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Abstract 

The purpose of the study is to investigate how the leisure activities can be affected if the 

support fails for the students who need special support. And how teachers in leisure centers 

work with children in need of special support. The leisure center should be a complementary 

activity for school and preschool, an activity opens to all children. But how will it be for those 

children who do not fit into the usual norm that exists? 

 

I start the study with background information and history of the leisure center, its steering 

documents and special education. To conduct the survey, I have used qualitative research 

methods, where I conducted interviews with staff at leisure homes. It was a conscious choice 

when I chose which schools to contact, mainly in view of the geographical location. The 

informants were two student assistants, two teachers in a leisure center and a leisure educator 

in two different schools. This is followed by previous research that shows the adjustments that 

staff at the leisure centers make to provide security for children in need of special support and 

a description of the different roles the staff at the leisure center can have during a working 

day. A description of the theoretical perspectives I associate with the study, the system 

perspective and the dilemma perspective. The result shows that the staff at the leisure center 

receive little hearing for support to students, and often have to make extra adjustments 

themselves so that the children can participate in the business as well as possible. Further 

education is also required, preferably jointly. All informants agreed that it is usually the 

economy that governs and not the needs of the children. The result is quite good in relation to 

what has emerged in previous research. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Leisure center, special support, student assistant, teacher in leisure center, extra 

adjustments 
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Sammanfattning  

Studiens syfte är att undersöka hur fritidshemsverksamheten kan påverkas om stödet uteblir för 

de elever som är i behov av särskilt stöd. Samt hur lärare i fritidshem arbetar med barn i behov 

av särskilt stöd. Fritidshemmet ska vara en kompletterande verksamhet till skola och förskola, 

en verksamhet öppen för alla barn. Men hur blir det för de barn som inte passar in i den gängse 

normen som finns?  

 

Jag inleder studien med bakgrundsinformation och historik om fritidshemmet, dess 

styrdokument och specialpedagogik. För att genomföra undersökningen har jag använt mig av 

kvalitativa forskningsmetoder, där jag genomfört intervjuer med personal på fritidshem. Det 

var ett medvetet urval då jag valde vilka skolor jag skulle kontakta, främst med tanke på den 

geografiska placeringen. Informanterna var två elevassistenter, två lärare i fritidshem samt en 

fritidspedagog fördelat på två skolor. Efter det följer tidigare forskning som visar på de 

anpassningar som personalen på fritidshemmen gör för att skapa trygghet för barn i behov av 

särskilt stöd och en beskrivning av de olika roller personalen på fritidshem kan ha under en 

arbetsdag. En beskrivning av de teoretiska perspektiv jag knyter till studien, systemperspektivet 

och dilemmaperspektivet. Resultatet visar att personalen på fritidshemmen får litet gehör för 

stöd till elever, och får ofta själva göra extra anpassningar för att barnen ska kunna delta i 

verksamheten så gott det går. Det efterfrågas också fortbildning, gärna gemensamt. Samtliga 

informanter var eniga om att det oftast är ekonomin som styr och inte barnens behov. Resultatet 

står sig ganska bra i förhållande till det som kommit fram i tidigare forskning. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Fritidshem, särskilt stöd, elevassistent, lärare i fritidshem, extra anpassningar 
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1. Inledning 
Genom mina många år inom verksamheten skola och fritidshem har jag mött ett flertal elever 

som av olika anledningar är i behov av extra stöd eller anpassningar. En del av dessa elever får 

stöd under ordinarie skoltid i form av en resursperson eller extra anpassning, vilket enligt 

Skolverket (2014a) är en stödinsats av mindre ingripande karaktär som kan genomföras av 

lärare och pedagoger inom ramen för den ordinarie undervisningen. En sådan anpassning 

behöver det inte fattas något formellt beslut om. När det handlar om särskilt stöd skiljer sig den 

från en anpassning på så sätt att det är av en mer ingripande karaktär vilken normalt inte 

genomförs av lärare och övrig personal inom ramen för undervisningen. Bestämmelserna för 

särskilt stöd gäller för elever i alla skolformer då även fritidshemmen, som berörs av allmänna 

råden - arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (Skolverket 2014a, 

s.11). Min upplevelse är att för en del av de elever som har sitt stöd, försvinner hjälpen när det 

är dags för fritidshemmet på eftermiddagen. Flertalet av elever i behov av stöd klarar sig bra 

utan sitt stöd under eftermiddagen men för många kvarstår ofta problemen, vilket kan innebära 

svårigheter med det sociala samspelet i allt större barngrupper och en rörigare och stökigare 

miljö. Eleverna har ofta svårt att känna av de ”sociala koder” som behövs i leken, vilket kan 

leda till konflikt och jobbiga situationer för de inblandade. För barn som behöver, är det krav 

på att det upprättas ett så kallat åtgärdsprogram i skolan, men som Karlsudd (2011) nämner så 

finns det för fritidsverksamheten inte några sådana motsvarande krav, då fritidshemmet inte har 

samma krav på måluppfyllelse som undervisningen i skolan har (Karlsudd, 2011. s. 64). 

 

 

1.1 Bakgrund  
Det har följt mig i tankarna genom åren i arbetet på fritidshemmet att med växande barngrupper 

påverkar det verksamheten och fritidslärarens arbetssituation. Jag upplever också att elever i 

behov av stöd har ökat. Under de tre år på högskolan med inriktning grundlärare mot fritidshem, 

både genom studier och när jag varit ute i verksamheten med mina ”VFU-glasögon” på mig, 

har jag uppmärksammat att det möjligen inte skett någon ökning av elever i behov av särskilt 

stöd, vilket kan bero på att barn i behov av stöd helt enkelt inte uppmärksammas på samma sätt 

inom fritidshemmet som under ordinarie skoltid, att behovet av stöd ökat i skolorna framgår 

det i en rapport från skolverket (2008). Dock så skrivs det inget specifikt om fritidshemmen, att 

ökningen även gäller dem. Det här är något som även Brodin & Lindstrand (2010, s. 19) 
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håller med om, att behovet av stöd har ökat men de ser de stora barngrupper vi har idag som en 

möjlig anledning till ökningen. 

 

Utifrån mina tankar om detta kommer jag att genomföra min undersökning och med hjälp av 

styrdokument och hjälp av tidigare forskning, fördjupa mig i om, och i så fall hur, 

fritidsverksamheten kan påverkas när stödet uteblir. När jag i min undersökning nämner barn i 

behov av stöd avser jag inte elever med fysiska funktionsnedsättningar utan mitt fokus ligger 

på kognitiva och intellektuella svårigheter. 

 

 
1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med den här studien är att belysa eventuella hinder som kan uppstå i den ordinarie 

fritidsverksamheten, då stödet försvinner under eftermiddagen inför tiden på fritidshemmet för 

de elever som har stöd i skolan. Samt hur fritidshemslärarna ser på de resurser som finns för 

arbetet med elever i behov an särskilt stöd. Utifrån syftet har jag formulerat de frågeställningar 

som följer: 

 

• Vilken typ av hinder kan uppstå i den ordinarie fritidsverksamheten när stödet uteblir 

för de elever som har behov av stöd eller anpassning? 

• På vilket sätt arbetar fritidshemsläraren med elever i behov av stöd på fritidshemmet? 

  

 

 
 
2. Historisk bakgrund, fritidshem och skola 
Fritidshemmets vara tog sin början på tidigt 1800-tal i ett fattigt Sverige där barnen skickades 

ut för att tigga och försörja familjen. Fridtjuv Berg och Anna Hierta uppmärksammade detta 

och startade arbetsstugan vilken kan ses som en föregångare fritidshemmet idag. Tanken med 

dessa arbetsstugor var bland annat att barnen kunde gå någonstans efter skolan där de hade 

möjlighet att få något att äta och träffa vuxna som hade tid för dem. Dock fick barnen på 1800-

talet arbeta med små sysslor som till exempel att fläta och tillverka korgar, laga skor och kläder. 

På arbetsstugorna var arbetet som personal ofta ideellt och utfördes av arbetslösa kvinnor 

(Hippinen & Ahlgren, s. 29–31). Under 1930-talet överlämnades tillsynen av arbetsstugorna 

till Barnavårdsnämnden, samhället utvecklades och levnadsstandarden höjdes, arbetsstugorna 
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bytte namn till eftermiddagshem och innehållet blev mer öppet med aktiviteter mer likt de 

fritidshem vi har idag (Rohlin 2017, s.129).  

 

Bristen på arbetskraft som rådde under 1960-talet ledde till att fler kvinnor behövdes på 

arbetsmarknaden och det moderna fritidshemmet höll öppet både före och efter skoldagen. Den 

pedagogiska verksamheten utvecklades i nära anslutning till förskolepedagogiken, och 

fritidshemmens fokus skulle nu utgå från barnens behov, utveckling och intressen. Under 1970-

talet väcktes tankar om integration av fritidshemmet och skolan. Dock tog det många år av 

tankegångar om samverkan för skola och fritidshem, innan det under 1990-talet blev fart på 

utvecklingen mot en ökad samverkan och integration. Där fritidshemmet flyttade in i skolans 

lokaler. 1991 ändrades socialtjänstlagen och den så kallade kvalitetsparagrafen inrättades, och 

fritidshemmets uppgift definierades till att erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i 

utvecklingen samt att vara ett komplement till skolan (Skolverket, 2011, s. 8). 

 

Vidare utveckling följde år 1998 då paragrafens formulering flyttades till skollagen när 

fritidshemmet fördes in under utbildningssektorn. Samtidigt reviderades den tidigare läroplanen 

från 1994 för att även inkludera fritidshemmet och förskolan. Förändringen skedde med syfte 

att höja kvaliteten och ge pedagogiska vinster genom samverkan i arbetslag med en gemensam 

pedagogisk grundsyn och skapa bästa möjliga förutsättningar för elevers utveckling och lärande 

i både skola och fritidshem (Skolverket 2011c, s.8).    

 
Även specialpedagogiken tar sin början under 1800-talet, Ahlberg (2015) skriver i boken Att 

bygga broar om hur det redan 1842 vid folkskolans uppkomst diskuterades rörande 

specialpedagogik och problem runt barnen i behov av stöd, det var då ett hett samtalsämne i 

Sverige, där det diskuterades hur man skulle förhålla sig till de elever som ansågs avvikande. 

Istället för extra anpassning eller stöd gjordes vid det tillfället anpassningar genom lägre ställda 

krav för elever med svårigheter. Man hävdade att de lågt begåvade elevernas närvaro varken 

gynnade dem själva eller övriga elever. 
    

             Folkskolans synnerligast i de större stadssamhällen, nödgas bland 

             sina lärjungar hysa i intellektuellt avseende bristfälligt utrustade barn, 

             vilket är ägnat att verka hämnande och neddragande på undervisningen. 

             Och i följd därav försämra resultatet av skolarbetet till förfång för  

             de normalt begåvade barnen (DsU 1986:13, s. 12). 
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En lösning blev att inrätta särklasser och hjälpklasser, med vilka man förordade segregering 

och avskildhet. Detta var en lösning för att skolor skulle kunna uppvisa bra värde för en skola 

för alla.  Under 1900-talet sker det en utveckling och vid 1960-talet skapades en mängd olika 

specialklasser i form av hjälpklasser, skolmognadsklasser, läsklasser, observationsklasser med 

flera. Några år senare med 1960-års läroplan för grundskolan kan man märka en intention att 

integrera elever med varierande funktionshinder i skolans ordinarie undervisning. Mycket 

berodde på att specialklasserna inte haft någon särskilt positiv effekt för den individuella 

individen som förväntat. Perspektivet vidgades och man lyfte fram skolan, hela verksamheten 

och det sociala sammanhang som eleven ingick i istället för att relatera svagheten till individen. 

Enligt Ahlberg (2015) var det här ett synsätt som följde med till 1980-talet då det mynnade ut 

i en skola för alla. Enligt Lgr 80 framgår det att skolans uppgift är att motverka att elever får 

svårigheter i skolarbetet (Ahlberg 2015, s. 19–20). 

 

2.1 Fritidshemmets nuvarande uppdrag 

Fritidshemmet är en del av skolväsendet och verksamheten regleras i skollagen, där den 

omfattas av kapitel 1–6 och fritidshemmet regleras särskilt i kapitel 4. Syftet med fritidshemmet 

är att vara ett komplement till utbildningen i förskoleklass och grundskolan i alla dess former. 

Fritidshemmet ska enligt lag stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en 

meningsfull fritid och rekreation, samt främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ha 

en grund i helhetssyn på elevernas behov (Skolverket, 2014, s, 10). Efter 2010 skedde en rad 

reformer, vilka avsåg att göra skillnad i den statliga styrningen av fritidshemmen. Kapitel 14 i 

skollagen (SFS 2010:800) vilken reglerar fritidsverksamhetens uppdrag och angavs i samband 

med en ny läroplan 2011 (Lgr 11) också gälla för fritidshemmet. 2016 beslutade riksdagen om 

en ny del med inriktning för fritidshemmet, kapitel fyra i Lgr 11. Genomgående för de senaste 

reformerna är att lärandet på fritidshemmet lyfts fram tydligare än tidigare. Begreppen i 

verksamheten har i samband med reformen gjorts mer enhetliga och styrdokumenten talar 

numera om barnen som elever och lärandeuppdraget som undervisning där kunskap kan ses i 

ett vidare perspektiv än bara lära in stoff (Pihlgren, 2017. s.14). 
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Kunskaper ska förstås utifrån kunskapsbegreppen som beskrivs i läroplanens 

första del: ” Kunskap kommer till uttryck i olika former- så som fakta, förståelse 

färdigheter och förtrogenhet som förutsätter och samspelar med varandra.  

Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer 

 och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir en helhet. 

                                                                                     (Skolverket 2015)                    

När det gäller lärandeformer kännetecknas fritidshemsverksamheten av ett informellt lärande, 

ett lärande som inte är i förväg planerat utan styrt utifrån med utgångspunkt från personliga 

intressen och nyfikenhet. Det betonar vissa typer av kunskap, i fritidshemmet handlar det 

framförallt om lärande inom det sociala och relationella området (Hansen, Orwehag, 2015, s. 

46–47). Viktigt för fritidsläraren att tänka på är att vid planering utgå från helhetsperspektivet 

och strukturera aktiviteterna utifrån både individens och gruppens behov (Skolverket 2014a, 

s.6). Eftersom målen för fritidshemmen inte är detaljstyrda som skolans, underlättar det för att 

skapa en inkluderande verksamhet för elever med funktionsvariation. Detta då snäva gränser 

för normalitet och höga krav på kognitiva färdigheter i skolan har visat sig ge negativa 

konsekvenser på gemenskapen och lett till segregerande undervisning främst inom skolans 

verksamhet (Willén Lundgren & Karlsudd 2013, s. 63). 

2.2 Styrdokument  

Skolväsendet vilar på demokratins grund. Den ska bland annat främja alla elevers utveckling 

och lärande, samt förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Det är den text 

som inleder första delen av Lgr 11 (2011). Vidare står det att skolans uppgift är att låta varje 

enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt 

bästa i ansvarig frihet (Skolverket 2011, s. 5).  

 

Lgr 11 (2011) tillsammans med skollagen (SFS 2010:800) är de förordningstexter som bland 

annat styr verksamheten i skola och på fritids. 2016 fick fritidshemmet ett eget kapitel i 

läroplanen, kapitel fyra. Där kan vi som fritidslärare hitta riktlinjer för arbetet på fritidshemmet. 

I kapitlet framgår det att undervisningen i fritidshemmet ska utgå från den värdegrund och det 

uppdrag och övergripande mål och riktlinjer som påvisas i del ett och två av läroplanen, i vilka 

vi kan läsa att skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin egen egenart och därigenom 

kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet. 
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Det innebär också att undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov 

(Skolverket 2018, s. 5–6). Även i allmänna råd för fritidshemmet framgår det att fritidshemmet 

ska enligt skollagen stimulera det lärande som sker under skoltid, vilket innebär en strävan att 

uppväga skillnader i elevers förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Det får som följd 

att verksamheten i fritidshemmet inte kan utformas på samma sätt överallt. Här krävs det då att 

fritidsläraren anpassar innehållet verksamheten efter den barngrupp de har (Skolverket 2014, s. 

20–21).  

 

I skollagen 2010:1098 §2 står det att alla barn och elever i samtliga skolformer och i 

fritidshemmet ska ges den ledning och stimulans som de behöver för i sitt lärande och 

personliga utveckling. De som har svårt på grund av en funktionsnedsättning, att uppfylla de 

olika kunskapskrav och kravnivåer som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt 

motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Utan eget stöd på eftermiddagen ligger det då 

på lärarna på fritids att uppfylla dessa krav för de elever som behöver. Samtidigt som det ska 

vara en meningsfull verksamhet för den övriga i den ofta stora barngruppen. 

 
2.3 FN:s barnkonvention 

Under 1970-talet byggdes barnomsorgen ut med pedagogiska metoder som utgick från barnet 

som kompetent och målet var att fostra barnen till självständiga och empatiska människor. 

Synen på barnen och deras rättigheter har genomgått en kraftfull utveckling, där socialt, 

pedagogiskt och psykologiskt nytänkande och hälso-och sjukvård bidragit till att barnets 

ställning i samhället kraftigt har förändrats. Konventionen om barns rättigheter – 

barnkonventionen, antogs av FN:s generalsekreterare 1989 och den andra september 1990 

trädde den i kraft i Sverige. Sverige antog samtidigt en strategi för hur man skulle implementera 

barnkonventionen i landet. Strategin innebär att konventionen och dess intentioner skall finnas 

med i allt beslutsfattande som rör barn, medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala, 

kulturella rättigheter och rätt till skydd. FN:s barnkonvention kommer efter riksdagsbeslut vara 

en svensk lag från och med 2020 01 01 (Philgren, 2017, s.147-148). 

 

 

2.4 Elever i behov av stöd på fritidshemmet 

Många av de frågor som Specialpedagogiska skolmyndigheten får handlar om elevers 

delaktighet, när eleven har en funktionsvariation. Mer precist, vad kan man göra åt bristande 

delaktighet i skolarbete, och mer socialt inriktade sammanhang som raster, fritids och andra 
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aktiviteter? När problem uppstår kring elever som har funktionsvariationer och svårighet i att 

delta i en klass eller grupp, ser man lätt förklaringar som enbart utgår från elevens individuella 

egenskaper och förutsättningar. Man frågar sällan vilka förutsättningar till lärande, samspel och 

delaktighet skolmiljön ger eleven, eller om de får likvärdiga förutsättningar som elever utan 

funktionsnedsättningar (Szönyi, Söderqvist Dunkers 2012). 

 

Koch (2014) nämner i en artikel hur hundratals barn får stöd första delen av skoldagen, men att 

stödet ofta försvinner när det är dags för fritids. Kvar finns eleven, ofta med samma behov men 

i en större barngrupp, färre personal och en stökigare miljö. Det är av stor vikt att ge särskilt 

stöd till de elever som behöver under den tid de vistas på fritidshemmet, för att det ska bli en 

meningsfull fritid för dem. Detsamma vidhåller Willén Lundgren & Karlsudd (2013), att vissa 

barn behöver särskilda stödinsatser som till exempel extrapersonal eller specialpedagog till 

fritidspersonalen för att få en god kvaliteten i fritidshemmet. 

 

Det är något som även Tjernström (2014) skriver om, efter samtal med Helene Elvstrand, som 

menar att fritidslärarna hon möter på fritidshemmen är duktiga på att arbeta med samspel. Men 

hon ser samtidigt ofta att eleverna blir lämnade ensamma i sitt samspel, då det är stora 

barngrupper och ofta lite personal. En tendens som även Elvstrand uppmärksammat är att de 

elever som under skoltid har extra resurser kopplade till sig, inte får resursen med sig till 

fritidsverksamheten. Och där tänker hon att stödbehovet kanske är ännu större under tiden på 

fritidshemmet. Och då särskilt för de elever som har svårt att hantera det sociala samspelet. 

Förutsättningarna skiljer sig från skoldagen genom andra gruppsammansättningar som kan 

ändras dag från dag och den sociala interaktionen med de övriga eleverna blir extra viktigt 

(Tjernström, 2014. s. 26). 

 

Pedagogers handlingsutrymme för arbete med barns olika relationer förefaller enligt Dahl 

(2014) ha minskat, vilket kan ha att göra med att antalet barn i fritidsverksamheten har ökat 

under senare år, samtidigt som personaltätheten har minskat. Enligt Skolinspektionens 

granskning av 77 fritidshem framgår det att pedagogernas relationer till barn tenderar att bli 

mer ytliga och flyktiga (Skolinspektionen 2010:3). Vidare skriver Dahl (2014) att Bliding 

(2004) har funnit att eleverna har få möjligheter att påverka det sociala livet i skolan och att det 

krävs ett hårt arbete. Hon har visat hur inneslutande och uteslutande handlingar äger rum. Från 

elevernas perspektiv är dessa handlingar tillåtna och normala handlingar en skoldag. Dock är 
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det viktigt att inneslutande och uteslutande handlingar, vilka kan leda till kränkningar och 

mobbing, aldrig får ses som normala av pedagogerna (Dahl 2014, s.36). 

 

 
3.Tidigare forskning 

Som jag tidigare nämnde klarar många barn av att vistas på fritidshemmet utan sitt stöd i skolan. 

Men för många innebär den större barngruppen, färre personal, samt en bullrigare, rörigare och 

stökigare miljö stor oro vilken påverkar situationen på fritidshemmet både för barnet, personal 

då det ibland kan vara svårt att hålla planeringen för verksamheten. Tyvärr upplever jag att 

tidigare vetenskaplig forskning inom detta område är relativt sparsam och begränsad och inte 

så lätt att hitta. Mycket finns om inkludering men inte specifikt för fritidshemmets arbete med 

elever i behov av särskilt stöd. Jag kommer i denna del presentera tidigare forskning som i 

någon mån kan relateras till min studie och dess frågeställningar.  

 
 

3.1 Fritidslärarens roller 

God kvalitet i fritidshem - Grund för elevers lärande, utveckling och hälsaCarin Falkner och 

Ann Ludvigsson har genomfört en kvalitativ studie (2012) där de samlat material genom 

intervjuer med fritidspedagoger på fritidshem. De beskriver hur fritidshemmet är en viktig 

pedagogisk arena för elever att lära sig respekteras olikheter, olika åsikter och att inse 

nödvändigheter av kompromisser och är i den bemärkelsen en träning i demokratiskt tänkande 

(s.5) Vidare beskriver författarna hur fritidshemmet kännetecknas av lärande, av att det ofta 

startar i spontana situationer utifrån elevernas intresse och idéer. Det är framförallt här som 

elevernas sociala utveckling tar fart. De beskriver också att en fara i dagens fritidshem är stora 

barngrupper, låg personaltäthet och personal som ofta saknar pedagogisk utbildning vilket gör 

att barnen ofta är hänvisade till att uppfostra varandra (s.13). Detta samtidigt som personalens 

uppdrag förändras mot ett dubbelt uppdrag i och med undervisning och deltagande i den 

obligatoriska undervisningen. Under en period av neddragningar som genomförts har antalet 

elever nästan tredubblats och parallellt med detta har skolan gått mot en ökad segregation vilket 

också gett fritidshemmen samma följdverkan, från att ha varit sedd som en inkluderande plats 

för alla och inte minst för de barn som är särskilt utsatta utvecklats till en plats där inte längre 

alla platsar (s. 22). 
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Falkners och Ludvigssons studie innefattar även forskning om samverkan mellan fritidshem 

och grundskola som visar på kulturella skillnader när det kommer till syn på lärande, kunskap, 

förhållningssätt till eleverna och organisationen inom verksamheterna. I maktförhållandet 

mellan, fritidslärare och grundlärare får ofta fritidsläraren rollen som hjälplärare. Det innebär 

till stor del ansvar för den sociala fostran och vara stöd till de elever som behöver stöd i 

undervisningen men inte har någon assistent (Falkner, Ludvigsson, 2012). 

 

 

Carin Falkner och Ann Ludvigsson har producerat ytterligare en studie vilken jag finner 

relevans i, Fritidshem – ett gränsland i utbildningslandskap., Lärare i fritidshems 

institutionella identitet (2019) vilken bland annat behandlar fritidslärarens dubbla uppdrag och 

fritidsläraren upplever att deras uppdrag är otydligt och att rektorer brister i sin kunskap om 

fritidshem och därmed i sitt ledarskap (s.13). En politisk ambition i Sverige tycks vara att 

utvidga skoldagen, att elevers tid i fritidshem ska innehålla aktiviteter som stödjer skolarbetet 

samt kompletterar grundskolans undervisning. Vilket leder till att elevers tid på fritidshemmen 

tycks bli alltmer institutionaliserad i takt med den kunskapseffektiva skolans utbredning. De 

skriver att det är ett fenomen som kan iakttas även i Norge och Danmark, liksom i länder utanför 

Norden och Europa, vilket gett ett ökat fokus på tiden på fritids där det organiseras genom 

schemalagda aktiviteter med mål att gynna både lärandet i allmänhet och skolprestationerna. 

Därigenom uppstår ett dilemma för fritidsläraren då verksamheten ska vara meningsfull och 

bidra till måluppfyllelsen men samtidigt utgå från elevernas behov och intresse (s.8). I sin 

avslutande reflektion beskriver författarna hur fritidshemmet som gränsland kommer i kläm i 

utbildningslandskapet, vilket för med sig att det har svårt att leva upp till grundläggande mål 

och ta utgångspunkt i elevers behov, nyfikenhet, intressen erfarenheter och initiativ. 

De två studier jag presenterat ovan visar på hur fritidslärarens uppdrag har förändrats när 

samarbetet med skolan utökats, hur de ska vara flexibla och förväntas själva utveckla och 

bedriva verksamheten och klara av det mesta och samtidigt stå upp för sin lärarroll och kunskap 

och dessutom under tiden på fritidshemmet planera för och ta emot elever i behov av stöd i de 

allt större barngrupper med färre personal, när stödet uteblir som eleven eventuellt har under 

ordinarie undervisningstid. 

 

3.2 Elevassistent till barn i behov av stöd 

Daniel Östlund, fil dr, lektor i pedagogik, skriver i Elevassistenter: En möjlighet eller ett hinder 

för elevers inkludering och delaktighet, hur det i takt med mål om inkludering, implementerat 
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i många skolsystem och fler elever får undervisning i mer inkluderande lärmiljöer har en ny 

yrkeskategori anställts för att stödja elever i behov av stöd. Dock har yrkesgruppen inte 

uppmärksammats mycket (s.107). Vidare skriver Östlund (2017) om en delstudie som utförts 

av (Östlund och Thimgren, (2015), i vilken det beskrivs olika insatser som syftat till att öka 

elevernas delaktighet genom ett mer medvetet användande av elevassistenter i undervisningen. 

Även i de skandinaviska länderna samt i England och USA har elevassistenterna varit en central 

aktör som arbetar nära eleverna. I en översikt av Carter och Brock (2013) arbetar det bara i 

USA 400 000 elevassistenter (s.108) Elevassistenten kan ses som en grundläggande 

förutsättning för ett inkluderande arbetssätt, dock pratas det om att det finns stora brister i 

utbildning hos assistenterna. En gemensam utgångspunkt för elevassistenter är att göra det 

möjligt för elever med funktionsvariationer att delta i undervisningen. I artikeln beskriver 

författaren hur elevassistenternas arbete kan karaktäriseras i tre olika typer av roller i arbetet 

med eleverna. 

 

• Elevassistenten som stand-in för eleven, att assistenten ständigt finns i elevens direkta 

närhet och är mycket angelägen om att hjälpa eleven. Vilket kan leda till för mycket 

hjälp och eleven blir begränsad i sin delaktighet. 

• Elevassistenten som hjälplärare en roll där assistenten finns i närheten av eleven men 

är noggrann med att inte påverka elevens initiativtagande eller involvering i 

kamratsamspel, notera när eleven behöver hjälp, och då engagera sig. 

• Elevassistenten som back-up en roll där assistenten håller sig i bakgrunden och låter 

eleven arbeta självständigt i klassrummet, och eleven signalerar själv när hen behöver 

hjälp (s.110). 

 

Daniel Östlund (2017) belyser dilemmat med närhet och distansering i arbetet med och i 

relationer med eleverna och visar på en kritik mot elevassistenter och hur deras arbete kan 

påverka elevernas utveckling positivt men även negativt i vissa fall (Östlund, 2017). 

 

  3.3 Fritidshemmet som en social arena 

”Jag har oftast ingen att leka med”: Social exkludering på fritidshem, är en studie presenterad 

i Vitenskapelig publigasjon (2019) av Lina Lago och Helene Elvstrand som berör ämnet social 

exkludering på fritidshem. Författarna skriver hur det inom fritidshemsuppdraget finns ett 

särskilt uppdrag att arbeta med sociala relationer och när barnen beskriver vad som är viktigt 



 

                                                                                     15 

på fritidshemmet betonas lek, kompisskap och att fritidshemmet ska vara något annat än skola. 

Det svenska fritidshemmet är på vissa sätt unikt då det till skillnad från andra länders ”after 

school” verksamhet, är läroplansstyrd. Fritidshemmet är en viktig del i elevers vardag, i Sverige 

är 84% av alla elever 6–9 år inskrivna på fritidshem (Skolverket 2017). Lago och Elvstrand 

pekar på att eleverna beskriver just möjligheten att vara med kamraterna som central, det är på 

fritidshemmet som de har tid att vara med andra och därmed blir fritidshemmet en arena för 

kamratskapande. Samtidigt är det en plats där det som elev, kan vara svårt att orientera sig och 

alltid veta vad de ska göra. Vidare skriver Lago och Elvstrand att det innebär att fritidshemmet 

blir en plats där barn har inflytande över sina relationer, men det skapar också utrymme för 

utsatthet när dessa relationer misslyckas, så förutsättningarna för exkludering i fritidshem kan 

också kopplas till elevers friutrymme (Lago & Elvstrand 2019).  

 

 3.4 Positiv och negativ stämpling 

Peter Karlsudd, professor i utbildningskunskap, med inriktning specialpedagogik har utvecklat 

den områdesrelaterade teorin om positiv stämpling. Han har följt utvecklingen på fritidshem 

vad gäller inkludering. Karlsudd skriver att det har varit en drastisk ökning av kategorisering 

och selektering av elever. En allt högre andel elever har hamnat i särskilda 

undervisningsgrupper och skolformer under senaste decenniet. Skolan använder ofta särskilda 

lösningar för elever i behov av stöd. Och här varnar Karlsudd för en situation där 

specialpedagogiken blir särskild från övrig pedagogik. Negativ stämpling kan i sin yttersta form 

leda till att eleven blir utstött, stigmatiserad och att eleven avskiljs från sin klass eller grupp 

eller leda till diskriminering där eleven kan betraktas som mindre värd. Positiv stämpling 

däremot ses som en kvalitetsstämpel som ger utryck för att eleven, som står i fokus för olika 

insatser, är viktig och betydelsefull. 

 

Flera faktorer är viktiga för positiva avtryck i undervisningen, ett positivt klimat i en 

personalgrupp kan vara ett exempel. Den som värderas negativt i ett samanhang kan värderas 

positivt i ett mer tillåtande klimat, stämpling kan därför såväl vara en negativ 

som positiv handling, där positiva är handlingar som kan leda till inkludering. Ett positivt 

bemötande där förhållningssättet bygger på delaktighet kommer att stämpla barn positivt 

(Skolverket, karlsudd, 2019)   
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4. Teoretiska perspektiv  
I analysen av mitt material kommer jag utgå från några av specialpedagogikens perspektiv. Det 

finns olika perspektiv att utgå ifrån i arbetet med elever i behov av särskilt stöd. De perspektiv 

jag använder mig av är, Bromfenbrenners (1979) systemperspektiv, vilket passar in i studien då 

man trycker på att man ska ta tillvara på och se helheten som eleven lever och befinner sig i.  

Samt Dilemmaperspektivet (Nilholm 2007). Specialundervisningens och specialpedagogisk 

historiska utveckling har gett oss en mångfald av synsätt som kan innefattas i begreppet 

specialpedagogik. Under olika perioder har det varit olika perspektiv som dominerat. Fram till 

1970 – talet var den specialpedagogiska forskningen dominerad av en samhällssyn på 

människor med funktionsnedsättningar. vilken ibland innebar att barn med 

funktionsnedsättningar inte skulle ha rätt till skolgång eller delades in i bildbara eller obildbara. 

När fokus därefter riktades mot förhållanden i omgivningen som en möjlig orsak till hinder, 

och svårigheter, kom forskningen kring funktionsnedsättningar, funktionshinder och handikapp 

att utgöra ett av flera områden inom den specialpedagogiska kunskapsbasen (Jakobsson, 

Nilsson 2011, s. 28).  

 

 
4.1 Systemperspektiv  

Som en reaktion mot den ensidigt individinriktade forskningen inom utvecklingspsykologin, 

utvecklade Uric Bronfenbrenner på 1970-talet en utvecklingsekologisk miljömodell. Han ansåg 

att barn konstruerar sin egen verklighet i samspel med miljön. För att då förstå barns lärande 

och utveckling menar Bronfenbrenner att det är nödvändigt att studera utvecklingens ekologi. 

Han tänker sig ett sammanhängande system som består av fyra koncentriska cirklar som ryms 

i varandra likt en rysk docka. I den innersta finns barnet i sin omedelbara närhet, Mikrosystemet 

vilket innefattar de viktiga personer och objekt som barnet samspelar med dagligen. Andra 

ringen kallas mesosystemet som generellt handlar om samspel mellan de olika miljöerna, 

likheten med hem och skola är viktig och dess kommunikation, det är inom den är ringen vi 

hittar fritidshemmet och det samspel som sker mellan barn, personal och hemmet, även 

samspelet mellan barnen under skoldagen. Exosystemet, den tredje ringen beskriver samspel 

som barnet sällan eller knappt deltar i men som ändå påverkar, till exempel om en förälder haft 

en stressig och dålig dag på jobbet och tar med sig känslan hem till samspelet med familjen. 

Den fjärde och yttersta ringen kallas för Makrosystemet och handlar till stor del om 

övergripande påverkansaktörer på samhällsnivå så som lagar och förordningar. Även 

Kronosystemet – tiden, är en viktig påverkansfaktor, vilken kan ha en stor betydelse när, vid 
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vilken tidpunkt i livet en diagnos ges eller åtgärd sätts in, samt hur länge åtgärden varar är av 

stor betydelse för resultatet den. 

 

Bronfenbrenner menade att både biologiska och miljömässiga förutsättningar är viktiga att 

studera och framförallt att lägga fokus på samspelet mellan biologiska och sociala krafter. 

Miljöerna på mikronivån är direktpåverkande för barnet, vad det gäller aktiviteter, roller och 

relationer, medan påverkan utåt i modellen blir allt mer indirekt. Detta är ett interaktionistiskt 

sätt att se på socialisation och utveckling. Allt hänger samman i en helhet och påverkan sker åt 

olika håll både inom och mellan de olika nivåerna (Jacobsson & Nilsson, 2012, s. 2).             

                                
                                         
                     

 
  Figur 1. 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Dilemmaperspektivet  

Ett perspektiv som inte är lika väletablerat i egenskap av perspektiv, utan som till stor del har 

vuxit fram i en kritik mot övriga perspektiv, vilka han menar ser på saken på ett ensidigt sätt 

och lägger fokus på lösningar. Nilholm (2007) har valt att använda begreppet 

Dilemmaperspektivet, då ett centralt antagande i perspektivet är att vi i det moderna 

utbildningssystemet ofta står inför en del grundläggande dilemman. Dilemman är motsättningar 
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som egentlig mening inte går att lösa men som ofta kräver ett ställningstagande (Nilholm 2007, 

s. 61). 

 

Detta dilemma berör till exempel huruvida elever ska kompenseras utifrån sina 

tillkortakommanden eller huruvida miljön ska förändras för att passa elever med olikheter. Man 

kan säga att det är ett dilemma som rör sig om kompensation kontra deltagande. Ett dilemma 

som speglas i den svenska skolpolitiken är till exempel att utbildningsteoretiker i vissa 

sammanhang utgår från inkludering och deltagande som övergripande värde kontra lagar och 

förordningar som tillåter olika typer av kompensatoriska lösningar så som specialskolor och 

särskolor (ibid, s. 72) I ett dilemmaperspektiv tas inte en bestämd utgångspunkt i den ”rätta” 

modellen utan intresset ligger snarare i en kritisk undersökning av hur befintliga modeller 

fungerar. Nilholm (2007) skriver om perspektivets styrkor och svagheter vilka kan vara att 

öppenheten för komplexitet och dilemma gör att perspektivet kan tyckas vagt och relativistiskt 

då det lämnas öppet om vems perspektiv som ska gälla (Nilholm, 2007, s. 86). Jakobsson och 

Nilsson (2011) skriver om hur det i vissa situationer inte finns någon bästa slutgiltig lösning. Å 

ena sidan ska alla elever till exempel uppnå samma mål. Men å andra sidan ska skolan anpassa 

sig till varje elevs förutsättningar och här gäller det att skapa kunskap om hur dessa 

motsättningar tar sig i uttryck i den konkreta skolverksamheten (Jakobsson & Nilsson, 2011, s. 

36). 

 

5. Metod 

I de följande styckena kommer jag redovisa för val av den metod jag använt mig av i min studie. 

Vilket föll på kvalitativ metod med intervjuer med ljudinspelning. Intervjuerna transkriberades 

och informationen sparades för presentation i redovisningsdelen. Jag har gjort några direkta val 

av skolor som jag funnit intressanta, men även några slumpmässiga efter utskickad förfrågan. I 

följande avsnittet kommer jag redogöra för genomförandet av studien. 

 

5.1 Val av metod och urval 

Efter funderingar över vilken av alla de metoder som finns att tillgå för en undersökning så 

som, observationer eller enkäter och liknande, föll valet för en kvalitativ studie med intervjuer 

som datainsamling. Syftet med intervjuerna var att få ta del av fritidslärarens erfarenheter av 

hur verksamheten påverkas om stödet uteblir för de eleverna med behov av särskilt stöd under 

vistelsen på fritidshemmet. Något som påverkat mitt val att använda mig av intervjuer är att de 
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enligt Patel och Davidson (2019) är personliga i den mening att intervjuare träffar 

intervjupersoner och genomför intervjun vilket gör att det känns bättre att se personen man 

intervjuar, att kunna följa med i minspel och uttryck. När man har möjlighet att interagera med 

intervjupersonen skapas det tillfällen att ställa följdfrågor utifrån de svar man får. (Patel, 

Davidson, 2019. s. 94–95). Ahrne, Eriksson- Zetterquist (2015) beskriver intervjusituationen 

som att med den närhet som skapas kan djupintervjuer liknas vid ett samtal som har ett specifikt 

syfte, att kunna följa de personliga aspekter hos den som intervjuas, så som identitet, 

erfarenheter, värderingar och beslut samt kulturell kunskap eller kulturella perspektiv 

kompletterar samtalet (Ahrne & Eriksson- Zetterqvist, 2015. s. 38). Viktigt är också är att innan 

man börjar intervjun klargöra syftet med den, samt att personens bidrag är viktigt samt 

kommunicera hur respondentens bidrag kommer att användas (Patel & Davidson, 2019. s. 96). 

 

5.2 Kvalitativ bearbetning 

Patel och Davidsson (2019, s. 150) nämner att när vi gör en kvalitativ bearbetning arbetar man 

oftast med ett textmaterial, där vi till exempel genomfört intervjuer. Vidare menar de att 

problemet handlar om att förstå och tolka sådant som människors upplevelser, eller hur vi kan 

beskriva och förstå sociala situationer och sammanhang. De framhåller även att kvalitativt 

inriktad forskning ofta kännetecknas av att tonvikten ligger på ord och språk (Patel & Davidson, 

2019. s. 53–55). 
 

5.3 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) har formulerat fyra övergripande huvudkrav när det gäller humanistisk 

– samhällsvetenskaplig forskning. Vetenskapsrådet är en svensk myndighet vilken fördelar 

medel till forskningen men som även har övergripande ansvar för frågor om etiska krav på 

forskning. Dessa etikregler kommer jag hålla mig till när jag genomför  

intervjuerna och bearbetar data som framkommit. Jag kommer använda mig av fingerade namn 

på fritidslärarna. Här följer de etiska kraven:  
 

Informationskravet  

Innan intervjun kommer deltagarna få information om syftet med studien, samt att samtalen 

kommer spelas in, vilket är en skyldighet för intervjuaren. Samt att det är helt frivillig och de 

kan avbryta när det vill. 
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Samtyckeskravet 

Deltagarna har efter de blivit informerade om syfte och tillvägagångssätt själva rätten att 

bestämma om sitt deltagande.  

 

Konfidentialitetskravet 

Uppgifter om deltagarna i undersökningen skall ges största möjliga konfidentialitet och de ska 

ej gå att känna igen och uppgifter ska förvaras så ingen obehörig kan komma åt dem. 

Deltagarnas namn, skola eller område kommer inte att nämnas. 

 

Nyttjandekravet  

De insamlade uppgifterna om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål. 

Viktigt att upplysa om att det endast är jag som kommer ha tillgång och lyssna till 

inspelningarna och de kommer att förstöras när de är transkriberade (Patel & Davidsson, s. 83–

84).  

 

5.4 Genomförande 

Jag kontaktade skolorna genom expeditionen och gjorde en förfrågan om intresse att delta i min 

undersökning och om det fanns tillfälle att komma för en intervju. Förfrågan vände sig generellt 

till personal på fritidshem utan preciserad bakgrund och utbildning för att få till lite bredd i 

undersökningen. Jag bokade in tider för intervju och samtidigt skickades ut ett brev med syftet 

för undersökningen. Intervjuerna genomfördes på deras respektive arbetsplats. Beräknad tid för 

intervjun var ca 35–45 min. Jag försäkrade mig om att respondenten kände sig bekväm med en 

ljudinspelning och informerade hur jag skulle använda mig av den. Jag använde mig av 

röstmemo på mobiltelefonen. 

 

5.5 Reliabilitet och Validitet   

För att ge den här underökningen en relativt hög validitet, beskrivs mitt urval av informanter 

och redogjort för hur datainsamlandet gått till. Träff med informanterna skedde på deras 

arbetsplats för att få tillfälle att genomföra intervjuerna på en lugn plats utan risk för avbrott.  

Intervjuguide har följts med kompletterande följdfrågor, ljudinspelningar användes och 

inspelningarna transkriberades. Jag har använt mig av kvalitativa intervjuer, vilket gör det 

svårare att mäta reliabiliteten, jag har mätt det jag avsett att mäta och förhållit mig till mitt 

syfteoch frågeställningar. Alla svar finns inte med i resultatet, utan ett urval av de jag ansåg var 
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de mest relevanta. Undersökningen går inte att generalisera då antalet intervjupersoner var för 

få.  

 

 
6. Resultat  

I den här delen kommer jag presentera resultatet av de intervjuer jag genomfört med pedagoger 

och lärare i fritidshem. De utan utbildning benämns som personal eller assistenter då det är den 

term som används på arbetsplatsen. Jag har samlat frågorna i fem kategorier och utgår från 

syftesfrågorna i min studie och presenterar de mest relevanta svaren från intervjuerna utifrån 

det, med citat ifrån respondenterna. Jag har gett respondenterna fingerade namn enligt listan 

nedan. Intervjuerna fördelades på två kommunala skolor, på den ena arbetade elevassistenter 

på fritidshemmen, den andra saknade elevassistenter på fritidshemmen.  

 

                 Tabell 1. Studiens urval 
 

 

 

 

 

 

 

6.1 Utbildning och arbetslivserfarenhet 

Informanterna är i ålder mellan 27–59 år med varierande arbetslivserfarenhet mellan 5–19 år, 

så spridningen både i ålder och erfarenhet var relativt stor. Två av informanterna har ingen 

utbildning för arbete på fritidshem, en fritidspedagog och två lärare i fritidshem. 

 
Jag har funderat på att utbilda mig men har liksom aldrig kommit till 

skott /Anders          

                                                                                   

Jag har ganska nyligen utbildat mig till lärare i fritidshem, och det har 

gett mig en annan säkerhet i arbetet på fritidshem och i bemötandet av 

barn i behov av särskilt stöd. / Eva 

 

Informant Utbildning Position Erfarenhet 
Anders, 27 Outbildad Elevassistent   5 år 
Britt, 57 Habilitering Elevassistent 19 år (fritids) 
Caroline 42 Fritidspedagog Klass/ Fth 14 år 
Cattis 32 Lärare Fth Förskoleklass   9 år 
Eva 39 Lärare Fth Klass/ Fth 12 år 
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Något som jag fann intressant var att de två som arbetade som assistenter var de två som var 

outbildade för arbete på fritidshem, men vad jag har uppfattat så är det ofta så bland de som 

anställs som assistenter. 

 
I mitt arbete som assistent ser jag att jag har mer nytta av min utbildning 

inom habilitering och erfarenhet av arbetet med barn med 

funktionsvariationer än tillexempel fritidspedagogutbildning. /Britt 

 

Jag tycker det är viktigt att det finns personal med utbildning på fritids, 

speciellt då vi har en handfull barn som behöver lite extra. /Cattis 

 

 
6.2 Hur ser det ut på fritidshemmet, finns det barn i behov av särskilt stöd i gruppen? 

Under intervjuerna framkom det att pedagoger och lärare ofta möter barn med behov av extra 

stöd på något sätt. Samtliga informanterna svarade att det finns barn i behov av stöd i gruppen 

och de som skulle behöva trots att de inte har någon diagnos, som har det svårt i det sociala 

umgänget, som det innebär att vistas på fritidshem. Man behöver ligga steget före skapa 

trygghet för alla. 
 

Ja, vi har barn i behov av särskilt stöd på min avdelning, både med diagnos 

och utan. Jag tycker det kan vara svårt att veta hur jag ska bemöta dom på 

bästa sätt utan att ta för mycket tid från resten av gruppen. Man känner sig 

ofta kluven, för man vet ju vad som behövs för att underlätta och få dem att 

klara av eftermiddagen på bästa sätt. Det är oftast jag som tar hand om dem. 

/Eva 

 
Ja, det har vi. Det blir lite konstigt ibland på fritids ibland, Jag arbetar som 

resurs till ett barn i klassen på f.m. Och sen har jag samma barn i den stora 

gruppen på fritids, men inte som resurs utan som vanlig personal. Det blir ju 

jättekonstigt för hen. /Caroline 

 
Det finns barn i vår förskoleklass med koncentrationssvårigheter som har en 

assistent, och det behövs verkligen. De kan gå iväg och arbeta enskilt om det 

behövs om barnen inte orkar med att följa planeringen. Assistenten följer även 

med till fritids på e.m. som tur är, om hen är borta måste nån av oss andra ta över 

och då måste hela planeringen läggas om och då krävs det att alla är flexibla. 

/Cattis  
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Alla informanterna utgick från sin egen arbetsplats och hur det fungerade där och det visade sig 

att det kunde se väldigt olika ut. Men de var överens om att det de stora barngrupperna försvårar 

arbetet med barn i behov av stöd. När pedagogerna tänker på barn i behov av stöd ser de främst 

barn med någon diagnos av något slag, men vidhåller samtidigt att det finns barn utan diagnos 

som mycket väl skulle behöva lite extra stöd. Som följdfråga undrade jag om barnen har tillgång 

till stöd hela skoldagen då problemen ofta följer med till fritidshemmet på eftermiddagen. 

 
Jag har ju ”mitt” barn hela dagen, både i klassen och sedan på fritids. Men visst 

finns det fler som skulle behöva. /Anders 

 

Det känns som om man måste ”kriga” och bevisa varför barnen skulle behöva 

stöd även på fritids under e.m./ Caroline 

 

Jag följer ”mitt” barn hela dagen både i skolan och fritids, det skulle nog inte 

fungera annars. Hen blir så frustrerad när hen blir missförstådd i leken. /Britt 

   

Det är vi klasskontakter som tar hand om de barn som behöver stöd under 

skoldagen och på fritidstiden. De går iväg ibland och läser eller räknar extra med 

specialläraren. Men det är mest vi som finns tillhands när det blir jobbig eller när 

det skär sig med kompisarna på raster. Ibland känns det som man är en form av 

”bodyguard” /Eva 

 
6.3 Vilka former av stöd finns det på fritidshem?  

På frågan om olika former av stöd på fritids framkom det att det finns flertal barn som behöver 

extra stöd, men inte alla som får och att det känns som om det inte tas riktigt på allvar när 

fritidsläraren pratar om stöd, som när det tas upp av klasslärare. Men det finns en del barn som 

har sin assistent med sig hela dagen och det gör att fritidslärarna kan slappna av lite. Och 

personalen på fritidshemmet gör olika anpassningar för att underlätta vistelsen för de barn som 

inte får med sig sin assistent till fritidshemmet och de som inte har någon assistent fast behovet 

finns.  

 
Jag försöker hitta på aktiviteter med ”mitt” barn där fler kan vara med, till 

exempel idrottshallen, bollspel ute och sånt. /Anders 
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Vi försöker dela in oss i mindre grupper som gör olika saker under 

eftermiddagen för att underlätta. Det är viktigt att alla får känna sig inkluderade.  

Men det är ju ganska personalkrävande och känsligt vid sjukdom /Eva 

 

Det är viktigt med planering så barnen vet i förväg vad som kommer hända. Vi 

har en som följer med hen hela tiden så gott det går, så risken att misslyckas 

minimeras. /Caroline   

 

Det är viktigt att personalen är samspelta och flexibla och snabbt kan planera om 

det behövs om till assistenten är sjuk eller behöver vara borta av annan anledning. 

Vår assistent har ju till och med, två barn som den ska ta hand om och skär det 

sig för den ena så får vi ta hand om den andra / Cattis   

 

En del personal delar in den stora gruppen i mindre grupper vid tillfälle, vilket ger de barn som 

har svårt med det sociala umgänget tillfällen att få färre barn att anpassa och samverka med och 

får känna samhörighet och känna sig inkluderade och att de räknas. Vilket kan vara känsligt ur 

personalsynpunkt vid tillexempel sjukdom. Många har också bestämda platser vid måltider så 

inte barnen väljer själva och någon behöver känna sig bortvald. 

 

6.4 Fungerar anpassningarna?  

Informanterna upplever att de anpassningar de gör fungerar relativt bra, men det är känsliga 

lösningar som kan utebli när någon i personalen blir sjuk. De fritidshem som har resurser är 

mer nöjda med arbetssituationen. 
 

Anpassningarna vi gör fungerar, men till en viss gräns då vi har hele gruppen att 

ta hänsyn till. Jag är ju som sagt resurs till ett barn på förmiddagen men inte på 

eftermiddagen då hen, enligt ledningen ska kunna fungera tillsammans mede de 

andra. Vilket inte allt stämmer så vi får hjälpas åt att vara med hen även om det 

oftast blir jag eftersom hen ofta vänder sig till mig / Caroline 

 

Vi har assistent till barn i gruppen, men jag tycker det är viktigt att vi andra 

personal tar över ibland och att de får tillfälle att vara i den stora gruppen så ofta 

det fungerar. Det finns en risk att de kan bli lite isolerade med sin assistent annars 

/ Cattis 

 

Jag tycker det fungerar och jag trivs med mitt uppdrag, men skulle kanske vilja 

att vi planerade mer tillsammans. Och visst vore det bra om man fick gå nån form 

av utbildning. / Anders 
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Jag uppfattar det som de flesta informanterna är nöjda med de anpassningar de gör utifrån 

förutsättningarna de har. Många menar att de utgår från enskilda barn även när de planerar 

aktiviteter för hela fritidshemsgruppen. Dock menar informanterna att det skulle kännas 

tryggare med extra personal eller resurs där behovet finns.  

 
Man gör ju så gott man kan för att det ska bli bra. Men när dagen är slut känner 

man alt som oftast att man inte räckt till, det känns alltid som man kunde gjort 

mer. /Eva 

 

6.5 Stöd från ledningen, vidareutbildning 

Något som framkom under intervjuerna med informanterna är uppfattningen att det är viktigt 

med utbildning, något som ser väldigt olika ut. Två ganska nyutbildade fritidshemslärare som 

kände att de hade fått med sig en del från sin utbildning om barn i behov av särskilt stöd. I den 

äldre fritidspedagogutbildningen ingår det inte alls specialpedagogik. Britt känner att hon har 

lärt sig genom lång erfarenhet, Anders skulle behöva mer. Så något de är överens om, är att de 

vill ha större tillgång och uppmuntran till utbildning. Samtliga är överens om att stödet från 

ledningen är ganska svagt när det kommer till resurser och extra personal eller utbildning. Det 

framstår många gånger att det handlar om ekonomi och att det på något sätt skulle vara lättare 

att bemöta barn i behov av särskilt stöd på fritidshemmen. 
 

Jag kan tycka att man skulle få mer stöd från ledningen i arbetet, men det pratas 

oftast ekonomi när man behöver något. Visst skulle jag säkert få gå någon kurs, 

men det är upp till mig att leta upp något /Anders 

 

Jag saknar definitivt stöd från ledningen mitt arbete med barn i behov av särskilt 

stöd. Jag tycker det läggs fokus på att få skoltiden att fungera, och fritids är inte 

lika viktigt. Jag tror mer på att om man får det sociala att fungera bättre så skapas 

bättre förutsättningar för all inlärning /Caroline 

 

Mer kurser och gemensamma föreläsningar önskas verkligen. /Cattis 

 

Samtliga informanter påvisade en tydlig besvikelse över gehör för samarbetet kring arbetet med 

barn i behov av särskilt stöd och efterlyste uppmuntran till vidareutbildning och tips på kurser 

och föreläsningar. 
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7. Analys  

I det här avsnittet kommer jag att analysera och reflektera utifrån de svar jag fått från 

intervjuerna. De presenteras utifrån de teman som resultatet presenterades i. Analysen kommer 

bygga på de teoretiska perspektiv jag tidigare presenterat, Nilholms dilemmaperspektiv och 

Bronfenbrenners systemperspektiv (Jakobsson, Nilsson, 2011, s.30–35). Syftet med studien var 

att skildra eventuella hinder som kan uppstå i fritidsverksamheten när stödet uteblir på fritids 

för de barn som har stöd i skolan. Även hur fritidsläraren arbetar med elever som de upplever 

är i behov av särskilt stöd på fritidshemmet. 

 

7.1 Utbildning och arbetslivserfarenhet  

I den här kategorin har jag tittat på informanternas utbildning och erfarenheter. Det är en ganska 

stor spridning inom båda områdena. När det handlar om ålder på informanterna har jag 

medvetet sett till att få en ganska bra spridning för att täcka in så mycket som möjligt i fråga 

om erfarenheter. Det visar sig att de två med anställning som assistenter är de som saknar 

utbildning för arbetet på fritidshem, Britt har dock lång erfarenhet av arbetet som assistent till 

barn med olika funktionsvariationer. Jag har fått den uppfattningen att, om ledningen tillsätter 

resurser på fritids så får det inte kosta så mycket och då faller ofta valet på outbildad personal. 

Vilket jag ser som ett dilemma, att de barn som kanske har det största behovet av utbildad 

personal inte får tillgång till det. Situationen kommer att handla om värderingar, behov kontra 

ekonomi. Ett dilemma som likt Nilholms (2007) dilemmaperspektiv, inte har någon klar lösning 

utan att det påverkar både det ena och det andra. Där ledningen har beslutet i sin hand och 

personalen känner inte att de har möjlighet påverka situationen. 

 

De andra tre informanterna som intervjuades var utbildade fritidshemslärare och 

fritidspedagog, och de framhåller vikten av utbildning för att kunna förbättra miljön för barn i 

behov av särskilt stöd på fritidshemmen., Bronfenbrenner (1979) påvisar med sin teori, 

systemperspektivet hur viktig den miljön som vi hittar på mesonivå, är för vidare utveckling för 

barnet. Den miljö som vi tillsammans måste arbeta för att förbättra. Informanterna menar att vi   

måste se till att samspelet mellan personal, barn och hemmet fungerar för att ge barnen en trygg 

tillvaro på fritidshemmet Genom utbildning kan det möjligen vara lättare att uppnå ett ökat 

samspel när man fått med sig verktygen från utbildningen. 
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7.2 Hur ser det ut på fritidshemmen, finns det barn i behov av stöd? 

Samtliga informanter vidhåller att de har barn i behov av särskilt stöd i sina grupper, både med 

assistent och de som inte har men skulle behöva. Informanterna menar att det inte alltid är 

avgörande med en diagnos, det handlar ofta om barn som av någon anledning inte följer normen 

och inte kan hitta sin plats i den sociala samverkan med de övriga barnen. Eva berättar att hon 

ofta känner sig kluven och det inte alltid är lätt att bemöta enskilda elever när man har hela 

gruppen att tillgodose. Detta dilemma uppstår allt som oftast när man vill att alla barn ska kunna 

få lika mycket tid. Dilemmat att ge alla barn liknande upplevelser och samtidigt möta dem 

individuellt. Anders som har sitt ansvarsbarn hela skoldagen måste prioritera hen men vidhåller 

att behovet av uppmärksamhet finns hos fler. Jag vill också framhålla Carolines situation som 

resurs till ett barn på skoltid i klassen och på raster och sen har samma barn i gruppen på fritids 

men inte som resurs. Det skapar ofta ett dilemma hos barnet som funderar vem hen ska vända 

sig till i svåra situationer. Även för Caroline är det svårt att bara släppa taget om det barn som 

hon arbetar så nära med under förmiddagen. I likhet med det som visar sig i tidigare forskning, 

där Daniel Östlund beskriver fritidshemslärarens olika roller under en arbetsdag Samtliga 

informanter är också överens om hur de stora barngrupperna inte skapar någon positiv miljö 

för barn i behov av särskilt stöd.  

 

7.3 Vilka former av stöd finns det på fritidshemmen? 

De barn som har sina assistenter har ett stöd som följer dem hela dagen och kan känna sig trygga 

i det. För de barn som enligt personalen kan vara i behov av särskilt stöd men av olika 

anledningar inte får det, har personalen försökt göra egna anpassningar för att göra miljön 

tillåtande och underlätta samspelet mellan barnen. De delar in den stora gruppen i mindre 

aktivitetsgrupper så det blir färre individer att förhålla sig till. En slags urskiljning som enligt 

Nilholm (2005) kan ses som positiv diskriminering. De har även bestämda platser i led och vid 

måltider för att undvika valsituationer. Planering av verksamheten görs ofta med utgångspunkt 

från de barn som behöver lite extra. Personalen upplever det som ett dilemma där det är svårt 

att anpassa verksamheten att passa alla, då vi alla har olika behov. Alla bör få gemensamma 

kunskaper och erfarenheter. Samtidigt som bemötandet ska ske utifrån barnens olikheter 

Anders underlättar för gruppen genom att ta med sig fler barn i sina aktiviteter för de lite mer 

aktiva barnen så som idrottshallen, fotboll, med mera. Samtliga informanter strävar efter att alla 

barn ska känna sig inkluderade, men det är svårt. Bronfenbrenner beskriver genom det inte så 

mycket använda kronosystemet som handlar om tiden, hur viktigt det är för barnets fortsatta 

utveckling att resurser sätts in så tidigt som möjligt i utvecklingen.  
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7.4 Fungerar anpassningarna? 

De informanter som är resurser i form av assistenter eller extra stöd upplever att det fungerar 

bra. Även de andra informanterna anser att det fungerar men inte är en optimal situation, då den 

är väldigt känslig och lätt kan utebli om någon i personalgruppen blir sjuk eller är borta av 

någon annan anledning. Detta kan ses som ett hinder som kan uppstå i verksamheten när stödet 

uteblir för de barn som är i behov av särskilt stöd. Vilket är en av mina forskningsfrågor. Det 

skapar dilemman hos personalen som hamnar i en valsituation då de alltid bör ha en alternativ 

planering redo för barnen i behov av särskilt stöd. De känner att de sitter på ”två stolar” beredda 

att ligga steget före. Nilholm (2007) beskriver situationen som att ”det finns oftast ingen enkel 

lösning på specialpedagogiska frågor”. 

 

7.5 Stöd från ledningen, vidareutbildning 

Något som tydligt visade sig var, att det fanns en uppfattning bland informanterna att utbildning 

är viktig i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Trots detta är det oftast de som anställs som 

assistenter de som saknar utbildning och det blir en billig lösning på problemet för tillfället, 

med det inte sagt att det alltid blir en dålig lösning. Bra kunskap kan även komma från långvarig 

erfarenhet. En gemensam nämnare var också en önskan om tillgång till utbildning i form av 

kurser och föreläsningar uppmuntrade av ledningen. Vad jag förstått är det en ständig kamp 

som förs mellan fritidshemmen och ledningen på skolorna. Dilemmat mellan en ekonomi som 

måste fungera och behovet av extra stöd som finns på fritidshemmen. Bronfenbrenners (1979) 

systemperspektiv påvisar hur varje byte av lärare och undervisningsform under skoldagen 

innebär ett förändrat mikrosystem för eleven med förändrade upplevelser av aktiviteter, där 

upplevelserna ser olika ut för barnen och ger upphov till olika lärande och handlingar för dem. 

Här ingår den trygghet som en extra resurs hela dagen kan tillföra barnens hela skoldag 

(Jakobsson & Nilsson, 2011, sid. 31).  

 

Jag har i analysen kopplat till de två teoretiska perspektiv jag tidigare nämnt. Det framkommer 

hur viktigt samspelet mellan de olika systemen i Bronfenbrenners (1979) systemperspektiv är, 

där han framhåller vikten av att identifiera de processer och faktorer som gör att ett samarbete 

uppstår mellan barnen, hemmet, personal på fritidshemmet och ledningen på skolan. Att se 

lärandet där kunskapsutveckling och social-emotionell utveckling hör ihop i en och samma 

lärprocess (Jakobsson & Nilsson, 2011, s. 32).  
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Det framkommer även dilemmat där personalen på fritidshemmen så gott som alltid känner att 

de inte räcker till för alla barnen, en slitning mellan det enskilda barnet och den stora gruppen. 

Ett dilemma om huruvida individen ska kompenseras utifrån sina tillkortakommanden, eller om 

miljön bör anpassas för att passa in i barns olikheter. Skolan kan betraktas som en mer eller 

mindre statisk miljö, då problemet ofta lokaliseras till barnet. Fritidshemmen skulle ha en bättre 

utgångspunkt till förbättring om ekonomin tillät (Nilholm, 2007, s.72). 

 
8. Diskussion 

Syftet med den här studien var att undersöka hur det kan påverka fritidsverksamheten när stödet 

uteblir. Och hur fritidshemslärarna arbetar med barn i behov av särskilt stöd. Jag använde mig 

av intervjuer för att samla in material, samtliga informanter samtyckte till ljudinspelning. Jag 

tycker det har fungerat bra att använda röstmemo på mobiltelefonen. När materialet 

transkriberats presenterades det mest relevanta i resultat avsnittet. 

 

Det som framgår tydligt från intervjuerna är att det ser väldigt olika ut mellan fritidshemmen, 

men en gemensam nämnare är något som fritidshemspersonal upplever stor frustration runt, en 

ständig känsla av att inte räcka till. Och en ständig kamp att behöva överbevisa ledningen om 

behovet hos de barn som inte riktigt klarar av den vanliga socialisation som det innebär att vara 

på fritidshem. Personalen på fritidshemmen är bra på att extraanpassa miljön på fritidshemmen 

och försöker kompensera för uteblivet stöd, men det skulle klart underlätta med extra resurser, 

och det behöver inte nödvändigtvis vara i form av en assistent. Det kan även handla om fler 

personal till gruppen. Tidigare forskning visar på att det inte bara är positivt med assistenter 

som stand-in för eleven, då det kan leda till den exkludering som Karlsudd (2011) beskriver 

som risk när assistenten riktar all sin energi mot ett specifikt barn, vilket kan påverka 

samhörigheten med de övriga barnen negativt. Därför kan delat ansvar vara en lösning då det 

även som personal kan vara krävande att tillbringa all tid tillsammans med ett särskilt barn. 

 

Något som också efterfrågades var ett bättre samarbete skola, fritidshem och ledning. Med en 

bättre kommunikation angående berörda barn. De två lärare inom fritidshem som deltog i 

undersökningen talar om att de har stor nytta av de nya kunskaper de tagit till sig under 

utbildningen, men att de inte alltid värdesätts hos till exempel ledningen. De har likt det som 

beskrivs i den tidigare forskningen av Falkner, Ludvigsson (2019) svårt att få gehör för sin 

kunskap i samverkan med skolan.  
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Jag kan inte annat än hålla med det som Karlsudd (2011) skriver, att det helt klart är ekonomi 

och omstrukturering av verksamheten som spelar en avgörande roll. Barngruppens storlek och 

en för ändrad syn på undervisningsuppdraget är några orsaker. I samma stund som 

fritidshemmen införlivades i skolans verksamhet formades fritidshemmen av den kunskapssyn 

som representeras i skolans verksamhet (Karlsudd, 2011, s.73). 

 

8.1 Metoddiskussion 

Jag valde att använda mig av kvalitativ metod, med semistrukturerade intervjuer för att samla 

in material. Det valde jag för att jag trivs med sociala interaktioner. Jag hörde av mig till flertalet 

skolor för att höra om det fanns något intresse att delta i undersökningen. Jag hade det ganska 

lätt att få tag på informanter, då de flesta tyckte frågeställningen var i allra högsta grad aktuell. 

När jag bestämt vilka jag skulle träffa för en intervju mailade jag ut ett brev som informerade 

om syftet med intervjun. Det var bra att jag besökte informanterna på deras arbetsplatser, det 

gjorde att de kände sig mer bekväma och avslappnade. Jag hade beräknat ca 45 min för 

intervjuerna och det var tillräckligt med tid. Jag använde mig av en intervjuguide för att ha 

något att förhålla mig till, det var skönt att ha en mall som utgångspunkt. Sedan ställde jag 

kompletterande följdfrågor utifrån svaren jag fått. En nackdel jag upplevde med intervjuerna 

var att det tog mycket tid i anspråk, både besöken och sedan avlyssning och transkribering. Men 

det var bra att använda ljudinspelning då man slipper koncentrera sig på att anteckna. Jag tycker 

det fungerade bra att använda röstmemo på mobiltelefonen. Något jag reflekterar över är att det 

vore intressant om jag även genomfört observationer av personalens arbete med barn i behov 

av särskilt stöd, för att få till lite mer material. När materialet transkriberats presenterades det 

mest relevanta i resultat avsnittet. 

 
8.2 Sammanfattning 

Något som undersökningen påvisar är att det finns en kämpaglöd hos personalen på 

fritidshemmen, att få alla barn att trivas och må bra under vistelsen på fritidshemmet. Den visar 

också på hur svårt det är att få särskilt stöd till fritidshemmet. Att det finns en önskan om ett 

bättre samarbete med skola och ledning för att tillsammans kunna stötta de barn som är i behov 

av särskilt stöd. Sammanfattningsvis upplever jag att jag har fått en relativt bra insyn i hur 

mycket det kan påverka fritidsverksamheten om stödet uteblir för de barn som är i behov av 

särskilt stöd. Och uppfattning om hur lärare på fritidshem arbetar med barn i särskilt behov av 

stöd, hur de försöker anpassa verksamheten med de resurser de har att tillgå, att själva hitta på 
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anpassningar som fungerar för tillfället en sorts konstgjord andning men inte mycket som 

fungerar i längden.  och en relativt bra syn på hur mycket det kan påverka fritidsverksamheten 

om stödet uteblir.  

  

8.3 Framtida studier 

Under ett av mina besök på en skola sprang jag på en nystartad verksamhet. De hade i ett försök 

att lösa bristen på elevassistenter, effektiviserat genom att starta en liten undervisningsgrupp 

med åtta elever, alla i behov av särskilt stöd av olika orsaker. Där arbetar en speciallärarutbildad 

klasslärare och tre elevassistenter. Barnen hade sin klass där, men även fritidshem för de som 

inte klarade av att gå tillbaka till ”sitt” fritidshem på eftermiddagen. Jag blev nyfiken på 

utformningen och den sorts exkludering som enligt Nilholm (2007) inte behöver vara negativ, 

så det vore ett intressant ämne att forska vidare på. 
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Bilaga 1, intervjufrågor 
1, Utbildning, ålder och erfarenhet, hur ser det ut för dig? 

2, Vilka är dina arbetsuppgifter idag? 

3, Finns det elever i behov av stöd i verksamheten för närvarande? Har de barnen stöd både 

under skoltid och fritidstid? 

4, Finns det barn som har stöd under skoltid men inte på fritidshemmet.  

     Upplever du att de barnen få ed t stöd de behöver under eftermiddagen? 

5, Vad innebär särskilt stöd för dig? 

6, Vilka barn tänker du är i behov av särskilt stöd?  

     Finns det barn utan diagnos som kan behöva extra stöd? 

7, Är det skillnad på stödet i skola och fritidshem? 

8, Vad händer om stödet uteblir på fritids, påverkar det verksamheten? 

    Görs det extra anpassningar på fritidshemmet? Vilka, exempel? 

9, Vilka fördela respektive nackdelar finns det med elevassistenter på fritidshemmet?   

10, Får ni tillräckligt med stöd ifrån ledningen? Resurser, utbildning? 

11, Egna tankar om vad som bör eller kan göras? 
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Bilaga 2 Brev till informanterna 

 

Hej!  

Jag heter Lena Odell och är lärarstudent på Södertörns högskola. Jag läser en 

erfarenhetsbaserad grundlärarutbildning med interkulturell profil med arbete mot fritidshem. 

Jag ska genomföra mitt examensarbete som kommer att beröra fritidshems personalens arbete 

med barn i behov av särskilt stöd. 

Jag skulle gärna komma i kontakt med dig som personal på fritidshem och som arbetar i 

verksamheten och har tankar om barn i behov av särskilt stöd i fritidsverksamheten, Dina tankar 

och funderingar har en stor betydelse för mig och jag skulle gärna besöka dig för en intervju 

som beräknas ta ca 45 min och jag kan besöka dig på din arbetsplats. Detta för att få ett rättvist 

och utvidgat perspektiv av resultatet i mitt examensarbete.  

 

Denna intervju vilar på etiska aspekter så som anonymitet och samtycke. Det är er rättighet att 

få veta att ni är skyddade, det vill säga att namn och plats blir fiktiva i undersökningen.  

Jag är flexibel med tider så återkoppla snarast möjligt, om när det passar er för en intervju.  

 

Kontaktuppgifter  

Mailadress: XXXXXX  

Tel nr: XXXXXX  

Med vänlig hälsning  

Lena Odell 
 

 


