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Abstract 

Title: After-school care staffs experience supporting children with special needs. 

The purpose of this study was to understand after-school care stuffs experience supporting 

special needs children in the classroom and during after school activities. What kind of help 

do children with special needs need in the classroom and after school? And what role do 

after-school stuff have in meeting these needs? I attempted to answer these questions using a 

qualitative study. I conducted several interviews with five participants from an after-school 

care center in Stockholm. My research focused on how staff support the inclusion of children 

with special needs, from a theoretical and practical perspective. Staff discuss their role both 

in the classroom and after school, the intensive and specialized support children with special 

needs require, and how they attempt to provide this support. My analysis of the experiences 

and thoughts participants described is guided by Per-John Ödman hermeneutics theory. 

Themes that emerged from my research was that participants/the staff felt more specialized 

information and education was needed regarding the different diagnoses. Participants/staff 

also expressed that they provided the majority of the support to special needs children in the 

classroom. Because of this additional support participants felt they had less energy to meet 

the high needs of these children during after school care activities. Although afterschool 

staff/participants described a willingness to continue providing this support in the classroom, 

they felt access to more information and specialized training for meeting these students needs 

would create greater confidence about their capacity to help thing for who need a special 

help. Finally, staff/participants felt that the main support children with special needs required 

is social integration. Staff planned various games and activities that everyone could 

participate in to help children with special needs to feel included. 
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Sammanfattning 

 

Denna uppsats handlar om fritidspersonalens erfarenheter och uppfattningar av sin yrkesroll 

när det kommer till elever som är i behov av särskilt stöd i skolan och på fritidshemmet. 

Undersökningen behandlar frågorna vilken hjälp dessa elever får av fritidspersonal både 

under skoltid och på fritidshemmet, och vilken roll fritidspersonal har när det kommer till 

elever med särskilda behov. 

Denna undersökning är grundad på kvalitativa intervjuer med fritidspersonal från 

Stockholmsområde. I studien undersöks inkludering ur ett teoretiskt och praktiskt perspektiv 

samt analyseras med hjälp av Per-John Ödmans hermeneutiska teori för att tolka och förstå 

fritidspersonalens tankar och erfarenheter om deras roll under skoltid och på fritidshemmet 

med elever som är i behov av särskilt stöd. 

Önskan till utbildning inom olika diagnoser kom fram i undersökningen där fritidspersonalen 

ville känna sig mer trygga i bemötande av elever med särskilda behov. 

Informanterna som deltog i denna undersökning fungerade även som resurs för elever med 

särskilda behov under skoltid, vilken gjorde att de har upplevt saknad ork och energi på grund 

av långa arbetstimmar när de arbetade på fritidshemmet efteråt. 

Intervjupersonerna var i allmänhet villiga att hjälpa och stötta elever med särskilda behov, 

men alla har upplevt en viss osäkerhet samt saknad kunskap för att stötta dessa elever. 

Personalen har även varit osäkra när det gäller bemötande av dessa elever och om vilka 

material som skulle hjälpa eleverna att lättare kunna klara av skolarbeten. 

Det kom fram att inkludering som arbetssätt har använts dagligen, speciellt på fritidshemmet 

där genom lekar och olika aktiviteter är det lättare att integrera eleverna med särskilda behov 

med andra, så att dem känner sig inkluderade. 
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1. Inledning och bakgrund  

”Skolan behöver anpassas bättre för elever med funktionsnedsättning” är en huvudrubrik från 

Skolverkets hemsida (Skolverket, 5 oktober 2016). Skolverkets undersökning tyder på att de 

flesta skolor inte är tillräckligt anpassade för elever med rörelsehinder, ADHD eller AST 

(Autismspektrumtillstånd). En nyare rapport från Skolverket visar att det behövs ett intyg att 

eleven verkligen har diagnos för att man ska beviljas särskilt stöd (Skolverket, 5 oktober 

2016). Författaren Elisabeth Nordin-Hultman inleder sin artikel Dags för en ny synvända 

(2008) med att allt fler elever i dagens skolor har svårt att koncentrera sig och att det även är 

den vanligaste frågan som tas upp på skolornas elevvårdskonferenser. Hon påstår att detta är 

något som alla lärare handskas med i dag (Nordin-Hultman 2008, s. 43). När man läser denna 

rapport, väcks funderingar om vem som hjälper och stöttar elever med särskilda behov på 

skolan i dagsläget. Ovisshet bland anställda på fritidshemmet när det kommer till 

arbetsbeskrivning är ganska stor. Denna ovisshet är tydlig när man söker på sociala medier 

till exempel där fritidspersonal är aktiva i olika Facebook grupper. Denna problematik är 

betydelsefull att forska kring.  

Ett annat problem enligt mina tidigare erfarenheter och observationer på VFU-skola, och 

enligt tidskriften Pedagogiska Magasinet, är lärarbristen i dagens skolor vilket leder till 

svårigheter med en likvärdig skola för alla (Reistad 2015).  

Viktiga frågor som är intressanta att svara på i detta område är fritidspersonalens kunskap 

inom hantering av olika situationer som uppstår under dagen med elever som behöver särskilt 

stöd, och i så fall vilka hjälpmedel finns det att använda sig av.  

Med hänsyn till dessa frågor, är det viktigt att förstå hur fritidspersonal upplever och tolkar 

sin yrkesroll med elever som är i behov av särskilt stöd. Att förstå denna grupps vardag både 

under skoltid och på fritidshemmet kan tydliggöra mycket av problemen som är nämnda 

ovan. 

Författaren Bengt Nirje beskriver i sin bok Normaliseringsprincipen (2003), hur inkludering 

av personer med särskilda behov har förändrats under de fyrtio åren som han har jobbat på 

FUB, Riksförbundet för utvecklingsstörda barn.  

Personer med särskilda behov blev inte inkluderade i samhället utan deras sätt att vara blev 

påtvingat på grund av olämpliga förhållanden vilket ledde till att det blev avvikande från det 

som var för “normala” människor (Nirje 2003, s.23). 
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Kapitel 14 9§ i skollagen under rubriken elevgrupperna och miljön skrivs det: 

”Huvudmannen ska se till att elevgrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och 

att eleverna även i övrigt erbjuds en god miljö” (Skollag 2010:800). 

Enligt skollagen ovan samt i läroplanen skrivs det också att undervisningen på fritidshemmet 

ska utgå från elevernas intresse, initiativ och deras behov (Lgr 11, s. 5).  

Det är intressant och viktigt att jämföra läroplanens bestämmelser som fakta i dagens skolor 

med verkligheten där både lärare och fritidspersonal borde jobba aktivt med inkludering av 

elever med särskilda behov. 

I detta arbete kommer att undersökas vilken roll har fritidspersonal under skoltid och på 

fritidshemmet när det kommer till elever med särskilda behov. Och i så fall vilka 

prioriteringar fritidspersonal måsta ta, till exempel i förhållandet till andra elever, och med 

hänsyn till inkludering av dessa elever med andra. 

I denna undersökning har jag medvetet valt att kalla personer som jobbar på fritidshem för 

fritidspersonal oavsett vilka utbildningar dessa personer har. 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka fritidspersonalens erfarenheter och upplevelser av arbete 

med elever som är i behov av särskilt stöd under skoltid och på fritidshemmet, samt deras 

uppfattning om yrkesroll och uppgifter i förhållande till klasslärarna. Att undersöka om 

fritidspersonal anser att de har rätt verktyg och kunskap för att kunna hjälpa elever med 

särskilda behov, och om de arbetar med inkludering av dessa elever. 

1.2 Frågeställningar 

-         Vad är fritidspersonalens tolkning av deras uppdrag i förhållandet till elever med särskilda 

behov? 

-     Vad anser fritidspersonalen att de har för resurser och förutsättningar för att kunna hjälpa 

elever med särskilda behov? 

-    Hur arbetar fritidspersonal med inkludering av elever med särskilda behov? 

-    Vilka skillnader upplever fritidspersonal mellan skoltid och fritidshem när det gäller arbete 

med elever som behöver särskilt stöd? 
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2 Tidigare forskning 

För att kunna ta del av tidigare forskning som kan vara relevant till mitt forskningsområde, 

frågeställningar och syfte, har jag sökt på Google scholar, Södertörns högskolas biblioteks 

hemsida och Diva portal. Jag har sökt och läst texter, även på engelska för att bredda utbudet 

i forskningsområdet. Det har varit svårt att hitta vetenskapliga artiklar eller 

doktorsavhandlingar som rör just ämnet om fritidspersonalens roll under skoltid och på 

fritidshemmet med elever som är i behov av särskilt stöd. Däremot hittade jag andra artiklar 

om studier som har gjorts om inkludering av elever med AST(Autismspektrumtillstånd), 

fritidspersonalens yrkesrollsförändringar samt skillnader i resursutdelningen mellan en 

grundskola och en grundsärskola som kan tillämpas i min undersökning. Arbete med 

inkludering av elever som är i behov av särskilt stöd är ett pågående arbete, men som en av 

nedannämnde artiklar beskriver, gynnar det inte alla elever på ett positivt sätt.  

När det kommer till fritidspersonalens yrkesrollsförändringar som har skett under de senaste 

åren och som har skapat stora debatter i samhället, tyckte jag att den är en användbar artikel 

till mitt forskningsområde.  

Sökord som jag använde var bland annat elever med diagnos, inkludering, i skolan med 

särskilda behov, fritidspersonalens yrkesroll.  

Jag har använt mig av tre vetenskapliga artiklar och en doktorsavhandling i denna studie. Jag 

kommer att redovisa de fyra olika studierna separat samt redogöra varför anser jag att dem är 

relevanta för mitt forskningsområde. 

 

2.1 Konsekvenser av Skollagen 2011 för elever med 

autismspektrumtillstånd 

Autismspektrumtillstånd är en av de vanligaste diagnoserna i dagens skolor. 

Stina Gårlin, doktorand i pedagogiskt arbete, skriver i sin artikel Elever med AST- diagnoser i 

den målstyrda skolan – konsekvenser av utbildningspolicy i svensk kontext om den svenska 

Skollagen som trädde i kraft 2011 och innebär att elever med AST- diagnoser 

(Autismspektrumtillstånd) har inte längre valmöjlighet att välja särskola utan de blir 

hänvisade till grundskolan. Författaren skriver att anledningen till lagändringen var att det 

skulle underlätta för elever med AST. Samtidigt författaren påpekar att en studie som har 

gjorts under 2016 visar att detta är inte alls till någon hjälp för alla elever.  
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Denna studie visar att efter den nya lagändringen har det blivit stor skolfrånvaro av elever 

med AST i den svenska grundskolan (Gårlin 2017, s. 97).  

I Gårlins studie visade sig att elever som hade behov av särskilt stöd inte trivdes med sina 

klasskamrater eftersom upplevelsen att inte kunna prestera lika bra fanns hos dessa elever 

(ibid, s. 102).  

Att inte ha kunskap om enskilda elevers olika behov innebär sämre stöd under skoltid vilket 

kan leda till försvagad uppfyllelse av kunskapskraven (ibid, s. 103). Att inte veta hur elever 

med särskilda behov bör bemötas kan kopplas till denna undersökning eftersom 

fritidspersonal är med i klassen under skoltid och i de flesta fall tar hand om elever med 

särskilda behov. Frågan i detta sammanhang är om fritidspersonal har rätt verktyg och 

kunskap för att kunna ge elever den hjälp som behövs för att kunna delta i undervisningen 

och på fritidshem. 

I samband med Skollagens förändringar 2011 har även fritidspersonalens roll förändrats 

under skoltid. Trots att det är läraren som leder undervisningen under skoltid, är det för det 

mesta fritidspersonalen som får hjälpa elever som behöver extra hjälp. 

I grundskolan ingår även fritidshem vilket betyder att elever som är i behov av särskilt stöd 

inkluderas både under skoltid och på fritidshem. Elever med hög frånvaro som nämns ovan är 

frånvarande även på fritidshem vilket bidrar till mindre vardagliga sociala interaktion med 

andra elever. Detta kan medföra också svårigheter att ta kontakt med andra i klassen samt 

kommunikationssvårigheter utanför skolan. 

Denna studie är relevant till forskningsområdet eftersom den skriver om elevinkludering i 

grundskolan samt fritidspersonalens pågående arbete med inkludering av elever som är i 

behov av särskilt stöd. 

 

2.2 Fritidspersonalens- yrkesrolls förändringar 

Pedagogen Birgitta Andersson undersöker i doktorsavhandlingen Nya Fritidspedagoger – i 

spänningsfältet mellan tradition och nya styrformer hur fritidspedagogernas yrkesroll har 

förändrats genom åren med alla förändringar som har skett inom skolan. Författaren påpekar 

att när fritidshemmet har blivit integrerad i skolan, har pedagogernas roll på fritidshemmet 

blivit otydliga. I och med fritidspedagoger har tappat makt över elevantalbestämmelse, 

lokaler och personal, har det lett till att fritidspedagoger fick mycket svårare att leva upp till 

sin roll (Andersson 2013, s. 81–82). 
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Majoriteten av deltagande informanter i doktorsavhandlingen berättar att deras 

arbetsuppgifter har ökat mycket under skoltiden. Ett exempel på ökade arbetsuppgifter som 

nämns är arbetet med elever som behöver särskilt stöd (ibid, s. 85). Skribenten även tar upp 

resursutdelning och planeringstid för fritidspedagoger där fritidshemmet får oftast lida och är 

tvungna att acceptera situationen (ibid, s. 160). 

Avhandlingens empirimaterial är grundad på över hundra enkäter och intervjuer med 

tillhörande fältstudier tillsammans med fritidspedagoger (ibid, s. 53). ”Fritidspedagogerna 

uttrycker svårigheter att sätta gränser för hur mycket de kan tjänstgöra under den 

obligatoriska skoldagen utan att förlora kraft och engagemang till kärnverksamheten i 

fritidshemmet” (ibid, s. 93). 

Att kunna se alla elever som enskilda individer samt fullfölja dagens planering kan medföra 

svårigheter, speciellt när elevgrupperna blir allt större. Vikten av elevernas växande genom 

att uppleva medgångar och motgångar är betydelsefull för fritidspedagoger, eftersom 

eleverna får kunskap om de vardagliga situationerna genom att umgås med andra elever 

enligt skribenten (ibid, s. 151). 

Denna avhandling är relevant till mitt forskningsområde eftersom den lyfter fram 

fritidspersonalens olika uppgifter under skoltid och på fritidshemmet.  

 

2.3 En skola för alla samt rätt till delaktighet 

Artikeln En skola för alla! Om barns och ungdomars rätt till delaktighet är skriven av Peg 

Lindstrand, docent; och Jane Brodin professor i Barn- och Ungdomsvetenskap. Den handlar 

om strävan efter elevers rättigheter till kvalité i skola och utbildning. När ett politiskt beslut 

tas, påverkar det tilldelning av nödvändiga resurser vilket påverkar också elevernas 

vistelsemiljö. De anser att elever med särskilda behov är tvungna att vara kvar i klassrummet 

på grund av brist på personal.  

Elever med särskilda behov diagnosticeras som handikappad eftersom det är större möjlighet 

att få de resurserna som behövs till eleven. Det gör att elever med psykosociala problem 

oftast prioriteras lägre på de flesta skolor. Lindstrand och Brodin poängterar att om man 

skulle kunna utgå ifrån att alla elever får rätt hjälp för att klara av skoltiden med eller utan 

diagnos, då skulle diagnostiseringen inte vara så centralt i våra skolor. Tyvärr, är det inte så i 

dagens skolor, utan med en diagnos medföljer som författarna uttrycker sig, “en påse med 

pengar” (Lindstrand & Brodin 2007, s. 259). 
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Beteendevetaren Linda Jensen skriver hur betydelsefull lekförmågan är hos elever med 

särskilda behov, samt att kunna leka med andra hjälper det eleverna till exempel på 

fritidshemmet att känna sig mer inkluderade (Jensen 2017, s. 51).  

Jensen skriver även vilka möjliga konsekvenser kan förekomma för elever med särskilda 

behov om de saknar lekförmågan. En konsekvens som skribenten nämner är konflikter samt 

att elever med särskilda behov exkluderas av sina klasskamrater (Jensen 2017, s. 51). 

Däremot elever med psykosociala problem prioriteras lägre och får oftast inte den rätta 

hjälpen som de behöver för att känna sig integrerad i leken eller gruppen, skriver Lindstrand 

och Brodin (Lindstrand & Brodin, 2007 s. 259). Exkludering av elever leder till skolfrånvaro. 

Frånvarande elever med särskilda behov har strävan att avskilja sig från samhället och dessa 

riktlinjer, påpekar skribenterna (Lindstrand & Brodin 2007, s. 260). Författarna skriver att 

föräldrar lär sig redan på barnhälsovården (BVC) att utgå ifrån alla utvecklingskurvor som en 

sorts norm.  

Personalen inom barnhälsovården berättar vid varje besök vad är “normalt” med barnets 

utveckling samt vad är det som “avviker”. “Vilka signaler får föräldrar från BVC?” 

(Lindstrand & Brodin 2007, s. 263). 

Alla dessa normer och höga förväntningar bidrar till ökning av frånvarande elever som har 

tappat lusten att kämpa med skolarbetet på grund av känslan av misslyckande. Kan detta bero 

på saknad kunskap hos fritidspersonalen som tar hand om elever med särskilda behov? 

Avsaknad på utbildade lärare är ett ytterligare ämne som Lindstrand och Brodin tar upp och 

skriver att rektorer tvingas anställa outbildad personal, där behovet hos elever med särskilda 

behov uppfylls inte (ibid, s. 263). 

Denna artikel är relevant till denna undersökning eftersom den lyfter farma hur politiska 

beslut som tas påverkar resurstilldelningen för elever som är i behov av särskilt stöd under 

skoltiden samt fritidshemmet. Oftast är det fritidspersonal som tar ansvar och hjälper elever 

som är i behov av särskilt stöd. De saknar utbildning om olika diagnoser och om hur dessa 

elever borde bemötas. Detta leder till fritidspersonalens osäkerhet att erbjuda stöd och hjälp 

till elever med särskilda behov.  
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2.4 Lärarnas uppfattningar om stöd och resurser 

Den vetenskapliga artikeln Teacher Perceptions of Support and Resources Needed in Regard 

to Pupils with Special Educational Needs in Sweden är skriven av Lise Roll-Pettersson.  

Den behandlar möjligheterna och olika typer av resurser för personal på grundskolan samt 

personal på grundsärskolan. I texten jämför författaren integrerade och segregerade skolor 

samt olikheter för tillgångar till olika utbildningar där personal på grundsärskolan har mycket 

mer tillgångar och möjligheter än personal på grundskolan (Roll-Pettersson 2001, s. 42). 

Ett annat tema som Roll-Pettersson tar upp är jämförelse av uppfattningar bland lärarna 

baserat på vilka svårigheter eleverna har. Oavsett vilken utbildning lärarna hade var det stor 

efterfråga på kontinuerligt pågående träning och tillgång till olika högskolekurser. 

Majoriteten av lärarna på den integrerade skola uttryckte stort behov av utbildning, stöd, och 

framför allt träning och fysiska resurser (ibid, s.42).  

När det kommer till lärarna så berättar författaren att antal lärare per hundra elever har 

minskats i dagens skolor samt att det finns skillnad mellan grundskola och grundsärskola. 

Läsår 1996/97 var det 7,7 lärare per hundra elever på grundskolan, däremot när man tittar på 

antal lärare på särskolan samma läsår var det 26,9 lärare per hundra elever (ibid, s.43). 

Skribenten betonar i artikeln att inga av medvärkande lärare från grundskolan hade 

speciallärarutbildning, men däremot fanns det sju utbildade speciallärare på grundsärskolan 

(ibid, s. 46). 

Författaren berättar att Sverige är välkänt för arbetet med integrering av personer med 

funktionsvariationer. I Sverige läggs stor betoning på att människor med särskilda behov ska 

kunna delta i samhället med samma möjligheter som resten av befolkningen. Skolans 

personal har ansvar för demokrati på skolan, allas lika värde och solidaritet enligt läroplanen 

(ibid, s. 42). 

Författaren kom fram till att lärarna på grundsärskola fick mer hjälp och resurser än lärarna 

på grundskola (ibid, s.49). Lärarna på grundsärskola hade tillgång och resurser till olika 

kurser på universitetet, möjlighet att observera andra lärare, tillgång till specialutbildnings 

material, inskaffa material som behövs, en heltidsanställd lärarassistent, kontakter med 

sjukgymnast, kontakt med psykolog, kontakt med skolsystern samt socialarbetare när det 

behövs.  

En viktig aspekt som författaren tar upp är om skolans personal har inte fått tillräcklig med 

utbildning som behövs för att kunna bemöta elever med särskilda behov, kan den leda till att 

elever inte lär sig det dem ska samt att de blir socialt isolerade (ibid, s. 52). 
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Denna artikel är relevant till mitt forskningsområde eftersom författaren skriver om olikheter 

mellan grundskolor och grundsärskolor när det kommer till utbildning, resurser och material. 

De flesta som jobbar som fritidspersonal i dagens skolor saknar utbildning trots att det är de 

som oftast får stötta och hjälpa dessa elever under skoltid och på fritidshem. Vikten av 

kunniga och kompetenta personal är stor eftersom i dagens samhälle elever med särskilda 

behov går i grundskola istället för grundsärskola. 

 

2.5 En sammanfattning av forskningsmaterial  

I detta examensarbete kommer att undersökas hur fritidspersonal bemöter elever med 

särskilda behov. 

Enligt vad Författaren till artikeln Dags för en ny synvända Elisabet Nordin-Hultman skriver, 

elever som har svårt att sitta stilla har blivit som en vardag för nästan alla lärare i dagens 

skolor. Det kan man även förstå från Gårlins samt Lindstrands och Brodins text också där de 

skriver om elever med särskilda behov som inte trivs i klassen med andra elever och därför 

väljer att inte gå till skolan.  

Att sluta fokusera på diagnosen och utgå från alla elevers olika behov är det som Lindstrand 

och Brodin ser som ett alternativ. Det kan bidra till slut på kategoriseringen av elever. Alla 

borde behandlas lika oavsett om man behöver särskilt stöd eller ej. 

I Birgitta Andersson doktorsavhandlingen skriver hon om fritidspersonalens yrkesrolls 

förändring efter den nya Skollagen som trädde i kraft 2011. Däremot Stina Gårlin lyfter upp 

dessa förändringar som möjligen orsaker skolgång för elever med särskilda behov. 

Förändringar i samhället och skolsystemet pågår hela tiden enligt Bengt Nirjes huvudämne i 

boken Normaliseringsprincipen. Hans beskrivning av förändringar tolkas som någonting mot 

en positiv inriktning eftersom personer med funktionsvariationer blir mer och mer 

accepterade och inkluderade i samhället.  

Däremot Anderssons och Gårlins benämning av förändringarna tolkas som en negativ 

inriktning av denna förändring när författarna nämner viktiga ohållbara punkter liksom oklara 

yrkesroll hos fritidspersonal och växande elevgruppstorlek som idag upplevs problematiska. 

Om man fortsätter på samma spår som Nirje och tar hänsyn till förändringarna som har skett, 

då kan man ta upp ytterligare ändringar som skedde med den nya Skollagens revidering 2011, 

där Roll-Pettersson också tar upp i sin artikel om utbildning.  
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Elever med särskilda behov går i vanliga klasser, därför vill personal på skolor få mer 

utbildning inom området, men det som författaren Roll-Pettersson kunde se under sin studie 

var att på grundsärskolan personalen hade mer tillgång till bland annat olika kurser, material 

och utbildningar. Däremot på grundskolan personalen hade inte lika mycket tillgång till 

utbildning trots att de arbetar med elever som är i behov av särskilt stöd. 

Med hänsyn till den tidigare forskning som har nämnts tidigare, undrar man, hur 

fritidspersonal ska kunna hjälpa elever med särskilda behov att känna sig mer inkluderade i 

grupper. 

Författaren Claes Nilholm nämner intresseväckande punkter om inkluderings betydelse och 

han väljer att dela in begreppet inkludering i fyra olika kategorier. Han menar att man kan 

uppfatta begreppet på flera olika sätt. De fyra olika kategorierna beskriver jag mer detaljerad 

under teoridelen i denna undersökning. 

 

3. Teori och centrala begrepp 
I teoridelen har jag använt mig av de teorier och centrala begrepp som är mest relevanta till min 

undersökning, och de kommer att fungera som grundläggande element i studien. De teorier och 

centrala begrepp som används i denna studie är hermeneutisk teori, inkludering och integrering, 

exkludering och resurser. Jag anser att de är mest relevanta för att kunna relatera de till mina 

frågeställningar, och följaktligen kunna analysera verkligheten baserade på dem.  

 

3.1 Inkludering och integrering 
Inkludering är ett återkommande begrepp inom forskning om elever med särskilda behov i 

grundskola. Claes Niholm, professor i specialpedagogik, använder begreppet inkludering mest i 

skolan och förskolans sammanhang när det handlar om barn/elever som är i behov av särskilt stöd 

samt även i relation till särskoleelever (Niholm 2015, s. 4). Det finns två begrepp när man pratar om 

elever med särskilda behov i skolan och på fritidshemmet. Den ena är inkludering och enligt Nilholm 

begreppet kan delas i fyra olika kategorier eftersom han ser att man kan mena olika saker med 

begreppet inkludering. De fyra kategorier som menas med inkludering enligt Nilholm är: 1) Att elever 

med funktionsnedsättningar/i behov av särskilt stöd går i vanliga klasser (den så kallad 

”placeringsdefinitionen”), 2) Att elever med funktionsnedsättning/i behov av särskilt stöd går i 

vanliga klasser och har en bra situation där, 3) Att alla elever har en bra skolsituation och 4) Att 

inkludering innebär skapandet av gemenskaper (ibid, s. 11).  

Den andra begrepp är integrering som Nirje skriver om i sin bok Normaliseringsprincipen. 

Han definierar begreppet integrering: ”ATT VARA SIG SJÄLV- att kunna och att få vara sig 

själv – BLAND ANDRA” (Nirje 2003, s.123).  
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Skribenten har valt att dela in begreppet i åtta olika kategorier. Dem åtta kategorin enligt 

författaren är Fysisk integration, Funktionell integration, Familjeintegration, 

Gruppintegration, Social integration, Samhällelig integration, Organisatorisk integration 

och Internationell integration (Nirje 2003, s. 123–126). Kategorin Gruppintegrering förklarar 

Nirje att detta innebär att elever med särskilda behov har möjlighet att delta i olika sociala 

sammanhang som bland annat på fritidshemmet, med vänner eller utanför skolan. Författaren 

betonar vikten att kunna vara sig själv i olika grupper där man har valmöjlighet att vara aktiv 

eller passiv, vilket bidrar till bättre självförtroende, bättre social kompetens samt att kunna 

bestämma själv (ibid, s. 124). 

I undersökningen kommer jag utgå från Niholms definition av begreppet inkludering där alla 

fyra kategorier som nämns ovan är relevanta till undersökningen. Detta begrepp används 

mest i skolan och förskolans sammanhang när det handlar om elever som är i behov av 

särskilt stöd under skoltid och på fritidshemmet.  

I studien kommer även begreppet integrering användas, där detta begrepp är välkänd som ett 

arbetssätt att involvera personer med funktionsvariationer i allmänhet, och i synnerhet till 

denna undersökning med integrering av elever med särskilda behov i skolan. Av de åtta 

integrerings kategorierna som Nirje beskriver, kommer jag att använda två av dessa 

kategorier som är mest relevanta Gruppintegrering och Social integrering. 

 

3.2 Exkludering 

Motsats till ordet inkludering är exkludering och enligt svenska akademins ordlista (SAOL) 

betyder: ”tvångsmässigt avlägsna” (SAOL 2009).  

I artikeln Diskriminering och exkludering. En introduktion, skriver författarna Ingrid Sahlin 

och Nora Machado att exkludering är när till exempel en organisation som är tänkt för vissa 

personer med vissa egenskaper exkluderar personer som inte passar in eller saknar dessa 

egenskaper. Författarna påstår att exkludering inte behöver, men kan vara konsekvenser av 

diskriminering (Sahlin & Machado 2008, s. 176). 

I denna studie utgick jag från exkludering som är kopplad till undersökningen, för att få en 

bättre och mer omfattande förståelse av fritidspersonalens arbetssätt gentemot elever som har 

särskilda behov.      
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3.3 Resurser 

Professor i pedagogik Peder Haug har skrivit en monografiserie för Skolverket Pedagogiskt 

dilemma: Specialundervisning att resurser är någonting mer än enbart pengar, samtidigt som 

pengar är det viktigaste när man pratar om resurser. Redan 1998 när författaren skrev denna 

monografiserie berättar Haug att resurser i specialundervisningen i Sverige tilldelades mindre 

än förut (Haug 1998, s. 49). 

Författaren skriver om relationen mellan resursåtgärd och specialundervisnings resultat och 

berättar att detta är ett område man håller under uppsikt trots nedskärningar, för att undvika 

misslyckade prestationer. Under 1960- och 1970-talet resurser till specialundervisningen var 

oerhört omfattande (ibid, s. 53) men situationen ser inte ut på samma sätt idag.  

Som man kan förstå från Haugs beskrivning om begreppet resurs, så betyder det inte enbart 

pengar, utan det hör till även utbildning, specialundervisning, personal och tillgång till 

material för att nämna några (ibid, s. 53–55). Användning av ordet resurs i detta arbete har 

samma betydelse som har beskrivits i detta stycke av författaren Haug som omfattar 

utbildning, personal och tillgång till material. Detta är ett relevant begrepp utifrån 

undersökningens syfte och frågeställningar och empirin.  

 

3.4 Hur dessa begrepp hör ihop med undersökningen 

De centrala begrepp som jag har valt, är relevanta till studien eftersom en stor del av arbetet 

handlar om integrerings- och inkluderingsarbete med elever som har särskilda behov. Även 

begreppet exkludering har en central betydelse i undersökningen eftersom exkludering av 

elever med särskilda behov förekommer ofta. Begreppet resurs anser jag som relevant till 

denna studie eftersom som nämndes tidigare i arbetet enligt Haug, den omfattar utbildning, 

personal, specialundervisning och tillgång till material. 

 

4. Material, metod och genomförande 

I studien har jag använt den hermeneutiska teorin av Per-Johan Ödman, professor emeritus i 

pedagogik och författare till boken Tolkning, förståelse, vetande. Hermeneutik i teori och 

praktik (2007), för att förstå och tolka informanternas erfarenheter och tankar om deras 

yrkesroll med elever som är i behov av särskilt stöd under skoltid och på fritidshemmet.  

Med hjälp av denna teori uppfattas och tolkas tankar och idéer inom olika sammanhang. 

Författaren skriver att man kan förstå världen på flera olika sätt.  



17 
 

Den hermeneutiska teorins fokus är på tolkning samt förståelse (Ödman 2007, s. 82). Ödman 

beskriver hermeneutik där man går från helhet till del samt från del till helhet (ibid, s. 99). 

Författaren beskriver i boken att kontexten och sammanhanget är väsentlig för vår 

uppfattning och tolkning (ibid, s. 99). Detta arbetssätt kommer jag att följa i den här 

undersökningen. 

För att förse undersökningen med tillräcklig insamlade data, har jag valt att använda mig av 

intervjuer med fritidspersonal och med hänsyn till ovan nämnde teorin. Intervjuerna var 

halvstrukturerade eftersom jag valde att skriva ner förslag på intervjufrågor inom ämnet innan 

intervjuerna skulle äga rum. Jag har ställt samtliga frågor i samma ordning till alla 

informanter med öppna svarsmöjligheter samt möjlighet för följdfrågor. Alla intervjuer 

spelades in för att sedan transkriberas.  

Vissa av informanterna önskade en kort genomgång av frågorna som skulle ställas innan 

intervjun, för att vara än mer förberedda. Efter avslutade intervjuer transkriberade jag det 

inspelade materialet och svaren delades in i olika kategorier utifrån studiens syfte samt 

frågeställningar.  Med hjälp av intervjuerna har jag fått en möjlighet att förstå 

fritidspersonalens syn på situationen under skoltiden och under tiden på fritidshemmet med 

elever som är i behov av särskilt stöd. Jag har fått även mer förståelse om fritidspersonalens 

erfarenheter av positiva och negativa upplevelser som hanteras under en vanlig arbetsdag. 

Sammanlagt har jag intervjuat fem fritidspersonal och intervjuerna har ägt rum under flera 

intervjutillfällen. Jag tog kontakt med respektive informant till min undersökning via mejl för 

att fråga om de ville medverka i min undersökning samt komma överens om tid och plats för 

intervju. Intervjufrågorna var inte med i informationsbreven som skickades till informanterna 

några veckor innan intervjutillfällen. Intervjutiden var mellan 30 minuter och en timme, och 

sammanlagt har jag ställt elva frågor med reservation för eventuella följdfrågor. I studien har 

jag fokuserat på fritidshemspersonalen och deras tankar och åsikter om sin yrkesroll i 

interaktion med elever i behov av särskilt stöd. 

Halvstrukturerade intervjuer har använts också för att fritidspersonalen ska få mer möjlighet 

att svara utifrån sina erfarenheter och upplevelser samt för att få mer insyn i deras vardag 

både under skoltid och på fritidshem.  

 

4.1 Urval 

I detta examensarbete vill jag få inblick om fritidspersonalens upplevelser angående deras 

yrkesroll under skoltid och på fritidshemmet när det gäller elever med särskilda behov. 
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Utifrån det har jag valt mina informanter som är aktiva både under skoltid och på 

fritidshemmet.  

Informanterna i undersökningen hade olika utbildningar vilket gjorde att jag valde att lägga 

fokus ifrån den exakta utbildningen som dessa personer hade. Istället valde jag att lägga 

fokus på fritidspersonalens tankar, idéer och funderingar. Informanterna jobbar som anställda 

på fritidshem och genom kontakt via mejl till fritidspersonalen på min praktikskola var det 

fyra informanter som kunde tänka sig att ställa upp för intervju.  

En av fritidspersonalen på min praktikskola har rekommenderat ytterligare en person och det 

har blivit sammanlagt fem intervjuer som genomfördes. 

 

4.2 Etiska överväganden 

Studiens etiska överväganden kommer att utgå ifrån vetenskapsrådets fyra huvudkrav som är 

Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att deltagarna i undersökningen har rätt att veta vad är studiens 

syfte samt hur intervjuerna kommer att gå till. Studiens forskare ska meddela deltagare om att 

det är frivilligt att delta samt att dem har rätt att avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet 

2002, s. 7). 

Samtyckeskravet betyder att deltagarna själva har rätt att bestämma om de vill vara med i 

undersökningen eller inte. Forskaren ska inhämta samtycket från samtliga deltagarna och i 

vissa fall behöver erhålla från vårdnadshavare om barn under 15 år deltar. (ibid, s. 9). 

Konfidentialitetskravet innebär att intervjudeltagare erbjuds anonymitet. All insamlad 

information om deltagarna ska behandlas på ett anonymt sätt så att inga utomstående skulle 

kunna identifiera intervjudeltagarna (ibid, s. 12). 

Nyttjandekravet betyder att allt material om enskilda personer eller verksamheter får 

användas enbart i forskningens syfte och får inte användas eller publiceras i icke-

vetenskapliga ändamål (ibid, s. 14). 

Enligt etiska kraven har jag kontaktat anställda på fritidshemmet via mejl.  

Enligt informationskravet informerade jag deltagande fritidspersonal om undersökningens 

syfte samt hur intervjuerna kommer att gå till. Utifrån samtyckeskravet informerade jag 

samtliga deltagare om att det är frivilligt att delta samt att de när som helst kan avbryta sin 

medverkan i studien. Enligt Konfidentialitetskravet blev alla deltagare informerade att den 

insamlade intervjumaterialet samt deras personuppgifter skulle behandlas anonymt och 

insamlade materialet användas enbart i undersökningens syfte. 
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Jag har informerat alla deltagare under intervjuerna att varken namn, kön, skola eller 

områden kommer att nämnas i undersökningen. 

 

5. Resultat och analys 

I mitt urval av empirin har jag utgått ifrån mina frågeställningar, valda teorier och centrala 

begrepp. Jag gjorde mindre rubriker utifrån det insamlade materialet för att redovisa resultatet 

på ett tydligare sätt. Underrubrikerna i denna del är Fritidspersonals tolkning av sin yrkesroll, 

Fokus på personal samt behovsuppfyllelse, Fritidspersonals arbete med inkludering och 

Skillnader i uppdrag under skoltid och på fritidshemmet. Jag har delat in mina informanter 

som Informant A, Informant B, Informant C, Informant D och Informant E. 

 

5.1 Fritidspersonalens tolkning av sin yrkesroll 

Under denna rubrik besvaras studiens frågeställning: Vad är fritidspersonalens tolkning av 

deras uppdrag i förhållandet till elever med särskilda behov? Pedagogerna som deltog i 

undersökningen svarade likadant på den här frågan när det kommer till tolkning av deras 

yrkesroll. Personalen visste att deras grunduppgift under skoltid är att vara med i klassen och 

hjälpa alla elever. Däremot på eftermiddagar på fritidshemmet kunde fritidspersonalen arbeta 

aktivt med alla elever för att stärka deras sociala förmågor. 

Att stärka elevernas sociala förmåga enligt Niholm innebär arbete med inkluderings alla fyra 

kategorier där författaren skriver om inkludering som är ett allmänmänskligt behov, trots att 

vi lever i en segregerad värld (Niholm 2006, s. 20). Detta kan komma överens med svaret på 

frågan som ställdes ovan om hur fritidspersonalen tolkar och uppfattar sina uppdrag. En 

helhets förståelse utifrån det uppdrag som man får, och utifrån vad de kan göra. Deltagarna i 

undersökningen var medvetna att de inte är specialpedagoger som bör ta hand om elever med 

särskilda behov, dock var det som en självklarhet att det är de som bör göra denna utifrån sina 

tolkningar om situationen.  

De fick hantera bland annat känslor av misslyckande och ilskna utbrott hos eleverna på grund 

av för mycket intryck. Att elever med särskilda behov får så mycket intryck beror på bland 

annat på elevantal samt ljudvolym i klassrummen. Informanterna, som Ödman beskriver i sin 

tolkningsteori, tolkar och förstår elevernas utåtagerande eftersom vissa elever går i affekt 

vilket ofta leder till kommunikationsbrist (Ödman 2007, s. 99). 
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Informant B: ”Det gör att det blir kaotisk stämning i klassrummet där alla elever saknar 

arbetsro på olika sätt. Då går det ut över eleven som måste vara i det stora sammanhanget, 

kompisarna och på oss pedagoger som verkligen kämpar för att stötta dem här eleverna. Vi 

har inte alltid rätt kompetens för det”. 

 

En följdfråga: Varför får just fritidspersonal ta ansvar för dessa elever då det inte är deras 

uppdrag? Informanterna svarade att på grund av lärarnas uppgifter att uppfylla alla krav som 

står i läroplanen, känner lärarna sig stressade och därför hjälper fritidspersonalen till i sådana 

situationer. Vissa informanter tyckte att läraren kunde ta den rollen själva.  

Utifrån den hermeneutiska teorin om tolkning av världen på olika sätt, informanterna har fått 

uppfattningar och tagit slutsatser att det skulle vara mycket diskussioner samt en tidskrävande 

process för att lösa denna problematik.  

Det hela gjorde att fritidspersonalen kom fram till att själva agera och hjälpa till. Att 

fritidspersonal ska hjälpa elever med särskilda behov att arbeta i lugnare miljö med sina 

skolarbeten är inget underligt, men informanterna tyckte att det var orättvist mot andra elever 

eftersom även de har rätt att få hjälp. 

 

Informant A: ” Jag tycker ibland att lärarna har för stort fokus på att alla barn måste göra 

likadant även om man ska individanpassa. Exempel om det är ett barn som har mycket rörelse 

i kroppen. Om jag tycker att det här barnet mår bra av att kanske springa ut en sväng, så kan 

det vara att läraren tycker, nej! man ska göra som alla andra. Flera av de barnen klarar inte av 

att sitta still under så här lång tid utan kan behöva en rörelsepaus, bara springa iväg ett tag. 

Då är det lärarens åsikt som kommer först, inte vad som jag tycker.”  

 

5.2 Fokus på personal samt behovsuppfyllelse 

Här besvaras frågeställningen: Vad har fritidspersonalen för resurser och förutsättningar för 

att kunna hjälpa elever med särskilda behov? 

De intervjuade berättar att deras roll från skoltid till fritidshem skiljer sig. Att kliva in i rollen 

som fritidspersonal medför andra arbetsuppgifter bland annat att planera och genomföra olika 

aktiviteter. 

 

Informant A: ” Då är det vi som är chefen över frågan.”  
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De som intervjuades tyckte att det var lättare på fritidshemmet att planera och genomföra 

aktiviteter. ”Det är inte lika mycket krav som skoltiden” säger informant B. Det är mer friare 

som vissa uttryckte. 

För att kunna tillgodose alla elevers behovsuppfyllelse, upplevde informanterna att de 

saknade kunskap i sitt bemötande av elever med särskilda behov. Med hänsyn till Haugs 

definition av begreppet resurser, utryckte fritidspersonalen saknad av kunskap om vilka 

hjälpmedel skulle underlätta för eleverna samt vilket material bör användas. Utbildning som 

redskap för att kunna bemöta elevernas särskilda behov var informanterna eniga om, men 

utan något initiativ från skolledningens sida, trots fritidspersonalens förmedling av detta 

behov. Denna resurs i form av utbildning är avgörande för att kunna lyckas med 

arbetsuppgifterna på ett ansenligt sätt. 

Informant D: ”Jag har vid vartenda samtal, vartenda medarbetarsamtal under många år sagt 

att jag vill ha kompetensutbildning, att jag vill gå på föreläsningar angående de här barnen 

eller diagnoser. Jag ska inte säga att de inte har lyssnat helt för att vi har haft fritidslyftet och 

det är någonting som jag tycker är jättebra. Jag har återkopplat till min chef och sagt att det 

här var bra.”  

Insats från skolledningen är ytterst litet, det vill säga att tillgodose de resurser som behövs 

enligt informant D. 

Men däremot några av informanterna hade idéer om inskaffandet av kunskap. Ett förslag var 

att man ska koncentrera sig på en sak varje år. Informanten som hade denna idé berättade 

enligt nedan:  

Informant E: ” Jag tycker att man alltid måste ha en fingertoppskänsla. Just det här året 

behöver vi satsa på det här området och så får vi skicka fritidspersonalen till den här 

utbildningen. Nästa år så kanske är det helt annan problematik med dem eleverna.” 

Informant D: ”Nu går föreläsningar om autism och då kan man frivilligt anmäla sig och det 

betyder att jag kan gå på min arbetstid och det är på tisdagar. Det kommer jag att göra idag. 

Jag kommer att anmäla mig idag på en av sådana utbildningar eller föreläsningar för att allt 

det där kommer att hjälpa oss och vi behöver mycket hjälp.” 

Informant B: ”Det borde ingå mer automatisk utbildning. Nu ska det ingå för 

specialpedagoger och för speciallärare men inte för alla andra, vad jag har förstått. Och jag 

tycker att det borda vara självklart. Vi möter de här eleverna, alla möter de här eleverna 

framför allt nu när det knappt finns små grupper eller resursskolor.  
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Alltså dem ska in i vanlig klass då måste vi faktiskt också ha kompetens att hjälpa dem. Det 

är någonting som jag behöver utveckla det vill säga kompetensutveckling.” 

Ingen av informanterna har hittills upplevt någon form av utbildning inom kunskap om olika 

diagnoser, rätt hjälpmedel och bemötande av elever med särskilda behov. Ett sätt för att 

ersatta denna brist var konsten om läran från varandra där är mer lärorikt när en erfaren 

kollega till exempel delar med sig av sin kunskap i relation till ett arbetslag, berättade 

informant D. Det kan uppfattas enligt den hermeneutiska teorin som förståelse av omvärlden 

och ett anpassande åtgärd från personalens sida för att kunna bemöta svårigheterna i 

arbetsuppgifter.   

Denna problematik rapporteras i Roll-Peterssons vetenskapliga artikel. Författaren jämför 

tillgångar på grundskolor som inte får tillräckligt med resurser och utbildning med 

grundsärskolor där personal har tillgång till olika universitetskurser och olika material när det 

behövs (Roll-Petersson 2001). 

När det gäller tillgång till resurser tar informanterna upp frågan om lokaler som inte fungerar 

i dagsläget och som sin tur leder till dåliga miljöer, stress och utmaningar för både 

fritidspersonal och elever. Fritidspersonalen hinner inte förebygga eventuella bråk och 

missförstånd bland eleverna som ursakas oftast på grund av trånga utrymmen.  

De anser att det är ännu svårare för elever med särskilda behov att trängas i en liten hall med 

resterande elever. Detta kan leda till att någon av fritidspersonalen blir tvungen att gå ut med 

eleven för att minska intrycket. Vid sådana situationer upplever fritidspersonalen att det är 

resterande elever som drabbas eftersom blir det en personal mindre på fritidshemmet. 

Informanterna betonar att just på fritidshemmet oavsett hur de planerar, blir dem alltid 

underbemannade, vilket gör att det blir ännu svårare för eleverna med särskilda behov. Brist 

på resurser enligt Haugs definition i form av tillgång till material och personal är ett faktum i 

förhållande till beskrivningen av situationen ovan. 

 

5.3 Fritidspersonals arbete med inkludering 

Under den här rubriken besvaras frågeställningen: Hur arbetar fritidspersonalen med 

inkludering av elever med särskilda behov? Informanterna var eniga om att det mesta av 

tiden på fritidshemmet går åt inkludering av eleverna med särskilda behov i form av olika 

aktiviteter med resten av eleverna. Gruppintegration som en del av Nirjes kategorisering av 

detta begrepp är en huvuduppgift till personalen oavsett benämning av detta mål.  
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Men det svåraste i den här processen var utåtagerandet från eleverna med särskilda behov 

under fritidsaktiviteter, vilket gjorde att andra elever i klassen undvek dessa elever. Informant 

C upplevde att trots deras dagliga insatser att inkludera eleverna med särskilda behov, tyvärr 

svårigheterna kvarstår. Ett inkluderingsarbete för att alla elever ska uppleva en bra 

skolsituation enligt Niholm är en kontinuerlig strävan.    

Informant C: ” Elever som behöver särskilt stöd hade fått en stämpel. Eleverna vet att dessa 

elever är fysiska och därför drar de sig undan, för de inte vill leka med eleverna med särskilda 

behov.” 

 

Nya utmaningar dyker upp varje dag under inkluderings process och det är vad som 

informanterna i denna undersökning arbetar hårt med för att förbättra. Detta kan kopplas till 

inkluderingsteorin som Niholm tar upp i exemplet om Essunga kommun där inkluderingen 

var en del av ett lyckat arbete med elever som är i behov av särskilt stöd (Nilholm 2015, s. 

18).  

Informanterna vill att elever med särskilda behov känner sig inkluderade och kunna klara av 

sina skolarbeten. Lika viktigt är det sociala samspelet med andra elever som en följd av 

gruppintegration på fritidshemmet berättar informanterna.  

Informant B berättade att under deras planering av aktiviteter, bestämde de i förväg en grupp 

där elever med särskilda behov ska ingå i. Fritidspersonalen tar hänsyn till gruppdynamiken 

för att erbjuda en positiv upplevelse för alla. Informant A anser att det inte går att anpassa 

vardagliga aktiviteter till alla eftersom det är många barn med olika intressen och behov som 

måste man jobba med. Informanten berättade att de tänker hela tiden på sin roll som 

fritidspersonal i förhållande till elever med särskilda behov.  

 

5.4 Skillnader i uppdrag under skoltid och på fritidshemmet. 

Här kommer att besvaras frågeställningen: Vilka skillnader upplever fritidspersonal mellan 

skoltid och fritidshem när det gäller arbete med elever som behöver särskilt stöd? 

Enligt informanterna finns tydliga skillnader mellan skoltid och på fritidshemmet som 

arbetssätt, förutsättningar och måluppfyllelse för att nämna några.  

Under skoltid, fritidspersonalen hjälper till under lektionerna med undervisning genom att 

hjälpa och stötta elever med särskilda behov. 
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Informant D: ”Egentligen fritidspersonal har en viktig roll i klassrummet. För utan oss, 

fungerar det inte. Till exempel, det har hänt att vi har gått på ett möte eller konferens, och då 

har det inte fungerat för lärarna att klara sig. Lärarna har ringt och sagt att nej! Nu måste 

någon komma och hjälpa till.” 

 

Jag tolkade att informanterna upplevde att de kunde vara med alla elever på fritidshemmet, 

men underbemanningen är en stor utmaning.  

Med tanke på att aktiviteterna på fritidshemmet inte var så krävande för elever med särskilda 

behov, blev det mindre utbrott och mindre konflikter mellan eleverna. Men utmaningarna 

slutar inte där. Hela tiden nya utmaningar dyker upp och det gäller för båda elever med 

särskilt behöv och andra elever också.  

 

6. Slutsats 

I detta kapitel besvaras undersökningens frågeställningar. 

Enligt första frågeställningen i detta arbete, det vill säga, fritidspersonalens tolkning av sitt 

uppdrag i förhållandet till elever med särskilda behov, kom det fram att uppdraget under 

skoltid är att vara med i klassen för att hjälpa alla elever och på fritidshemmet att arbeta med 

inkludering och elevernas sociala förmågor. Däremot var det bara en informant som svarade 

att hen inte jobbar som resurs under skoltid men kan vara som resurs under korta perioder 

som rast och lunch. 

När det gäller vilka förutsättningar och resurser har fritidspersonal för att kunna erbjuda den 

hjälp som elever med särskilda behov borde få, svarade informanterna att de inte har 

tillräcklig med resurser för att kunna bemöta dessa elevers behov. De önskar att ha utbildning 

inom olika diagnoser för att känna sig mer säkra i deras bemötande av elever som behöver 

särskilt stöd. Att kunna bemöta elever som behöver särskilt stöd är mycket viktigt element 

enligt informanterna. 

På frågan om fritidspersonalens arbete med inkludering när det kommer till elever med 

särskilda behov, har informanterna upplevt att på fritidshemmet arbetar de aktivt med 

inkludering av elever som är i behov av särskilt stöd. Genom olika lekar och aktiviteter 

provar informanterna fram gruppdynamik för att elever med särskilda behov skulle känna sig 

inkluderade i guppen eller leken.  

Men informanterna delade även med sig att det inte är alltid lätt att jobba med inkludering.  
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Det finns elever som behöver särskilt stöd på grund av deras fysiska utåtagerande, vilket kan 

leda till att andra elever undviker dessa elever med särskilda behov. Uppdragsskillnaden 

mellan skoltid och fritidshemmet som informanterna nämnde var att det är läraren som 

bestämmer under skoltid. Det gör att lärarna inte tar hänsyn till de elever som har behov av 

särskilt stöd, speciellt när lärarna har förväntningar att alla elever ska göra samma uppgifter. 

Denna problematik är inte samma på fritidshemmet, då hänsyn till var och en elev är mer 

genomtänkt. Fritidspersonalen beroende på hur eleverna med särskilda behov mår, anpassar 

aktiviteterna för att skapa en lugnare miljö för alla. 

 

7. Avslutande diskussion 
 

7.1 Diskussion av resultat 
Diskussion om avsnittet Fritidspersonals tolkning av sin yrkesroll. 

Under denna rubrik diskuteras kring frågeställningen: Vad är fritidspersonalens tolkning av 

deras uppdrag i förhållandet till elever med särskilda behov? 

Det jag kom fram är att det råder en förvirring bland anställda på fritidshemmet angående 

sina arbetsuppgifter. Detta problem kan man relatera till Anderssons avhandling där hon 

förklarar förvirring bland fritidspersonalens arbetsuppgifter i samband med de stora 

förändringarna som har skett sedan den nya skollagen trädde i kraft och fritidshemmet blev 

integrerad i skolan. Förändringarna har skapat otydlighet i arbetsuppgifter bland 

fritidspersonal (Andersson 2013, s. 81–82). Otydliga arbetsuppgifter kan vara förvirrande 

både för personal samt elever. Stina Gårlin skriver i sin artikel om stor frånvaro av elever 

med särskilda behov och man kan undra om detta kan vara relaterad till förvirring bland 

fritidspersonal och deras arbetsuppgifter? 

 

Diskussion om avsnittet: Fokus på personal samt behovsuppfyllelse. 

Här diskuteras kring frågeställningen: Vad har fritidspersonal för resurser och 

förutsättningar för att kunna hjälpa elever med särskilda behov.  

Det som kom fram under analysen är att informanterna var eniga om att utbildning skulle 

hjälpa mycket i deras bemötande av elever med särskilda behov som sker både under skoltid 

och på fritidshemmet. Det som informanterna upplever stämmer överens med Roll-Pettersson 

artikel om grundskolans personals vilja att utbilda sig inom olika diagnoser för att vara mer 

säkra i sitt bemötande av elever med särskilda behov. Kompetensutveckling är någonting som 
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behövs enligt informanterna, men samtidigt är de medvetna om att utbildningsmöjligheterna 

inte kommer att förbättras under de närmaste åren. 

Fritidspersonalen som deltog i undersökningen var lite förvirrade när det kommer till deras 

arbetsuppgifter. Informant B uttryckte sig att deras utbildning samt arbetsuppgifter är att vara 

till hjälp för hela gruppen, men det har blivit alltmer arbete att ta hand om elever med 

särskilda behov under skoltid. 

Ytterligare en gemensam punkt som informanterna lyfte upp under intervjuerna, var den stora 

personalbristen som även Lindstrand och Brodin beskriver som problematik i dagens skolor.  

Denna kan leda till att elever med särskilda behov blir tvungna att befinna sig i en miljö där 

finns mycket intryck. Personals tillgänglighet för att stödja dessa elever i lugnare miljö har 

blivit mindre (Lindstrand & Brodin 2007, s. 259). 

 

Diskussion om avsnittet: Fritidspersonals arbete med inkludering 

Under denna rubrik diskuteras kring frågeställningen: Hur arbetar fritidspersonal med 

inkludering av elever med särskilda behov?  

Det som undersökningen kom fram till var att informanterna arbetade aktivt med inkludering 

på fritidshemmet. ”Det är inte alltid lätt” förklarar informant C. Inkluderande skola är viktigt 

för elever med särskilda behov enligt Stina Gårlin. Hon anser att undervisning och skolmiljön 

bör anpassas till elever och inte tvärtom (Gårlin 2017, s.99). Att elever med särskilda behov 

mår bra i skola och på fritidshemmet kan möjligen bidra till ändringar av problematiken i 

Gårlins artikel som handlar om hög frånvaro av elever med särskilda behov. 

 

Diskussion om avsnittet: Skillnader i uppdrag under skoltid och på fritidshemmet 

Avslutningsvis diskuteras här kring frågeställningen: Vilka skillnader upplever 

fritidspersonalen mellan skoltid och fritidshem när det gäller arbete med elever som behöver 

särskilt stöd? Det som kom fram var att informanterna upplevde skillnader i sitt bemötande 

av elever i behov av särskilt stöd under skoltid och på fritidshem. Informant A beskrev sin 

upplevelse med elever som har särskilda behov under skoltid, att enbart läraren bestämde om 

vad eleverna skulle göra och utan hänsynstagande till dessa elever. Däremot på fritidshemmet 

kunde fritidspersonalen anpassa aktiviteterna och utflykter på något sätt att alla skulle känna 

sig inkluderade. När det kommer till planering av aktiviteterna på fritidshem, förklarade 

informanterna att den mesta av tiden och energin går åt arbetet under skoltid. Det leder till att 

krafterna blir sämre på fritidshemmet för att kunna driva en välgenomtänkt pedagogisk 

verksamhet.  
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Om detta skriver Andersson i sin avhandling där fritidspersonal och fritidsverksamhet får lida 

på grund av ändringar och prioriteringar som görs. Hon skriver att tiden inte räcker till för 

fritidspersonalens planering samt utvärdering av aktiviteter eftersom fritidsverksamheten inte 

prioriteras lika mycket. 

 

7.2 Vidare forskning 

Förslag på vidare forskning kan vara att reda på hur skapas hållbara förutsättningar för 

fritidspersonal i syfte att få rätt kompetens i bemötande av elever med särskilda behov. Det 

kan vara intressant att forska vidare om vad skolledningen tycker om nuvarande situationen i 

grundskolor med elever som är i behov av särskilt stöd. Hur upplever skolledningen att 

fritidspersonalen hanterar nuvarande situation med dessa elever? Har skolledningen någon 

form av idéer att förändra eller förbättra situationen till en hållbar arbetsmiljö där 

fritidspersonal i framtiden och speciellt när det gäller arbete med elever som behöver särskilt 

stöd utvecklas? 

7.3 Metoddiskussion 

Metoden som jag har använt i detta arbete, anser jag att den passade bra till mina 

forskningsfrågor. Med hjälp av intervjuerna har jag fått en bredd inblick inom 

fritidspersonalens vardagliga arbete på både fritidshem och under skoltid, när det gäller 

arbete med elever som är i behov av särskilt stöd. Fördelarna med intervjuer som arbetssätt, 

är att man får mer öppna svar från fritidspersonalen, där de har en möjlighet att svara helt 

utifrån sina egna erfarenheter. Men nackdelen med halvstrukturerade intervjuer kan vara att 

intervjupersonerna berättar en sak men i verkligheten lever dem inte upp till sina berättelser. 

Frågorna i undersökningen var utformade på ett sätt där informanterna fick möjlighet att 

beskriva situationen utifrån deras erfarenheter, upplevelser och perspektiv. Jag har fått även 

tillfälle att ställa följdfrågor som gjorde att det blev ett öppet och värdefullt samtal. Däremot 

har jag upplevt att vissa irrelevanta diskussioner har dykt upp under arbetet, men jag valde 

det som var relevant till undersökningen. En av informanterna i denna undersökning var 

mycket diskret i sina svar vilket medförde mindre detaljerade information från denna 

informant. Jag undrar också om jag hade fått annorlunda och mer omfattande svar från 

informanterna om de hade fått intervjufrågorna skickade via mail innan själva intervjun ägde 

rum. 
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Bilaga 1. 

 

Intervjufrågor 

 

- Hur skulle du beskriva din roll som fritidspersonal under skoltid med elever som är i 

behov av särskilt stöd? 

- Tycker du att det finns skillnad i hur du som fritidspersonal har möjlighet att bemöta 

elever med särskilda behov under skoltid, jämförelse med vilka möjligheter läraren 

har? 

- Vad tycker du det beror på? 

- Upplever du att du har tillräckligt med kunskap för att kunna bemöta elever som är i 

behov av särskilt stöd? 

- När du går över till fritidshemmet hur förändras din roll med elever som behöver 

särskilt stöd, jämförelse med skoltid? 

- Tycker du att det finns något dilemma när det kommer till elever med särskilda 

behov? 

- Vad är dina största utmaningar när det kommer till elever med särskilda behov på 

fritidshemmet? 

- Tycker du att ni på fritidshemmet får tillräckliga resurser för att tillgodose alla elevers 

behov- även de med särskilda behov? 

- Har ni lämpliga lokaler samt utrustning? 

- Hur skulle du vilja utforma ditt uppdrag på fritidshemmet 
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Bilaga 2 

 

Mejl till informanter 
 

Hej! 

 

Jag heter Daiga Kazule Ibrahim och läser min sista termin på Södertörns högskola. 

Programmet som jag läser är Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning 

mot fritidshem och skriver min C uppsats. Mitt examensarbete kommer att handla om 

fritidspersonals upplevelse och uppfattning av sin yrkesroll både under skoltid och på 

fritidshemmet med elever som är i behov av särskilt stöd. Så jag undrar om du vill/kan ställa 

upp för en intervju som kommer att ta mellan trettio minuter till en timme? När under dagen 

skulle passa bäst för intervju? 

Syftet med intervjun är att få inblick i fritidspersonals tankar och upplevelser om deras roll 

under skoltid och på fritidshemmet med elever som behöver särskilt stöd. 

Jag vill betona att inga namn, kön, skola eller området kommer att nämnas i arbetet samt det 

är frivilligt att delta. 

Mitt mejl: xxxxxx@xxxxxxx.xxx 

Mitt tel. nr. xxx-xxxxxxx 

 

Hälsningar 

Daiga Kazule Ibrahim 
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