingen av fritidshemmet mot en samverkan med skolan har pågått under flera år, men 

realiserades i början på 1990-talet. Integreringen med skolan innebar att fritidspedagogens 

arbetsuppgifter och kompetens kom att diskuteras utifrån andra utgångspunkter än tidigare.  

(Ursberg, 1996)
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3.5 Fritidshemmet i mötet med skolan

Vi kommer här att belysa det som från början var sagt att fritidshemmet skulle vara ett 

komplement till hemmet när föräldrarna arbetar eller studerar, till att fritidshemmet kom att 

bli ett komplement till skolan, för att sedan titta närmare på fritidspedagogens yrkesroll i 

skolan.

3.5.1 Fritidshemmets inriktning

Under 1970-talet blev en viktig uppgift för fritidshemmen att bistå skolan med att utveckla 

och samordna innehållet i barnens fritid. Fritidspedagogerna uppfattar skillnaderna i arbetet 

på fritidshemmet och lärarnas arbete i skolan som stora. Det som förenar är att man arbetar 

med samma barn, men det är olika arbetsformer och olika lärandemål. (Calander, 1999)

Söderlund (2000) nämner Barnstugeutredningen (SOU 1974:42) och SIA-utredningen (SOU 

1974:53) som viktiga och att de bildar en bakgrund till det som skulle komma att bli dagens 

fritidshem. Författaren menar att dessa utredningar understryker vikten av samverkan med 

skolan och poängterar vikten av kontinuitet och helhetssyn på arbetet i skolan. I SIA-

utredningen gavs också förslag på det som skulle komma bli de totalintegrerade skolorna, dvs. 

att skola och fritidshem arbetar med samma barn/elever. 

Under 1980-talet ändras arbetet på fritidshemmen till att i huvudsak genomföra 

fritidsaktiviteter samt arbeta med elevvårdande uppgifter. Tio år senare har detta förändrats. 

Då ses fritidspedagogen som en länk till skolans teoretiska undervisning och att man på 

fritidshemmen arbetar med den praktiska tillämpningen av skolans teoretiska undervisning. 

(Calander, 1999)

I statliga utredningar kring fritidshem/skolbarnsomsorg ser man den ändrade inriktningen från 

att ha varit ett komplement till hemmet till att vara ett komplement till skolan.

Söderlund (2000) har valt att belysa den ändrade inriktningen ur två statliga utredningar. I 

Skolbarnsomsorgen (SOU 1985:12, sid. 16) skrivs det ” Skolbarnsomsorgens uppgift är att 

erbjuda barn i åldern 7-12 år en god omsorg under den tid som föräldrarna förvärvsarbetar 

eller studerar.” Och i Att erövra omvärlden (SOU 1997:157 sid. 110) står skrivet 

”Skolbarnsomsorgens uppgift är att komplettera skolan samt erbjuda barn en meningsfull 

fritid och stöd i utvecklingen.” 



12

3.5.2 Fritidspedagogens yrkesroll i skolan

Hansen (2000) skriver om dagens skolor och att arbetslagen består av tre yrkesgrupper; 

grundskollärare, förskollärare och fritidspedagoger. Författaren skriver om fritidspedagogens 

problematiska ställning när det gäller att ha en egen yrkeskompetens i förhållande till de andra 

yrkesgrupperna. Även när det gäller för fritidspedagogerna att definiera yrkets pedagogiska 

arbetsuppgifter i skolan. Fritidspedagogen har inte hittat sin rätta plats i skolan ännu, menar 

författaren, trots att deras kompetens borde vara ett viktigt komplement till skolan. 

Hansen (2000) skriver om läroplanen (Lpo 94) där alla som arbetar i skolan fått beteckningen 

lärare och att verksamheten som bedrivs definieras som undervisning. Denna terminologi 

upplevs av många fritidspedagoger som problematisk, i och med att de säger sig ha en annan 

syn på lärande och kunskap än den traditionella skolan har. Hansen (2000) refererar till 

Gustavsson (1996) som i sin studie belyser fritidspedagogens yrkesroll och menar att det är 

läraren som har tolkningsföreträde inom den samlade skoldagen. Det är läraren som har 

makten över innehållet och att det är skolans traditioner som dominerar där. För 

fritidspedagogen blir den underordnande rollen under läraren ett hot mot den egna 

yrkesidentiteten. Det motsatsförhållande som uppstår i klassrummet där den pedagogiska 

verksamheten är och den icke pedagogiska verksamheten utanför klassrummet. Den 

lärarkulturen är främmande för fritidspedagogerna. (Hansen, 2000) Fritidspedagogens stora 

kompetensområde är att arbeta med barns utveckling inom det sociala området. De betonar 

starkt barnets sociala förmågor, att fungera i grupp, lösa konflikter och att bli en bra 

människa. 

Många fritidspedagoger anser att utåt sett gör de ett relativt osynligt arbete, men det är 

medvetet och välplanerat. Det är genom att vara goda förebilder för barnen och att planera 

vardagliga situationer med olika sysselsättningar som främjar den önskade sociala 

utvecklingen hos barnen. Innebörden i begreppet pedagogisk roll för fritidspedagogerna syftar 

till förhållningssättet. Och att man själv är medveten om sitt eget handlande. (Hansen, 2000)

I skolans pedagogiska verksamhet har lärarna ett klart mål att få barnen att lära sig någonting.  

Som fritidspedagog är det istället att bli medveten i sitt förhållningssätt, hur man handlar och 

hur man tänker i ett större perspektiv och på det viset få barnen att utvecklas och lära sig. 

(Hansen, 2000)
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Författaren menar vidare att för fritidspedagogerna handlar svårigheterna i hög grad om den 

dubbla yrkesrollen de får när de jobbar i både skola och fritidshem. De olika syftena och 

förutsättningarna i arbetet i skola och fritidshem kräver en mental omställning. 

Förhållningssätt och arbetssätt man har i fritidshemmets verksamhet kan inte bara föras över 

och användas i skolan i och med att fritidshemmets struktur och förutsättningar skiljer sig från 

skolan. När fritidspedagogerna gjorde inträde i skolan blev arbetsdagen splittrad och 

arbetsuppgifterna ytliga, men även mer strukturerade och tidsbundna. Arbetsuppgifterna 

upplevdes som att man gör lite här och lite där, d.v.s snuttifieras, enligt författaren. Även med 

tanke på fritidspedagogens identitet att ha en nära relation till ett mindre antal barn förändras 

till att man möter ett större antal barn i olika grupper under dagen. I skolan blir det lätt att 

fritidspedagogen intar en ”fusklärarroll”. Där fritidspedagogen tar efter lärares sätt att handla, 

trots att man egentligen saknar lärarens nyanserade tänkande och motiv för sitt sätt att 

undervisa. (a. a)

3.5.3 Fritidspedagogen i samverkan

I samverkan med skolan upplever fritidspedagogen att de måste lämna synliga spår efter sig i 

form av bl. a skapande alster. Medan på fritidshemmet bedöms verksamheten utifrån barns 

utveckling i sociala färdigheter både för individen och i gruppen. I skolan fokuseras på 

innehållet snarare än på barnets generella utveckling och det gör att fritidspedagogens unika 

bidrag om att få en helhetssyn på barnet kommer i skymundan. (Hansen, 2000)

Dagens fritidshem kännetecknas av att ge barnen social fostran som främsta mål. Att 

stimulera barns nyfikenhet och eget utforskande, inspiration till lekar, arbete, träning och 

studier är det som också kännetecknar dagens fritidshem. Skillnaden mot skolan är att på 

fritidshemmet finns inget krav på lärande. (Munkhammar, 2001) Ofta är dagens fritidshem 

integrerade i skolans lokaler och personalen på fritidshemmet finns med barnen under stor del 

av dagen, inte bara före och efter skoldagen, de finns även med barnen under tiden i skolan 

och där ansvarar för vissa aktiviteter. (a. a)

Idag finns det olika grader av samarbete mellan personal i skolan och på fritidshemmet. 

Personalen på fritidshemmet medverkar vid friluftsdagar eller ansvarar för viss del av skolans 

rastverksamhet. (Söderlund, 2000) Ett mer långtgående samarbete är där lärare och 

fritidshemspersonal tillsammans ansvarar för en barngrupps hela vardag och där man 

gemensamt planerar verksamheten. Att samarbete i olika former har en gynnsam inverkan på 
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skolarbetet och barns utveckling är en allmän föreställning i flera statliga utredningar, 

Söderlund (2000) nämner bl. a SIA-utredningen. Enligt författaren så finns det dock inga 

studier som ger belägg för att denna gynnsamma inverkan har vetenskapligt stöd. Söderlund 

(2000) hänvisar till bl. a Calander (1999) som menar att det ofta är lärarna i skolan som 

dominerar och haft ”sista ordet” när det gäller hur samverkan skall utformas. Fritidspedagogen 

blir ofta ”hjälplärare”.

Calander (1999) menar också att all samverkan sker under skoltid och inte på fritidstid. Ofta 

är det personalen på fritidshemmet som driver frågor kring samarbete, medan det är lärarna 

som dikterar villkoren och sätter gränser för hur samverkan ska se ut. (Söderlund, 2000) 

Författaren hänvisar vidare till betänkandet från skolbarnsomsorgskommitténs, Skola 

skolbarnsomsorg en helhet (SOU 1991:54), där det understryks vikten av att personal inom 

skola och skolbarnsomsorg ska arbeta i gemensamma arbetslag med gemensam planering 

samt skapa kontinuitet i barns upplevelser, utveckling och kunskapsinhämtande. (a. a) Även i 

slutbetänkandet till den nya gemensamma läroplanen för skola, förskoleklass och fritidshem 

betonas vikten av samverkan, enligt Söderlund (2000). Författaren menar att 

fritidshemspersonalen alltmer kommit att ingå i skolans verksamhet. Även mer organisatoriskt 

har fritidshemmen knutits mer till skolan. Det är dock långt från på alla skolor som personalen 

arbetar i arbetslag med fritidspedagog och lärare. (a. a)

3.6 Barn i behov av särskilt stöd

I skolan finns alla barn, även barn i behov av särskilt stöd. När fritidshemspersonalen går in i 

samverkan med skolan kommer de i kontakt med de här barnen. Fritidshemspersonalen får 

ofta rollen av en ”hjälplärare” till läraren i skolan. (Calander, 1999)

Efter skoldagens slut kommer också en del av dessa barn till fritidshemmet. På fritidshemmet 

är det ofta personalen som gör bedömningen om barnet även på fritidshemmet är ett barn i 

behov av särskilt stöd. De barn som är lättast att identifiera är de barn som har mer ”synliga” 

handikapp, som t ex rörelsehinder eller förståndshandikapp. (Karlsudd, 1999) 

Enligt Karlsudd (1999) myntades begreppet barn med behov av särskilt stöd för första gången 

i betänkandet till Barnstugeutredningen (SOU 1974:42). Och de barn man syftade på var barn 

vars svårigheter bottnar i fysisk, psykisk, social, emotionell eller språklig skada eller att 

svårigheterna uppstått genom bristfällig uppväxtmiljö. Senare har begreppet konkretiserats 
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genom att byta ut ordet med till ordet i. Då betonades att barns eventuella problem inte alltid 

beror på egenskaper hos barnet, utan det kan vara i förhållande till omgivningen. Det barnen 

har gemensamt är att de ställer högre krav på verksamheten inom skola/fritidshem. (a. a)

Karlsudd (1999) beskriver de utvecklingsstördas behov av tidig stimulans i lagtexter, bl a i 

omsorgslagen från 1985, vilken syftade till att ”ytterligare förstärka de psykiskt 

utvecklingsstördas möjligheter att leva som andra människor”. (a. a sid. 29) Omsorgslagen 

utformades som en komplettering till bl a skollagen och där särskiljer man inte de 

utvecklingsstörda barnen, utan de jämställs med andra barn. I och med detta fick kommunerna 

det fulla ansvaret för förskoletiden och fritidshemsverksamheten till dess att barnet fyller 12 

år.  Innan detta har skolan hanterat barns olikheter med olika särskiljande lösningar. (a. a)

3.6.1 Särskiljande lösningar

I mitten av 1800-talet när beslut om folkskola fattades, gällde det i praktiken inte en skola för 

alla barn. De allra fattigaste barnen gick ofta inte alls i skolan, de gick i fattigskolan.

I början av 1900-talet influerades samhället av rasbiologiska idéer och vikten av att skydda 

samhället från olämpliga individer, fick genomslag även inom skolan. För de svaga och 

socialt försummade barnen ordnades undervisning i hjälpklasser eller i andra former efter 

kategorisering av elevens svårigheter. (Assarsson, 2007) Under 1930-40 talet vid den stora 

kommunsammanslagningen blev det lättare att samordna differentieringen av barnen. En del 

barn i behov av särskilt stöd på landsbygden fick större möjlighet att ta del av olika 

skolformer t ex internat, som var anpassad efter deras egna behov. Under den här tiden 

infördes skolmognadstester, och de barn som inte klarade testet, fick avvakta med skolstarten. 

Kom man från en mer belevad och studiemotiverad familj fanns möjlighet att studera på 

läroverk och gymnasium. (a. a)

Efter andra världskrigets slut växte en demokratisk trend fram som öppnade för en diskurs om 

en sammanhållen skola, som skulle ge alla barn en likvärdig skola. Den 9-åriga enhetsskolan 

infördes i några kommuner 1949 på försök, det innebar en avveckling av det gamla systemet 

med läroverk. Tanken var att en stor del av eleverna skulle välja de mer yrkesinriktade 

linjerna, men så blev det inte. Eleverna tillkom i det nya skolsystemet med annan bakgrund 

och andra förutsättningar. (Assarsson, 2007) 
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Lärarkåren var till stor del gamla läroverkslärare med erfarenhet av att undervisa elever från 

studiemotiverade hem. De elever som inte hade stöd hemifrån och inte levde upp till 

förväntningarna blev avskiljda och placerades i obs-klasser, klinik, hörselklasser etc. 

Under denna period gavs möjlighet för de svaga eleverna att komma ikapp sina jämnåriga 

genom att använda sig utav en mängd träningsmaterial och övningsmaterial i avskiljda 

miljöer. Från att söka orsaker hos enbart individen, förändrades synsättet till att söka orsaker i 

barnets hela sociala miljö. Assarsson (2007) hänvisar till forskning som gjordes på 1960-talet 

om specialundervisningens effekter som visade att endast ett fåtal av eleverna återvände till 

sin ordinarie klass, och effekterna av exkluderingen kunde få negativa konsekvenser i 

framtiden. (a. a) Detta leder enligt Söderlund (2000) till flera utredningar som utmynnade i 

SIA-utredningen. Där beskrivs idéer om ökad omsorg för skolbarn även under den tid då de 

inte är i skolan. Utredningen poängterar vikten av kontinuitet och helhetssyn på arbetet i 

skolan och här gavs också idéer på det som skulle komma att bli de totalintegrerade skolorna 

d.v.s. att skola och fritidshem arbetar med samma barn/elever.

3.6.2 Integrerade lösningar

SIA-utredningen (SOU 1974:53), menar Assarsson (2007), betonade att specialundervisning 

ska ske i gemenskap och komma hela skolan till gagn. Begreppet specialklass avskaffas. Detta 

stärkte visionen om en sammanhållen skola i 1980 års läroplan, enligt Assarsson (2007). 

Skolans uppgift var att förebygga svårigheter, och erbjuda mer individanpassad undervisning. 

Enligt Assarsson (2007) innebar omsorgslagen, som trädde i kraft 1968, att barn med 

funktionshinder och grava utvecklingsstörningar skulle omfattas av en skola för alla. Målen 

med integreringen formuleras som vaga utopier om gemenskap och deltagande på lika villkor. 

(a. a) Detta resulterade senare i FUNKIS-utredningen (SOU 1998:66). Den konstaterar att 

barn inte bör skiljas åt genom olika skolformer.
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4. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT I UNDERSÖKNINGEN

Vi kommer nu att beskriva hur vi gått tillväga med vår studie. Vi börjar med att redogöra för 

vår datainsamlingsmetod i undersökningen. Sedan berättar vi om vårt urvalsförfarande, hur vi 

genomfört undersökningen och hur vi bearbetat och analyserat vårt material. Slutligen 

kommer vi att behandla forskningsetik. 

4.1 Val av datainsamlingsmetod

Inom forskningen finns flera olika metoder för insamling av data. Det som skiljer metoderna 

åt är att de angriper problemet på ett kvalitativt eller kvantitativt sätt. Det som skiljer dem åt 

är de frågor man ställer, de svar man får. Förenklat kan sägas att kvalitativa studier är mer 

lämpade när man vill förstå hur den intervjuade tänker och känner, vilka personliga 

erfarenheter den intervjuade har. Medan den kvantitativa studien mer undersöker frågor kring 

hur ofta, hur många eller hur vanlig en företeelse är. (Trost, 1993; 2005) 

Även Steinar Kvale (1997) skriver om den kvalitativa forskningsintervjun. Han menar att den 

kvalitativa forskningen är känslig för människans situation och att den förutsätter en empatisk 

dialog med dem man intervjuar och att den på så vis kan bidra till deltagarnas frigörelse. 

Genom intervjun kan deltagarnas situation förmedlas till andra utifrån deras eget perspektiv 

och med deras egna ord. Som Trost (1993, 2005) beskriver är det i första hand mening att 

komma åt ”livet” och inte ”berättelsen”. Man vill komma åt hur intervjudeltagaren tänker, 

handlar och resonerar.

Vår forskningsfråga belyser, utifrån vilka utgångspunkter uppfattar fritidshemspersonalen att 

de väljer innehåll och arbetssätt i mötet med barn i behov av särskilt stöd på fritidshemmet. 

För att på bästa sätt söka svar på vår forskningsfråga har vi valt att använda oss utav 

kvalitativa intervjuer, för att på så vis förstå fritidshemspersonalens sätt att tänka, handla och 

reagera på ett djupare plan, Kvale (1997) kallar det att komma åt den intervjuades livsvärld

och dennes relation till den. 

4.2 Urvalsförfarande

Vi har valt att genomföra vår undersökning i en mindre kommun i Mellansverige. Skolor, 

förskolor och fritidshem i kommunen är indelade i ett antal olika rektorsområden utifrån 

geografisk placering. Vi valde ut fyra fritidshem i dessa områden, för att genomföra vår 

undersökning. Trost (1993, 2005) menar att man i en kvalitativ studie söker en variation men 
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ändå inom en given ram. I sista stund valde dock en deltagare att hoppa av (p.g.a sjukdom) så 

vi intervjuade två personer på ett av fritidshemmen. Med tanke på den tidsaspekt vi hade för 

detta arbete valde vi då att genomföra intervjuer med två personer, dock var för sig, på samma 

fritidshem. Vi anser ändå att vi fått en variation i och med att det är fyra olika personer som vi 

intervjuat. 

Två av fritidshemmen är lokalmässigt integrerade med skolan, varav den ena är omtalad att 

vara en förebild, som en integrerande skola, medan det tredje finns i nära anslutning till 

skolan. Detta tror vi ska ge oss en variation av resultatet i vår undersökning, med tanke på 

fritidshemmens olika förutsättningar. I vår kontakt med området bad vi om att få intervjua 

personal som hade lång erfarenhet av att arbeta i fritidshem. För att på så vis försöka nå en 

förståelse för hur fritidshemspersonalen uppfattar sitt arbete med barn i behov av särskilt stöd. 

4.2.1 Intervjudeltagare

När det gäller intervjudeltagare har vi valt personal på fritidshem som har lång erfarenhet av 

att arbeta på fritidshem. Detta för att de har en trygghet i sin yrkesroll och har erfarenhet av 

olika arbetssätt och av innehållet i fritidshemsverksamhet och hur den har förändrats över tid. 

Ursberg (1996) menar att en central uppgift för personalen i fritidshem är att se både det 

individuella barnet och gruppen och att lära gruppen att ta hänsyn och genom normer och 

regler få gruppen att fungera. Personalen ska utgå från barnens kunskaper, färdigheter och 

intressen och utifrån detta få barnen att växa och våga anta nya utmaningar. (a. a)

Angående antalet intervjuer har vi i samråd med vår handledare kommit fram till att fyra 

intervjuer är lämpligt för vår studie. Kvale (1997) anser att man bör ta hänsyn till hur mycket 

tid man har till sitt förfogande. Han menar att själva intervjun inte är särskilt tidskrävande 

men att det efterföljande arbetet med utskrift och bearbetning av intervjuerna tar mycket tid i 

anspråk. Trost (1993, 2005) menar också att ett mindre antal väl genomförda intervjuer är mer 

värda än ett större antal mindre väl utförda intervjuer.
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4.3 Undersökningsföreberedelser

Vi kommer nu att beskriva hur vi tagit fram en intervjuguide, hur vi gått tillväga vid 

kontakten med våra intervjudeltagare samt hur intervjuerna har genomförts.

4.3.1 Utarbetande av intervjuguide

Trost (1993, 2005) menar att i kvalitativa intervjuer har man inga frågeformulär med i förväg 

formulerade frågor. Istället har man en lista med över frågeområden. Vi hade en intervjuguide 

med oss med fyra frågeområden, det var:

 Barn i behov av särskilt stöd

 Stöd

 Arbetssätt och innehåll

 Samverkan

Trost (1993, 2005) menar också att listan med frågeområden böra vara ganska kort och ta upp 

stora delområden. I och med att vi båda är ovana intervjuare så ville vi ha stöd av några frågor 

i vår intervjuguide och inte bara ha frågeområdena att stödja oss på. Kvale (1997) skriver 

också om att en intervjuguide med frågor ger mer stöd i intervjusituationen.

Utifrån vårt syfte och vår forskningsfråga skapade vi våra frågor. Vi ville att intervjun så 

mycket som möjligt skulle likna ett samtal, så vi ville mer att våra frågor skulle vara ett stöd 

för oss och att vi under intervjun skulle kunna ställa mer spontana frågor till var och en av 

deltagarna. Kvale (1997) liknar intervjun med: 

… ett samtal mellan två parter om ett tema av ömsesidigt intresse. Det är en specifik form 
av mänskligt samspel där kunskap utvecklas genom en dialog. (sid. 117-118)

4.3.2 Kontakt med intervjupersoner

Vi kontaktade våra intervjudeltagare på respektive fritidshem per telefon. Vi presenterade oss 

kort och informerade om vårt syfte med studien. Bemötandet vi fick av våra deltagare var 

överväldigande positivt, över att vi valt att göra en undersökning på fritidshemmen. Efter vårt 

första samtal tog vi lite senare kontakt igen och bestämde tid och plats för intervju. Vi 

berättade här att vi skulle använda bandspelare vid intervjun och att vi båda två skulle närvara 

vid intervjun. Detta samtyckte samtliga till. Kort innan intervjun skickade vi ut ett brev med 

ytterligare information till deltagarna (bilaga 1). De fick vid det tillfället vår intervjuguide 

(bilaga 2)med våra frågeområden med exempel på frågor inom varje område. Detta var utifrån 

ett önskemål från en av deltagarna som ville vara lite mera förberedd inför intervjun. I 
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samband med att vi skickade ut breven till deltagarna var det en deltagare som hoppade av på 

grund av sjukdom. Den deltagaren ersattes av en annan.

4.3.3 Genomförande av intervjuerna

Vi lät våra intervjudeltagare bestämma plats för intervjun, för att det skulle kännas tryggare 

för dem. I samtliga fall har vi varit på deras arbetsplatser. Vi har fått sitta ostörda i ett rum 

tillsammans med deltagarna. Innan vi började själva intervjun inledde vi våra samtal med lite 

småprat och gav lite mer information kring intervjun bl. a konfidentaliteten för deltagaren 

samt att vi använder oss av bandspelare och spelar in intervjun, och att kassettbanden efter det 

att uppsatsen godkänts kommer att förstöras och inte användas för något mer syfte. 

Anledningen till att vi valde att spela in intervjuerna var för att vi ville slippa anteckna, men 

också för att vi efteråt skulle kunna lyssna till intervjun igen, om något kändes oklart.

Därefter påbörjades intervjun och vi slog på bandspelaren. Under intervjuerna var en av oss 

ansvarig och ställde frågor medan den andra antecknade mimiken och kroppsspråk hos den 

intervjuade. Vid slutet av intervjun fick den som antecknat möjlighet att komplettera med 

frågor. Det fungerade väldigt bra. Intervjuerna varade mellan 25-45 minuter. Samtliga 

intervjuer genomfördes under två veckor.

Vi fick en överväldigande positiv respons från våra deltagare. Flera av dem uppgav att de 

kom till insikt i sitt arbete kring barn i behov av särskilt stöd på fritidshemmet. De tyckte att 

intervjutillfället gav dem kraft och skulle mer än gärna ställa upp flera gånger. 

4.4 Bearbetning och analys

Kvale (1997) menar att det vanligaste är att man skriver det inspelade till en skriftlig text. Vi 

har efter intervjuerna lyssnat igenom banden igen och därefter översatt intervjuerna från 

talspråk till skriftspråk. Vi har utelämnat utfyllnadsljud, t ex harklingar och hostningar, som 

inte tillför intervjun något, men noterat om deltagaren skrattat eller liknande. Intervjuerna 

överförde vi sedan till skriftspråk, ordföljd och avbrutna meningar rättade vi inte. Vi har, var 

och en av oss, skrivit ut de intervjuer vi själva genomfört, och använt oss av samma 

förfaringssätt. D.v.s vi har skrivit ut två intervjuer var. Utskrifterna tog tid och var 

arbetskrävande. Dessutom har vi läst igenom varandras utskrifter för att reda ut eventuella 

oklarheter.
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För att vi lättare ska kunna strukturera vårt material från intervjuerna delades svaren från 

deltagarna in i kategorier. Dessa kategorier växte fram under tiden vi lyssnade och skrev ner 

intervjuerna. Vi såg mönster i intervjusvaren som vi delade in i kategorier. Kategorierna ska 

ge svar på vår forskningsfråga. Vi använde oss utav överstrykningspennor i olika färger för att 

tydliggöra våra kategorier. Detta var ett tips från vår handledare, som vi ansåg var användbart. 

Trost (1993, 2005) menar att det vore ”helt galet att försöka tala om hur man skall göra” (a. a 

sid. 125). Han menar att vid kvalitativa studier har man god hjälp av sin egen fantasi och 

kreativitet. 

4.5 Revidering av forskningsfråga

Under arbetets gång har vi ändrat vår forskningsfråga. Den tidigare forskningsfrågan löd: Hur 

beskriver fritidshemspersonal sina val av innehåll i fritidsverksamheten och sina val av 

arbetssätt i mötet med barn i behov av särskilt stöd på fritidshemmet?

Under arbetets gång uppmärksammade vi tillsammans med vår handledare att för att bättre nå 

vårt syfte så behövde vi ändra vår forskningsfråga. Så vår nya forskningsfråga blev: Från 

vilka utgångspunkter uppfattar fritidshemspersonalen att de väljer innehåll och arbetssätt i

mötet med barn i behov av särskilt stöd. I och med att vi reviderade forskningsfrågan, fick vi 

också revidera våra kategorier vid bearbetningen och analysen.

4.6 Forskningsetiska överväganden

Innan man påbörjar en undersökning samt under tiden man gör undersökningen är det av 

största vikt att tänka på de etiska problem som kan vara förenade med studien, för att skydda 

de personer som deltar i studien. Kvale (1997) talar om intervjuetik och Vetenskapsrådet 

(2003) har forskningsetiska principer. De båda bygger på i stort sett samma krav.

 Informationskravet – de deltagande ska ordentligt informeras om undersökningens 

syfte och om frivilligheten att delta.

 Samtyckeskravet – att man inte utövar påtryckning på deltagarna, utan att deltagare 

har rätt att själva bestämma över sin medverkan.

 Konfidentialitetskravet – deltagarna ska ges största möjliga konfidentalitet. Det 

innebär att enskilda individer inte ska kunna identifieras av utomstående.

 Nyttjandekravet – de insamlade uppgifterna får endast användas för avsett ändamål.

     (Vetenskapsrådet, 2003)
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För att skydda våra deltagare har vi haft dessa etiska principer med oss under hela 

undersökningens gång. När det gäller informationskravet så har vi informerat våra deltagare, 

både muntligt och skriftligt, om syftet med vår studie. För att uppfylla samtyckeskravet har vi 

talat om för våra deltagare att det är frivilligt att delta och att de kan avbryta sin medverkan 

när de vill. För konfidentalitetskravet har vi garanterat deltagarna konfidentalitet, det är bara 

vi som vet vilka deltagarna är, och när studien är avslutad så förstör vi de inspelade banden. 

Nyttjandekravet har vi uppfyllt genom att garantera våra deltagare att uppgifterna de lämnar 

enbart kommer att användas i vår studie.

4.7 Vad intervjun kan ställa till med?

 Något vi har tänkt på är vad Trost (1993, 2005) kallar ”vad man eventuellt kan ställa till med 

genom att göra intervjuerna.” (sid. 103) Författaren menar att bara genom att man tar upp en 

frågeställning så kan det väcka tankar och känslor hos den intervjuade. Både positiva och 

negativa känslor kan väckas. Vi har varit medvetna och förberedda på att detta kan hända. 

Vi har sagt till våra deltagare att om de känner något obehag eller liknande så stoppar vi 

bandspelaren ett tag, så att de får möjlighet att samla tankarna inför fortsättningen. Detta 

hände vid ett par tillfällen bl a nämnde en deltagare ett barn vid namn, detta gjorde att vi 

stoppade bandet ett tag. Vi lovade deltagaren att detta inte skulle komma med vid utskriften.  

En annan deltagare förstod inte frågan hur vi än förklarade. Vi stoppade bandet ett tag och 

deltagaren fick andas och samla tankarna ett tag innan vi fortsatte.
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5. RESULTAT

Vi ska i resultatet belysa vår forskningsfråga.

Från vilka utgångspunkter uppfattar fritidshemspersonalen att de väljer innehåll och 

arbetssätt i mötet med barn i behov av särskilt stöd?

För att kunna presentera vårt resultat på ett överskådligt sätt har vi delat in våra svar i 

beskrivningskategorier. I dem har vi sammanställt intervjusvaren och vi kommer även att 

citera intervjudeltagarna. Vi hänvisar till de olika deltagarna genom att benämna dem 

deltagare A-D. Vi har valt att använda talspråk, som vi översatt till skriftspråk, i citaten för att 

återge intervjudeltagarnas beskrivningar så noggrant som möjligt.

5.1 Från vilka utgångspunkter uppfattar fritidshemspersonalen att de väljer innehåll 

och arbetssätt i mötet med barn i behov av särskilt stöd?

För att tydliggöra hur fritidshemspersonal uppfattar sitt arbete med barn i behov av särskilt 

stöd på fritidshemmet har vi valt att belysa vårt resultat utifrån tre beskrivningskategorier:

1. Fritidshemspersonalen uppfattar att de väljer innehåll och arbetssätt i mötet med barn i 

behov av särskilt stöd utifrån sin kännedom om vilka barn som är i behov av särskilt 

stöd.

2. Fritidshemspersonalen uppfattar att de väljer innehåll och arbetssätt i mötet med barn i 

behov av särskilt stöd utifrån avsaknad av kännedom om vilka barn som är i behov av 

särskilt stöd i skolan.

3. Fritidshemspersonalen uppfattar att de väljer arbetssätt och innehåll i mötet med barn i 

behov av särskilt stöd utifrån barnens behov.

Beskrivningskategori 1:

Fritidshemspersonalen uppfattar att de väljer innehåll och arbetssätt i mötet med barn i 

behov av särskilt stöd utifrån sin kännedom om vilka barn som är i behov av särskilt stöd.

Här framhåller intervjudeltagarna att barn i behov av särskilt stöd på fritidshemmet ofta är de 

barn som behöver stöd i det sociala t. ex i leken att förstå dess ”spelregler”, barn som ofta 

hamnar i konflikt med andra. Utifrån detta anser en deltagare att det är viktigt att hela tiden 

ligga ”steget före” barnet, för att se vad barnet tänker hitta på. Den deltagaren menar också att 

det på fritidshemmet ställs andra krav på barnet än i skolan. 



24

Fritids har inte samma krav som skolan, läsa och skriva, matte och allt vad det är… det är 
på ett helt annat sätt... MEN han spårar ur fort om det blir stor grupp. Han kan inte ta hand 
om det här lekandet, förståelsen i en grupp utan då blir det knuff och dunk och då får man 
alltid ligga steget före och se vad han gör. (deltagare C)

Deltagaren uttrycker också att flera barn i behov av särskilt stöd har det svårt med leken, att 

förstå dess betydelse. Personalen framhåller här sin kompetens att se och förebygga hinder för 

barnen. Genom att vara med i eller i nära anslutning till barngruppen kan personalen hjälpa 

barnet.

Det är mer friare på fritidshem jämfört med skolan och där barnen leker på ett friare sätt där 
jag tror dom har det jäkligt svårt. Dom har det svårt med leken, att förstå lekens betydelse, 
förstå leken… (paus) när man går in i en lek just målen vad man ska göra, spelregler helt 
enkelt. (deltagare C)

En av deltagarna framhåller att det, för barn i behov av särskilt stöd, är viktigt att man har en 

gemensam syn på barnen och att man är eniga i förhållningssätt och regler. Deltagaren anser 

det vara viktigt att man i arbetslaget har en bra dialog med varandra och diskuterar dessa 

frågor gemensamt.

Vi försöker väl att ha bestämda regler, att vi ska ha lika regler ungefär. Men som vi inte har 
hunnit klart med riktigt än, utan det ska väl bli klart, men försöka hålla på lika regler mot de 
här eleverna… vara tydliga att det är det som vi säger som gäller och inget annat, att han 
inte har några speciella regler, dom regler vi säger dom gäller, hoppas att dom lyder dom. 
(deltagare D)

 En annan deltagare menar att om barnet i skolan har särskilda behov i t. ex 

matematikinlärningen så ska det på fritidshemmet också genom leken kunna erbjudas 

möjlighet att arbeta med matematiken under andra former. Verksamheten på fritidshemmet är 

välstrukturerad och välgenomtänkt just för att tillfredställa alla barns behov.

                 
…på fritids i lugn och ro, utan att nån styr dom, utan de själva vill… fritids en liten oas 
under, inte styrt utan att de själv får ta fram den och själv vill gå till, till exempel en hörna 
där man ställt i ordning böcker för engelska, kanske matte, kanske svenska och där kan man 
plocka och titta och lära varann./…/Man lär sig lika mycket på fritids, man får grunden i 
skolan och sen tar  man med sig till fritids och hem och lär lika mycket. (deltagare C)
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Beskrivningskategori 2:

Fritidshemspersonalen uppfattar att de väljer innehåll och arbetssätt i mötet med barn i 

behov av särskilt stöd utifrån avsaknad av kännedom om vilka barn som är i behov av särskilt 

stöd i skolan.

Samtliga av våra deltagare upplever att de har fler barn på fritidshemmet, som är i behov av 

särskilt stöd i skolan, än vad de har kännedom om. Det handlar då ofta om de barn som är mer 

tystlåtna, oroliga och har en långsammare inlärning. Personalen tolkar barnen utifrån sina 

kunskaper om barns utveckling och sociala samspel. Om dessa barn är i behov av särskilt stöd 

i skolan får fritidshemspersonalen ingen information om dem från skolan . De blir heller inte 

inbjudna till elevvårdskonferenser eller handledning kring de här barnen. En deltagare 

uttrycker att det känns fel mot både barn och personal när man på fritidshemmet inte vet ifall 

barnet har särskilt stöd i skolan. 

Vad som vore önskvärt det vore ju att man visste vilka barn som i skolvärlden har behov av 
särskilt stöd. Jag kan tro att det är flera barn som vi har, har det, men vi får inte reda på det. 
(deltagare A) 

Flera av deltagarna upplever det problematiskt med de här barnen på fritidshemmet som i 

fritidsgruppen inte fungerar socialt. Utifrån hur en del barn fungerar på fritidshemmet så anar 

man att de även i skolan har vissa svårigheter. Flera av våra deltagare uttrycker också att bara 

man visste vilka barn som är i behov av särskilt stöd i skolan, så skulle de kunna göra bättre 

val av innehållet i fritidshemsverksamheten och anpassa den bättre för barnen som är i behov 

av särskilt stöd. De säger att de skulle kunna få en tydligare ”röd tråd” för verksamheten med 

de här barnen. Att de genom leken på fritidshemmet skulle kunna stödja barnen i deras 

svårigheter, men att det är svårt när de inte vet vilka barnen är och vad de behöver stöd i.

… vi kanske inte ens vet att barnet i skolan har särskilt stöd. Men vi jobbar ju med barnet 
på vårat sätt. (deltagare A)

Våra deltagare uttrycker att de genom sin kunskap snabbt ser om ett barn är i behov av särskilt 

stöd på fritidshemmet, trots att de inte vet om barnet är i behov av särskilt stöd i skolan. De 

har en dialog med varandra i arbetslaget på fritidshemmet om hur de ska välja innehåll i 

verksamheten för att bäst stödja barnet när det vistas på fritidshemmet.  Personalen uttrycker 

att de önskar ha en bättre dialog med skolan för att få en bekräftelse på deras funderingar och 

hur de kan stödja barnet på bästa sätt. 
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Beskrivningskategori 3:

Fritidshemspersonalen uppfattar att de väljer arbetssätt och innehåll i mötet med 

barn i behov av särskilt stöd utifrån barnens behov.

Deltagarna uttrycker att barn i behov av särskilt stöd på fritidshemmet är de barn som 

”behöver mer av allting”.

Det är ju problematiskt för barnen som behöver särskilt stöd, det innebär ju att de behöver 
mera av allting. Lite extra, extra tillsyn. Just på fritids gäller det ju att de inte kommer i
konflikter med de andra barnen, utan att de, jaa. Har det bra, man lär ju vara där hela tiden 
som ett extra stöd för sådana här barn. Så att allting ska flyta på bra.(deltagare B)

Ett par deltagare beskriver hur de har samlingar varje dag, just för att alla barn ska få komma 

till tals och därigenom stärka barnens självkänsla. Vid samlingen frågar man alltid ”har det 

varit en bra dag, eller har det hänt något ni vill att vi ska ta upp nu?” Deltagaren menar att 

genom att ta upp det till diskussion så kan det ju ibland vara något som gäller de här 

”strulputtarna”. Genom att ha samlingar så får barnen en struktur på dagen, barnen får 

möjlighet att reda ut det som hänt tidigare under dagen och de får även veta hur resten av 

dagen ska se ut på fritidshemmet. Dessa samlingar upplevs även som positiva för de barn som 

annars är tystlåtna och lätt kommer utanför den övriga gruppen, för det stärker ju alla barn att 

få tala i grupp.

… det kan ju vara ett barn som känner sig lite utanför, som kommer lite utanför, känner sig 
otrygg med mera. (deltagare A)

En annan deltagare menar att barns speciella behov kan vara svåra att tillfredställa i och med 

att det är stora barngrupper.

Och är det då barn med speciella behov måste vi jobba efter det också, kanske se det här 
barnet, prata mer med det här barnet, följa mer med det här barnet – det vi orkar och kan. 
Tyvärr är det stora grupper så vi inte alltid börja med det här barnet, så de blir mycket 
ensamma. Vi har ju ingen extra resurs för dem. (deltagare C)

Personalen uttrycker att det är viktigt att vara i närheten av de barn som lätt hamnar i konflikt 

och kunna avstyra med annan aktivitet.

Ser vi att, ser vi att det är något barn som har, om vi säger konflikt, är mycket i konflikt 
med kompisar och så där brukar vi se till att, att nån av oss finns med, och liksom ja, finns 
liksom med i bilden och kan avstyra på ett snyggt sätt med kanske nåt spel eller bygga eller 
ja göra nån sån aktivitet. (deltagare A)
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En annan deltagare menar att det gäller att ligga ”steget före” t. ex om man vet att om ett barn 

ofta hamnar i konflikt med de övriga barnen så ser de till att finnas i barnets närhet.

… ligga steget före och se vad han gör. Men då får de andra barnen ingenting för man 
hinner inte med alla. (deltagare C)

Deltagaren menar att de barn som är i behov av särskilt stöd blir lidande när det är stora 

barngrupper och få personal. Det drabbar även den övriga barngruppen.

… man kan inte gå iväg överallt, göra samma saker. (paus) I regel hänger de med i alla fall 
men man drar sig för att gå på vissa aktiviteter för man vet att det inte funkar för de här 
barnen om det inte är nåt (ohörbart) heller. Man kan inte dela gruppen och lämna 15 barn 
kvar och 15 barn får gå med en personal på varje avdelning. Det funkar inte heller, vi har 
inte personal så det räcker. Rektorn har sagt rent ut att ni får hålla er runt skolgården. Vi får 
berätta första gången på hösten när det kommer nya föräldrar att vi kommer att vara mest 
runt skolan, vi kan inte göra utflykter, vi kan inte göra badutflykter, vi kan inte gå till 
bibblan – det är för mycket barn och för lite personal. Punkt slut. Sen den sociala biten som 
fritids egentligen ska ha och visa samhället utanför fritids – det är svårt. (deltagare C)
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6. DISKUSSION

Detta arbete har syftat till att, genom intervjuer med personal på fritidshem, belysa hur 

fritidshemspersonal uppfattar sitt arbete med barn i behov av särskilt stöd på fritidshemmet. 

Vi kommer i detta kapitel att diskutera hur fritidshemspersonal uppfattar sitt arbete med barn i 

behov av särskilt stöd med utgångspunkt från hur personalen uppfattar att de väljer innehåll 

och arbetssätt i mötet med barn i behov av särskilt stöd. 

 I diskussionen kommer vi att diskutera vårt resultat i relation till tidigare forskning om 

fritidshemmet. För att göra det mer överskådligt kommer vi att dela in diskussionen i tre 

områden: 

1. Personalen uppfattar sitt arbete som välstrukturerat och väl genomtänkt

2. Personalen uppfattar sitt arbete som svåranpassligt för barnen

3. Personalen uppfattar sitt arbete som trygghetsskapande för barnen

I slutet av kapitlet kommer vi att föra en slutdiskussion innan vi ger våra egna tankar och 

reflektioner på vår studie samt ger förslag på fortsatt forskning.

6.1 Personalen uppfattar sitt arbete som välstrukturerat och väl genomtänkt

När personalen har kännedom om att ett barn är i behov av särskilt stöd, har de vid 

inskolningen fått information om barnets problematik. Personalen kan då planera fritidshems 

verksamhet utifrån barnens behov. I vår studie rör det sig om barn som har någon form av 

beteendestörning, sociala svårigheter eller ett synligt handikapp.

Våra intervjudeltagare framhåller att de barn som behöver stöd på fritidshemmet ofta är de 

barn som behöver stöd i sin sociala fostran, t ex i leken, att förstå lekens ”spelregler” och ofta 

hamnar i konflikt med andra barn. För de här barnen anser en deltagare att det är viktigt att 

ligga ”steget före” barnet, för att se vad barnet kan tänkas hitta på. En annan deltagare menar 

att bestämda regler är viktiga och att man i personalen har en gemensam syn på barnen och är 

eniga i förhållningssätt mot barnen. Ursberg (1996) menar att en viktig uppgift för 

fritidspedagogen är att genom regler och normer få gruppen att fungera. Hansen (2000) menar 

att innebörden av pedagogisk roll just syftar på förhållningssättet och att man som personal är 

medveten om sitt eget handlande. Verksamheten ska präglas av respekt för varandra och ett 
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bra samarbete med demokratiska ideal. Personalen på fritidshemmet ska vara aktiv och goda 

ledare. (Ursberg, 1996)

Våra deltagare uppfattar att arbetet på fritidshemmet är välstrukturerat och väl genomtänkt för 

att tillfredsställa alla barns behov. Hansen (2000) menar att många fritidspedagoger utåt sett 

gör ett relativt osynligt arbete, men att det är medvetet och välplanerat. Genom att planera 

vardagliga situationer med olika sysselsättningar främjas barns sociala utveckling. 

En deltagare menar att när personalen får information om att en elev har stora problem i 

skolarbetet kan de på fritidshemmet erbjuda att arbeta med t ex matematik, om behovet finns, 

fast under andra former än i skolan. Den deltagaren menar att skolan ger barnen en grund av 

kunskaper och dessa kan barnet sedan utveckla mer på fritidshemmet och lära sig ytterligare. 

Ursberg (1996) menar att till skillnad från skolan så är inte inlärning av kunskaper och 

färdigheter i sig några prioriterade mål. Istället anser man att inlärning sker i ett vidare 

sammanhang, där kunskaper och färdigheter är integrerade i ett mål – social fostran. På 

fritidshemmet kan barnen genom leken lära in kunskaper och färdigheter. (a. a)

6.2 Personalen uppfattar sitt arbete som svåranpassligt till barnen

När personalen inte har en kännedom om vilka barn som är i behov av särskilt stöd i skolan, 

så upplever de sitt arbete som svåranpassligt på fritidshemmet.

När skolan är slut för dagen kommer en del barn till fritidshemmet. På fritidshemmet är det 

ofta personalen själva som får göra bedömningen om ett barn är i behov av särskilt stöd på 

fritidshemmet. (Karlsudd, 1999) Författaren menar också att barns eventuella problem inte 

alltid beror på egenskaper hos barnet, utan att det kan vara i förhållande till omgivningen. Det 

barnen har gemensamt är att de ställer högre krav på verksamheten. (a. a) De barn som 

personalen saknar kännedom om, och som personalen tror sig vara barn i behov av särskilt 

stöd i skolan, är de barn som har svårigheter att knyta kontakter, barn som har en 

långsammare inlärning, samt de barn som är oroliga osv.

Flera av våra deltagare framhåller att det känns fel mot både barn och personal när de inte vet 

vilka barn som i skolan har särskilt stöd. ”Jag kan tro att det är fler barn som vi har, har det, 

men vi får inte reda på det”, säger en deltagare. De upplever att det är fler barn som är i behov 

av särskilt stöd, men som de saknar kännedom om. De menar att bara de hade kännedom om 

de här barnen skulle de bättre kunna anpassa verksamheten på fritidshemmet. Calander (1999) 
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menar att fritidshemmet ska kunna vara en länk till skolans teoretiska undervisning, där man 

gör en praktisk tillämpning av det teoretiska. Tyvärr verkar den länken saknas hos deltagarna i 

vår studie.

Enligt Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, (Lpo 

94) har fritidshemmet och skolan ett gemensamt ansvar att stödja barnen i deras utveckling. 

Detta gäller särskilt de barn som upplevs vara i behov av särskilt stöd. När personalen saknar 

kännedom om vilka barn som är i behov av särskilt stöd i skolan, är det svårt att stödja dem på 

fritidshemmet, uttrycker våra deltagare.

6.3 Personalen uppfattar sitt arbete som trygghetsskapande för barnen

På fritidshemmet finns barn som personalen har fått information om, att de är i behov av 

särskilt stöd.  Och där finns också de barn som personalen saknar kännedom om, att de är i 

behov av särskilt stöd i skolan. Men det som personalen poängterar är att det är viktigt att 

verksamheten på fritidhemmet ska vara trygghetsskapande för alla barn som vistas på 

fritidshemmet. Våra deltagare uttrycker att de barn som behöver särskilt stöd på fritidshemmet 

är de barn som behöver ”mer av allting”. Det gäller även att uppmärksamma barnen som 

känner sig lite utanför, är otrygga eller har lätt för att hamna i konflikter med andra barn.

Två av deltagarna menar att genom att ha samling varje dag med barnen när de kommer till 

fritidshemmet, kan de ge barnen en struktur på dagen – vad som kommer att ske på 

fritidshemmet, de kan även reda ut det som hänt tidigare under dagen. Samlingarna upplevs 

också väldigt positiva för de barn som är tystlåtna och lätt hamnar utanför i barngruppen. 

Ursberg (1996) menar att personal på fritidshem framhåller sin pedagogiska kompetens – att 

organisera och planera efter barns behov och förutsättningar. Att bedriva konkreta aktiviteter 

och tillgodose barns behov av omsorg i en trygg, trivsam och mysig miljö, är personalens 

styrka. Mycket av personalens kompetens om barns utveckling och deras pedagogiska 

handlingsberedskap och överväganden som görs är osynliga och blir därför inte 

uppmärksammade. Ursberg (1996) menar vidare att verksamheten på fritidshemmet ska 

tillgodose hela barngruppens behov likväl som det enskilda barnets behov ska tillgodoses.

Fritidshemmets uppgift och uppdrag är att ge barnen förutsättningar för en meningsfull fritid, 

att barnen lär känna sin närmiljö och vilka möjligheter den erbjuder. Verksamheten ska 

erbjuda möjligheter att utforska omvärlden i form av studiebesök och utflykter. (Skolverket, 



31

2007) En av våra deltagare uttrycker att de stora barngrupperna och att man är för lite 

personal, är ett hinder för att uppfylla fritidshemmets uppdrag och att de barn som är i behov 

av särskilt stöd, men även den övriga gruppen blir lidande. 

6.4 Slutdiskussion

Personalen uppfattar sitt arbete som välstrukturerat och väl genomtänkt. Deltagarna ser sin 

styrka i att komplettera skolan och i att kunna se inlärningen i ett vidare sammanhang, där 

kunskaper och färdigheter är integrerade i ett socialt mål. Det våra deltagare uttrycker i vår 

studie är att de kan planera verksamheten och stötta barnen bra, när de vet och har fått 

information om vilka barn som är i behov av särskilt stöd i skolan.

Våra deltagare framhåller att det finns flera barn på fritidshemmet som personalen uppfattar, 

genom sina kunskaper om barn, att dessa är barn som är i behov av särskilt stöd i skolan. 

Dessa barn saknar de en kännedom om från skolans sida. Det gäller barn som är tystlåtna, 

oroliga eller har långsam inlärning. När det gäller dessa barn saknar personalen en dialog med 

skolan. Personalen upplever att det är svårt att anpassa verksamheten för dessa barn på grund 

av att de inte har en kännedom om deras problematik. Hade personalen den informationen 

skulle de på ett bättre sätt kunna stötta dessa barn.

Trots att det finns barn på fritidshemmet som personalen fått information om, att de är i behov 

av särskilt stöd i skolan, och att de har de barn på fritidshemmet som de inte har någon 

kännedom om att de är i behov av särskilt stöd i skolan, så gör personalen en bedömning av 

den gruppen de har och anpassar verksamheten utifrån den. Då har de i arbetslaget kommit 

fram till vikten av gemensamma regler och förhållningssätt, och att personalen ska vara goda 

förebilder för barnen på fritidshemmet. 

Deltagarna uttrycker att samlingarna på fritidshemmet varje dag fyller en viktig funktion för 

de barn som är i behov av särskilt stöd. Samlingarna ger barnen en struktur på dagen, de reder 

ut eventuella problem som hänt tidigare under dagen, samt att alla barn får komma till tals.

6.5 Avslutande reflektioner

När vi nu reflekterar över vårt arbete upplever vi att det varit positivt att möta personalen på 

fritidshem. De uttryckte att det var mycket uppskattat att vi lade fokus för vår undersökning 

på fritidshemmet och skulle mer än gärna ställa upp vid fler undersökningar. De upplever att 
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det sällan fokuseras på fritidshemmet och verksamheten där, utan största fokus och intresset 

finns på skolan, trots att barnen är desamma. Våra deltagare har alla ett genuint intresse och 

engagemang för barnen i behov av särskilt stöd på fritidshemmet.

Vi trodde att vi skulle få en större variation i resultatet, i vår undersökning, i och med att våra 

deltagare arbetade på fritidshem med olika förutsättningar. Två av fritidshemmen är 

lokalmässigt integrerade i skolan, varav det ena är omtalat som en förebild för att vara en 

integrerande skola, medan det tredje finns i nära anslutning till skolan. Gemensamt för de tre 

fritidshemmen, där vi gjort vår undersökning, är att alla har en dålig dialog med skolan. Detta 

var en överraskning för oss.

I Läroplanen, Lpo 94, poängteras att alla som arbetar i skolan har ett gemensamt ansvar för att 

uppmärksamma och stödja barn i behov av särskilt stöd. I vår studie önskar våra deltagare en 

kontinuerlig dialog med skolan kring de barn som är i behov av särskilt stöd. I anknytning till 

läroplanen har skolverket givit ut Allmänna Råd och kommentarer – Kvalitet i fritidshem 

(Skolverket, 2007), där ligger tyngdpunkten på fritidshemmets uppgift. Där menas att skola 

och fritidshem måste ges förutsättningar till gemensamma planeringar, uppföljningar etc. för 

att verksamheterna bättre ska kunna utvecklas. Våra deltagare uttrycker att det saknas en röd 

tråd mellan verksamheterna för att på bästa sätt kunna hjälpa de barn som är i behov av 

särskilt stöd på fritidshemmet. De upplever att de vill ha en bättre dialog med skolan, för att 

bättre kunna stödja barnet på fritidshemmet med det som kan vara problematiskt i skolan för 

barnet.

Fritidshemspersonalen som ingått i vår studie anser att förutsättningarna för att, uppfylla 

fritidshemmets uppdrag, att erbjuda barnen att lära känna sin närmiljö och vad den kan 

erbjuda, som svåra att uppnå i och med stora barngrupper och lite personal. De nämner 

framför allt är det svårt att genomföra utflykter och studiebesök. De upplever att det är svårt 

att få resurser och stödåtgärder till fritidshemmet för de barn som är i behov av särskilt stöd.

Personalen på fritidshemmet uttrycker att de sällan blir inbjudna att delta i skolans 

diskussioner kring barn som är i behov av särskilt stöd. Även handledning och konsultation, 

kring barn i behov av särskilt stöd, är något som saknas på fritidshemmen vi har studerat. Det 

är något vi kommer att bära med oss i vår framtida yrkesroll som specialpedagoger, att man i 

diskussioner kring elever i behov av särskilt stöd i skolan tar med fritidshemspersonalen, i de 



33

fall där barnet vistas på fritidshemmet. För att de med sitt innehåll och arbetssätt, på 

fritidshemmet, kan stärka barnet i dess fortsatta utveckling.

6.6  Förslag på fortsatt forskning

Under arbetets gång har vi funderat över fortsatta studier kring fritidshemmet så skulle det 

vara intressant att även ta med lärare i skolan, för att se på deras upplevelser på arbetet kring 

barn i behov av särskilt stöd, som de tillsammans med fritidshemspersonalen har det 

gemensamma ansvaret för under barnets dag i skola och fritidshem.
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Till personal på fritidshem                                                                      Bilaga 1

Intervjuundersökning

Ni har blivit tillfrågade, och samtyckt, till att vara med i en intervjuundersökning kring hur 

fritidshemspersonal uppfattar sitt arbete med barn i behov av särskilt stöd. 

Vi är två blivande specialpedagoger som läser specialpedagogiskt program vid Örebro 

Universitet.

I vårt examensarbete vill vi ta reda på hur fritidspersonal uppfattar sitt arbete med barn i 

behov av särskilt stöd på fritidshemmet. För att kunna genomföra detta planerar vi att 

intervjua personal under vecka 12 och 13. Vi har talats vid i telefon, och kommit överens om 

tid och plats.

Intervjun kommer att spelas in på band, som ni redan vet om. Bandet kommer att förstöras 

efter det att vårt arbete är avslutat. All information kommer att behandlas konfidentiellt, vilket 

innebär att ingen, mer än vi, kommer att känna till vilka som deltagit. Efter intervjun kommer 

ni att få läsa igenom och godkänna innehållet.

Vi sätter stort värde på att ni vill bidra med era erfarenheter och upplevelser.

Har ni några frågor eller vill ha mer information, kontakta oss gärna.

Med vänliga hälsningar

Kristina Romsi Vikström  Ulrica Wigge Lindgren

Mobil 070-6361417           Mobil 070-5444218

Bilaga; intervjuguide med frågeområden
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INTERVJUGUIDE                                                                 Bilaga 2

1. BARN I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD
Vad innebär det att vara barn i behov av särskilt stöd, anser du?

2. STÖD
Vilket stöd får du som personal i arbetet med barn i behov av särskilt stöd? Ge gärna 
exempel!

Vad skulle du vilja förändra i det stöd du får?

Vilken form av stöd får barnen i behov av särskilt stöd på fritidshemmet?

Vem avgör vilket stöd och i vilken omfattning stödet skall ges på fritidshemmet?

3. INNEHÅLL/ARBETSSÄTT
På vilket sätt arbetar ni med barn i behov av särskilt stöd på fritidshemmet?

Hur kommer ni fram till ert val av arbetssätt, när det gäller att möta barn i behov av särskilt 
stöd?

4. SAMVERKAN
Vilken form av samverkan har ni med skolans personal, gällande de barn som före och efter 
skolan vistas på fritidshemmet?


