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Abstract 

 

Personal assistants in the leisure time center? A quantitative survey study 

We have processed, in a quantitative survey, the issue of what the availability of personal 

assistants looks like for students in need of special support during leisure time. This was 

based on an earlier study conducted in 2014. Representatives from Lärarförbundet responded 

in an interview about the results of the study that they had a belief that the availability of 

personal resources for students in need of special support would be easier to access about the 

leisure time centers had their own public documents. We have compared and analyzed the 

results of the two studies and discussed them further with the help of previous relevant 

research, three theoretical perspectives in the field of special education and our many years of 

experience. Our analysis of the results shows that no change has occurred and that 

Lärarförbundets expectation has not been fulfilled, as many leisure time pedagogues still feel 

that they have students in need of a personal assistant that doesn´t have one. 
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Sammanfattning 

 

I en kvantitativ enkätstudie har vi behandlat frågan om hur tillgången av personlig resurs för 

elever i behov av särskilt stöd ser ut under fritidshemstid. Med utgångspunkt i en tidigare 

studie från 2014, där representanter från Lärarförbundet svarade på frågor baserade på 

studiens resultat. De svarade i intervjun att de hade en tro om att tillgången av personliga 

resurser för elever i behov av särskilt stöd skulle vara lättare att tillgå om fritidshemmen hade 

egna styrdokument. Vi har jämfört och analyserat de bägge studiernas resultat och diskuterat 

vidare med hjälp av tidigare relevant forskning, tre teoretiska perspektiv inom det 

specialpedagogiska området samt vår mångåriga erfarenhet. Vår analys visar på att ingen 

förändring har skett. Lärarförbundets förhoppning om styrdokumenten skulle göra skillnad 

har inte infriats än, då många fritidshemslärare fortfarande upplever att de har elever i behov 

av personlig resurs som saknar det.  
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1 Inledning 

Vi har arbetat 15–20 år vardera i fritidshem och brinner båda lite extra för arbetet kring elever 

i behov av särskilt stöd. Därför var det självklart att vi skulle utgå från ett ämne som är inom 

det specialpedagogiska området och omfattas av den interkulturella profil vår utbildning på 

Södertörns högskola har, när vi skulle välja ett aktuellt ämne till vårt enskilda arbete.  

1.1 Bakgrund 

Vår erfarenhet säger att elever många gånger får personlig resurs under skoltid men inte 

under fritidshemstiden, vilket påverkar verksamheten och eleverna negativt.  

Enikö Koch belyser detta i en artikel hon skrivit för tidningen Specialpedagogik i december 

2014, där hon skriver om en undersökning som tidningen Fritidspedagogik gjort och 

publicerat 6 november samma år. Koch skriver om resultatet som visade att det var 1700 

fritidspedagoger och lärare i fritidshem som uppgav att det fanns elever i deras verksamhet 

som var i behov av en personlig resurs under fritidstid men som saknade det. Dessa elever 

hade ofta personliga resurser under den obligatoriska skoldagen men som sedan inte följde 

med till fritidshemmet. I en intervju som Koch gjort med representanter från Lärarförbundet 

om resultatet efter undersökningen fick hon svaret att de trodde att det skulle vara lättare att 

få det stöd som eleverna har rätt till i form av personlig resurs även i fritidsverksamheten om 

fritidshemmet hade egna statliga styrdokument (Koch 2014). År 2016 fick fritidshemmet ett 

eget kapitel i Läroplanen, därför valde vi att ta reda på om det fortfarande finns elever som är 

i behov av resurs under fritidshemstiden som saknar den, eller om det blivit någon förändring. 

Vi ville även se om det finns skillnader mellan kommunala och privata skolor. 

1.2 Specialpedagogiskt område 

Här nedan kommer en kort sammanfattning utifrån hur vi valt att förstå och tillämpa det 

specialpedagogiska områdets betydelse, detta utifrån Skolverkets förklaring av 

specialpedagogik och dess innebörd.  

 

Specialpedagogik har sin grund inom pedagogiken, men kan även kopplas till psykologi, 

sociologi samt medicin. Detta gör att begreppet inom sitt verksamhetsområde känns igen 

eftersom det är tvärvetenskapligt. Att det är och behöver vara tvärvetenskapligt beror på att 

alla människor och deras livssituationer är så olika.  
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Specialpedagogikens uppdrag inom skolvärden handlar om att stärka, förebygga och reducera 

exkludering för elever som av olika anledningar inte har förmågan och/eller intresset att 

genom endast den ordinarie undervisningen kunna uppnå skolverksamhetens mål. Uppdraget 

har sin grund i bland annat barnkonventionen men framförallt i skollagen, där det i lagtexten 

tydligt står att skolan har skyldighet att se till alla elevers olika behov och erbjuda dem de 

bästa förutsägningarna för att kunna tillgodose sig utbildningen. Skolverket beskriver vidare 

några anpassningar som kan göras med hjälp av specialpedagogiken, det kan vara att anpassa 

lokaler efter verksamheten och skapa en lärmiljö som passar alla elevers olika behov. Det kan 

också handla om extra stöd och/eller extra anpassningar inom undervisningen som kan 

behövas en kortare men även under en längre tid (Skolverket 2019).  

1.3 Styrdokument 

Det är skollagen och läroplanen som reglerar hur undervisningen i fritidshemsverksamheten 

ska se ut (SFS 2010:800; Skolverket 2018). I läroplanen har fritidshemmet ett eget kapitel 

sedan 2016, kapitel 4 som tillsammans med kapitel 1 och 2 samt skollagen med dess 

demokratiska värden ska utgöra grunden för verksamheten. I fritidshemskapitlet beskrivs 

verksamhetens uppgift i en syftes del, där det överst står “Undervisningen i fritidshemmet ska 

stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta 

ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och 

erfarenheter” (Skolverket 2018, s. 24).  Även skollagens andra kapitel beskriver 

fritidshemmets förutsättningar och uppgifter, där det nämns att elevgruppen ska ha en 

sammansättning och storlek som är rimlig och att lokalerna ska vara anpassade för gruppen 

och fritidshemmets verksamhet specifikt. Det står också att undervisningen på fritidshemmet 

ska utgå från varje elevs enskilda behov. De som arbetar ska ha utbildning eller erfarenhet 

med syftet att eleverna får en bra och pedagogisk undervisning samt sina behov 

tillgodosedda. I nästkommande kapitel, kapitel 6, står det att utbildningen i fritidshemmet ska 

vara likvärdig oavsett var i landet eller vilken skolform man tillhör (SFS 2010:800, kapitel 2-

3). Skolverket har själva tolkat sina bestämmelser i Allmänna råd för arbete med extra 

anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram där de tydligt skriver att de insatser som 

behövs för elever i behov av särskilt stöd och som den ordinarie undervisningen inte kan 

erbjuda, skall tillsättas även på fritidshemmet (Skolverket 2014, s. 11). 
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2 Syfte och frågeställning  

Vårt huvudsyfte med detta enskilda arbete var att göra en kvantitativ undersökning för att ta 

reda på hur tillgången på personlig resurs till elever i behov av särskilt stöd ser ut på 

fritidshemmen idag. Vi hade en hypotes om att elever i behov av stöd fortfarande saknar 

personlig resurs under fritidshemstiden, detta trots att fritidshemmet har fått egna 

styrdokument med tydliga direktiv. Vilket är det motsatta mot vad Lärarförbundet hade en 

förhoppning om i intervjun efter undersökningen 2014.  

Frågorna vi kommer att utgå ifrån är: 

● Hur ser tillgången på personlig resurs ut för elever i behov av särskilt stöd idag?  

● Påvisar vårt resultat någon förbättring eller försämring jämfört med hur det såg ut 

innan fritidshemmet fick egna statliga styrdokument? 

● Hur stor är skillnaden mellan privata- och kommunala skolor vad gäller förekomsten 

av personlig resurs, till elever i behov av särskilt stöd under fritidshemstiden såväl 

som den obligatoriska skoldagen? 
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4 Tidigare forskning  

Att hitta relevant forskning kring vårt valda ämne var inte lätt då fritidshemmet är ett relativt 

outforskat område, jämfört med all forskning som finns om den obligatoriska skolan. Vi har 

därför valt att använda forskning som berör ämnena i vår frågeställning i större omfattning. 

Dels personliga resurser överlag i skolans verksamhet, dels fritidshemmets 

personalfördelning i förhållande till dess uppdrag och okunskapen kring vad uppdraget 

innebär. 

4.1 Personlig resurs för elever i behov av särskilt stöd 

Daniel Östlund (2017), fil dr, lektor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik har 

skrivit “Elevassistenter: En möjlighet eller ett hinder för elevers inkludering och delaktighet” 

som publicerades i den danska tidskriften Specialpædagogik, Vol. 37, nr 3/4. Östlund var 

kritisk till elevassistenter och deras arbete med att hjälpa elever, han beskrev en vardag där 

elevassistenten hindrade eleven att skapa egna sociala kontakter med jämnåriga, genom att 

alltid finnas i den direkta närheten. Östlund menade att elevassistenten kan ta tre olika roller: 

Den som stand-in som finns vid elevens sida hela tiden och hjälper hen med det mesta, där 

eleven inte själv behöver interagera med de andra eleverna eller vuxna. Rollen som 

hjälplärare som då finns lite i bakgrunden och hjälper eleven vid situationer som eleven har 

svårt att hantera på egen hand men sedan återtar platsen lite i bakgrunden. Till sist rollen som 

back up, där hen hjälper eleven vid situationer som måltider, toalettbesök, förflyttningar 

etcetera (Östlund 2017). Den rollen som vi anser saknas och behövs på fritidshemmen är roll 

nummer två, hjälplärare som kan hjälpa elever i behov av stöd vid situationer som hen själv 

har svårt att klara av. Att Östlund var kritisk kring frågan om personliga resursers arbete gav 

oss en god relevans och ett bra diskussionsunderlag som förde oss vidare i vårt arbete.  

4.2 Fritidshemmets uppdrag kontra pedagogernas 

förutsättningar  

Ann Ludvigsson och Carin Falkner publicerade i april 2019 en studie i tidskriften Nordisk 

tidsskrift for pedagogikk og kritikk. Studien har genomförts via forskningssamtal med lärare i 

fritidshem. Efter en analys av det insamlade datamaterialet kom de fram till ett resultat där 

lärare i fritidshem menar att ledningen och rektorer ofta brister i sin kunskap kring 
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fritidshemmet och dess uppdrag. Det ledde i sin tur till att rektorerna ofta förlitade sig på att 

fritidshemslärarna själva skulle utveckla och upprätthålla verksamheten, men också att 

fritidshemmets status bland övriga kollegor på skolan sjönk (Ludvigsson & Falkner 2019). 

Vår erfarenhet säger att deras resultat påvisar verkligheten, därför var det en intressant aspekt 

att ha med i kommande diskussion kring vårt resultat, se kapitel 11.  

I en av sina tidigare texter refererar Falkner och Ludvigsson till avhandlingen Elevskap och 

elevskapande- om formandet av skolans elever som är gjord av Lottie Lofors Nyblom (2009), 

där de täcker in det vi anser som mest relevant för oss och vår undersökning. De beskriver att 

pedagogiska insatser kan hjälpa barn i situationer där de inte själva kan utveckla sin position 

om de inte är tillräckligt medvetna om diskurserna. De beskriver vidare hur personaltätheten i 

fritidshemmen nästan halverades mellan åren 1980 och 1998, samtidigt som antalet inskrivna 

barn ökade och antalet fritidshem minskade (Falkner & Ludvigsson 2012; Lofors Nyblom 

2009). Slutsatsen i Falkner och Ludvigssons artikel är att det krävs lärarutbildad personal, 

rimlig arbetstid i skolverksamheten, färre elever i fritidsgruppen, ändamålsenliga lokaler och 

att kompetensutveckla de som inte har fritidspedagogisk utbildning. Detta för att lärare i 

fritidshem ska kunna använda sin kompetens och erbjuda elever en meningsfull och 

utvecklande fritidshemsverksamhet (Falkner & Ludvigsson 2012). Denna studie rör vid vårt 

ämne eftersom den belyser bristen på antal pedagoger under fritidshemstiden samt att det är 

stora elevgrupper. Om fritidshemmets uppdrag handlar om att tillgodose och finnas för alla 

elever blir det extra svårt om det samtidigt som det är stora barngrupper och få pedagoger, 

finns elever i behov av extra stöd.  

Falkner och Ludvigsson har också skrivit i Fritidshem och fritidspedagogik - en 

forskningsöversikt där de redogjort för fritidshemslärarens dubbla roll som handlar om att 

dels ha kontroll över verksamheten och eleverna i fritidshemmet och att kunna bedriva en 

pedagogisk verksamhet. Uppgiften som handlar om att ha koll, verkar växa i takt med att 

elevgrupperna blir allt större. Det missgynnar flexibiliteten som har gett fritidshemmets 

verksamhet dess karaktär. Ju större elevgrupperna blir desto mer kontroll behövs vilket 

medför minskad del av pedagogisk verksamhet (Falkner & Ludvigsson 2016, s. 26). Det är 

framförallt mellan åren 1994–1999 och åren 2004–2014 som antalet barn som är inskrivna i 

fritidshemmet, har ökat stort (Falkner & Ludvigsson 2016, s. 15).  

Enligt denna studie som är gjord 2016 kunde vi genom deras analys se att elevgruppens 

storlek på fritidshemmet har ökat ytterligare mot den studie vi hänvisade till ovan, där 
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siffrorna var från 1998. Detta är något vi tycker är alarmerande och därför också relevant för 

vårt fortsatta arbete.  

Ytterligare en forskningsstudie som har gjorts kring fritidshemmets uppdrag men då också 

med koppling till det specialpedagogiska arbetet är en studie gjord av Eva Siljehag (2007), 

“Igenkännande och motkraft; Förskole- och fritidspedagogikens betydelse för 

specialpedagogiken”. Siljehag har gjort sin datainsamling av material till sin forskning via 

samtal med elva personer som har sina professioner som fritidspedagoger eller förskollärare. 

Utifrån diskussionen kring fritidspedagogens uppdrag för elever i behov av särskilt stöd 

skriver Siljehag om att fritidshemmen ska arbeta med stöd utifrån skolans läroplan och de 

allmänna råden som finns framtagna för fritidshemmet. I texten finns också bland annat 

fritidshemmets uppdrag citerat där det framställs hur det skiljer sig ifrån bland annat 

förskoleklassens uppdrag, eftersom fritidshemmet inte har några utbildningsmål.  

Fritidshemmet skall i första hand ge barnen en meningsfull fritid och stöd i deras utveckling. I det 

sammanhanget kan fritidshemmet även ge stöd i den kunskapsutveckling som är skolans mål, men 

huvuduppgiften är en annan än kunskapsuppdraget (Siljehag 2007, s. 71).  

Denna forskningsstudie var intressant för vårt enskilda arbete eftersom den är gjord innan 

fritidshemmet fick ett tydligare uppdrag och ett eget kapitel i läroplanen. Studien gav oss en 

inblick och en förståelse för hur synen på hur fritidshemmets roll tidigare sett ut.  

 

En jämförande studie mellan fyra av de nordiska länderna, Sverige, Norge, Danmark och 

Island har gjorts av den isländska professorn Kolbrún Pálsdóttir som är verksam vid 

Reykjaviks Universitet. Hon har gjort en litteraturstudie som visar att Sverige och Danmark 

ligger i framkant när det gäller speciell utbildning för lärare i fritidshem, medan Norge och 

Island har övervägande okvalificerade pedagoger anställda för uppdraget. Likheterna mellan 

de fyra länderna är så pass stora att hon talar om “den nordiska modellen” som innebär att 

den offentliga utbildningen strävar efter att utvidgas till att även omfatta fritid och det 

informella lärandet. Leken visade sig vara ett viktigt begrepp i styrdokumenten i alla fyra 

länder, men inte i den fria lekens betydelse utan mer som ett utbildningsverktyg. Studien 

visade vidare att fritidspedagogikens informella karaktär inte heller hade framgång inom den 

formella skolmiljön utan lärarna hade en starkare yrkeskultur än fritidshemslärarna. Det ledde 

till att skolans arbete ansågs viktigare än fritidshemmets (Pálsdóttir 2018). Vi menar att det 
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stärker vår hypotes om att resursbehovet blir tillfredsställt i större grad under den 

obligatoriska skoldagen än under fritidshemstiden. 

 

Utifrån en sammanställning från en statistisk undersökning som Skolverket gjort med hjälp 

av Statistiska centralbyrån i april 2019 kan vi läsa om hur många elever respektive personal 

som var inskrivna och arbetade på fritidshemmen runt om i Sverige läsåret 2018/2019. 

Rapporten visar att antalet fritidshemselever ökat, men även att antalet anställd personal ökat 

sedan föregående läsår. Trots dessa siffror med ökning även av personal så har antalet 

personal med en pedagogisk högskoleexamen procentuellt minskat markant. (Skolverket 

2019, s. 2–4). Senare i sammanställningen beskrevs det att även om 

fritidshemsundervisningen bedrevs i grupp så fanns det ingen förutbestämd gräns om hur stor 

en elevgrupp bör eller får vara. Dock ansåg Skolverket att gruppstorlekens betydelse för 

undervisningens kvalité och den pedagogiska undervisningen var viktigare än 

personaltätheten. Hur många elever det i genomsnitt var inskrivna per avdelning skilde sig 

enligt siffrorna mellan kommunala och privata fritidshem, där de visade att fritidshem på 

fristående skolor hade lägre antal elever per grupp än fritidshem i kommunala skolor 

(Skolverket 2019, s. 7–8). För att vi skulle kunna föra en diskussion kring resultaten från vår 

enkät har Skolverkets siffror haft en stor betydelse. Det var viktigt att få en bild av 

verkligheten på fritidshemsverksamheter runt om i landet. 
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5 Teoretiska perspektiv 

Vår frågeställning behandlar i första hand frågan om tillgången på personliga resurser för 

elever i behov av särskilt stöd på fritidshemmet. Vi har därför valt att tillämpa teoretiska 

perspektiv inom det specialpedagogiska området, för att kunna föra en relevant diskussion 

kring vårt empiriska material. Det råder delade meningar hos forskarna kring om det 

specialpedagogiska området ska delas in i två eller tre perspektiv. Att det finns ett kategoriskt 

och ett relationellt perspektiv är de överens om, sedan finns det forskare som anser att ett 

tredje, dilemmaperspektiv, ska finnas med (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist 2001, s. 23; 

Jakobsson & Nilsson 2011, s. 35). Vi valde att ha med alla tre perspektiv i vår studie då vi 

ansåg att alla tre kunde styrka, lyfta och tillföra resonemang in i diskussionsdelen. Det 

kategoriska perspektivet och det relationella perspektivet gjorde det möjligt för oss att se på 

de olika fördelar och nackdelar som finns både i det långsiktiga arbetet och det kortsiktiga. 

Detta när det kommer till att tillsätta personliga resurser för elever i fritidshemsverksamheten. 

Att arbeta på fritidshem innebär att det dagligen uppstår situationer där vi som enskilda 

pedagoger behöver fatta snabba beslut med alternativa lösningar. Först i efterhand har vi 

möjlighet att reflektera kring om det var rätt beslut och agerande. Därför ansåg vi att även 

dilemmaperspektivet var ett relevant perspektiv för oss att använda i vår diskussionsdel. Här 

nedan följer en förklaring av de tre specialpedagogiska teoretiska perspektivens innebörd och 

betydelse:  

5.1 Det kategoriska perspektivet och det relationella 

perspektivet 

De två perspektiven kategorisk och relationell ställs av forskarna som motsatser till varandra 

där det kategoriska ses som kortsiktigt på en individnivå och det relationella som långsiktigt 

och med omgivningen i fokus. Konsekvenserna för verksamheten inom det 

specialpedagogiska arbetet påverkas beroende av vilket av dessa perspektiv som tillämpas. 

Jacobsson och Nilsson skriver om detta i sin bok Specialpedagogik och funktionshinder -Att 

möta barn och unga med funktionsnedsättningar i en utvecklande lärmiljö utifrån den 

forskningsöversikt som Emanuelsson, Persson och Rosenqvist gjort. De beskriver att ett 

arbete i skolans verksamhet utifrån det kategoriska perspektivet skulle innebära en kortsiktig 

lösning med enskilda elevers svårigheter fokus. Det relationella perspektivet som ses som en 

motsats till det kategoriska perspektivet skulle då vara mer av en långsiktig karaktär och 
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inrikta sig på miljön, skolan och samhället i stort, och inte endast på den enskilda eleven 

(Jakobsson & Nilsson 2011, s. 33). Emanuelsson med flera menar att om man uppfattar 

specialpedagogiken ur ett relationellt perspektiv så blir arbetet över tid det viktigaste och att 

det arbetet ibland kan uppfattas som obekvämt. I det arbetet finns inte heller utrymme för 

snabba lösningar för akuta händelser eller situationer. Vidare skriver de att det krävs mycket 

kunskap inom området specialpedagogik för att kunna arbeta utifrån ett relationellt perspektiv 

då det blir av en helt annan omfattning än vad det blir när man arbetar utifrån ett kategoriskt 

perspektiv. Att arbeta kategoriskt skulle enligt dem kunna liknas med att arbeta med “elever 

med svårigheter” och då skulle det relationella arbetssättet liknas med att arbeta med “elever i 

svårigheter” (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist 2001, s. 23–25).  

5.2 Dilemmaperspektivet 

Dilemmaperspektivet är ett perspektiv som Claes Nilholm behandlar i boken Perspektiv på 

specialpedagogik, där han gör det utifrån sin personliga tolkning av begreppet och förklarar 

det utifrån att “dilemman är motsättningar som i egentlig mening inte går att lösa, men som 

hela tiden pockar på ställningstaganden” (Nilholm 2007, s. 61). Han menar att inom det 

specialpedagogiska området i skolverksamheten inte finns några enkla lösningar när det 

kommer till att möta alla elever och deras olikheter. Dilemmat uppstår då skolans uppgift är 

att ge alla elever likvärdiga kunskaper men samtidigt har i uppdrag att anpassa 

undervisningen och verksamheten med alla elevers olika behov, intressen och kunskaper i 

fokus. (Nilholm 2007, s. 62). Ann Ahlberg skriver även hon om dilemmaperspektivets 

innebörd och menar i sin bok Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik – att bygga broar 

precis det Nilholm tar upp, att perspektivet har sin grund i tanken om att det är integrerat i 

utbildningssystemet. Hon skriver att det i skolans värld finns grundläggande och 

återkommande dilemman, det mest centrala dilemmat som uppstår är att elever ska uppnå 

samma mål och kunskaper samtidigt som verksamheten ska anpassas till elevernas olika 

förutsättningar (Ahlberg 2015, s. 52).  
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6 Forskningsmetod  

Vi har valt att använda oss av en kvantitativ metod, eftersom vi ville göra en kartläggning 

över hur tilldelningen av personlig resurs i skola och fritidshem ser ut och om behovet är 

tillfredsställt. En kvantitativ metod svarar på frågor som: Hur många? I vilken utsträckning? 

och som i vårt fall: Hur ser tillgången på personlig resurs ut för elever i behov av särskilt 

stöd? (Bjereld, Demker & Hinnfors 2009, s. 118). 

Patel och Davidson har en liknande förklaring och beskriver den kvantitativa forskningen 

enligt följande ”sådan forskning som innebär mätningar vid datainsamlingen och statistiska 

bearbetning- och analysmetoder” (Patel & Davidson 2019, s. 51). Vi konstruerade en digital 

enkät (se bilaga 2) som vi distribuerade i våra egna fritidsnätverk och i två grupper för 

fritidshemslärare på Facebook. Vi utformade frågorna på ett sätt så att respondenterna inte 

kan utläsa exakt vad vi vill få fram. Detta för att få så ärliga svar som möjligt. När vi hade fått 

tillbaka svaren på våra enkäter var det dags att bearbeta dem. Patel & Davidson beskriver 

bearbetningen som något man gör genom att framställa en statistisk ordning samt att 

analysera de data som kommit in. Resultaten ska vara så generella att det sedan går att 

applicera och jämföra med en annan grupp människor (Patel & Davidson 2019, s. 139–140).  

Patel & Davidson beskriver tre typer av undersökningar inom det kvantitativa 

forskningsområdet, de explorativa, deskriptiva och hypotesprövande. Vår undersökning är 

både en deskriptiv undersökning, där vi ska försöka beskriva läget idag vad gäller tillgången 

till personlig resurs för elever i behov av stöd, och hypotesprövande (Patel & Davidson 2019, 

s. 74–75). 

6.1 Materialinsamling 

Vi använde oss av en enkät för att samla in material till undersökningen. Vid 

enkätundersökning finns det bara en chans att motivera individerna att svara, det är genom 

det medföljande brevet, det så kallade missivet. I ett missiv behöver allt som är relevant för 

undersökningen finnas med och genom det motivera till att besvara enkäten. Det är därför 

viktigt att det utformas på ett korrekt sätt (Patel & Davidson 2019, s. 97). 
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6.2 Surveyundersökning 

Vi gjorde med hjälp av det webbaserade verktyget Survey Monkey en enkät som innehåller 

fem kryssfrågor. Vi har valt att hålla enkäten enkel då vi anser att det är lättare att få 

fritidshemslärare att svara på den ifall den inte tar så lång tid i anspråk vid svarstillfället. Det 

är även de fem frågorna som vi verkligen vill ha svar på och som belyser hur resursbehovet i 

skola och fritidshem ser ut och tillgodoses. I programmet Survey Monkey var det lätt att 

skapa en enkät och dessutom kunde vi sortera resultaten utifrån olika variabler och 

därigenom få statistik med snygg grafik att redovisa i vår uppsats. Martyn Denscombe 

beskriver olika fördelar och nackdelar med att använda webbaserade surveyundersökningar. 

Fördelarna är att det är lätt att skapa enkäter, att läsa av svaren, att man kan bestämma om 

någon fråga måste besvaras för att komma vidare i enkäten och att programmet skapar en 

unik webbadress som den som gör undersökningen kan använda sig av (Denscombe 2018, s. 

50–52). 

6.3 Urval 

Att dela enkäten på Facebook kan vara ett sätt att nå en relevant grupp av människor 

(Denscombe 2018, s. 53). Vi valde att dela vår enkät i två fritidsgrupper på Facebook, 

Fritidspedagogik.se och Fritidspedagog - världens bästa yrke, och via mejl i våra egna lokala 

fritidshemsnätverk i de kommuner vi är verksamma, Kumla och Lekeberg. 

Facebook är ett bra medium för att nå ut till många personer samtidigt, en baksida av det är 

att urvalet inte blir säkerställt. Även om vi har valt att lägga ut enkäten i grupper som är 

riktade mot fritidshemspersonal så kan vi inte vara helt säkra på att de som svarar verkligen 

arbetar på fritidshem. Vi vet inte heller hur stort antal det egentliga urvalet är då det i dessa 

grupper finns många som är inaktiva även om de är medlemmar.  

6.4 Metodkritik 

Stukát skriver att om man vill nå fler människor med sin undersökning, än vad man gör vid 

intervjuer eller observationer är enkäter ett bra verktyg. Om svarsunderlaget är större är det 

också större möjlighet att kunna generalisera sina resultat. En nackdel med enkäter är att inte 

svaren kan följas upp och respondenterna inte kan ställa följdfrågor om de undrar över något 

(Stukát 2005, s. 42–43). Vi har använt oss av ett strukturerat frågeformulär vilket förutsätter 
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god förkunskap om ämnet. De flesta av våra frågor hade bara tre svarsalternativ, det ger 

många gånger en allt för nyansfattig information enligt Stukát som förordar fler 

svarsalternativ vilket vi hade i vår sista fråga. Han menar också att det är viktigt att låta en 

testgrupp analysera frågorna och svara på enkäten för att säkerställa att respondenterna förstår 

och svarar rätt på frågorna (Stukát 2005, s. 44–48).  

Validitet och reliabilitet är något som Patel & Davidson beskriver som kriterier att beakta för 

att minska osäkerheten vid informationsinsamlandet i kvantitativa studier. Det är viktigt att 

veta att vi undersöker det vi vill undersöka, validitet, och hur tillförlitligt mätinstrumentet är, 

reliabilitet. (Patel & Davidson 2019, s. 128–133). Vi anser att validiteten i vår enkät är 

tämligen hög, vi valde att göra enkätfrågor där våra forskningsfrågor kunde besvaras. 

Samtidigt formulerade vi våra frågor på ett sådant sätt så att respondenterna inte kunde utläsa 

vad våra frågeställningar var, för att få så tillförlitliga svar som möjligt. För att få en ännu 

högre validitet hade vi kunnat ha fler svarsalternativ på frågorna och fler frågor. Reliabiliteten 

är hög då en liknande undersökning som gjordes 2014 gav snarlika resultat som vår.  

6.5 Bortfallsanalys 

I de allra flesta undersökningar blir det bortfall, och det kan vara svårt att veta hur stort 

bortfall det kan vara för att man fortfarande ska kunna lita på resultatet. Ett bortfall på 50% 

kan vara helt okej om man är helt säker på att bortfallet är slumpvis medan ett bortfall på 5% 

kan leda till att resultatet inte blir tillförlitligt om det är en viss extra betydelsefull grupp som 

inte svarat (Stukát 2005, s. 64–65). I vår undersökning var det svårt att veta hur stort 

bortfallet är då vi har delat vår enkät i två Facebookgrupper med ett visst antal medlemmar. 

Vi vet dock inte hur många av medlemmarna som är aktiva i grupperna eller hur många som 

besökt dem under de två veckor som vi hade vår enkät öppen för svar. Vi fick in 326 svar på 

vår enkät som var öppen för svar i två veckor. 

6.6 Arbetsfördelning 

Vi har träffats och arbetat varje vecka. Vid varje möte har vi arbetat tillsammans och fördelat 

arbetet mellan oss.  



17 
 

6.7 Etiska överväganden 

Undersökningen måste förhålla sig till olika forskningsetiska aspekter. Informanterna får inte 

kunna utsättas för kränkning eller förödmjukelse. Det finns fyra huvudkrav: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Patel & 

Davidson 2019, s. 83–84). I vårt självständiga arbete har det beaktats som följande: 

Informationskravet - Vi har beskrivit vår undersökning och berättat om dess syfte. 

Samtyckeskravet - Vår undersökning har byggt på informanternas frivillighet att besvara 

enkäten. Konfidentialitetskravet - Våra enkäter har besvarats anonymt och inte innehållit 

några uppgifter som kan härröras till informanterna vilket lett till att konfidentialitetskravet 

var uppfyllt från början. Nyttjandekravet - Vi har endast nyttjat enkätsvaren inom ramen för 

vårt självständiga arbete. 

6.8 Metoddiskussion 

6.8.1 Styrkor  

Styrkor med den metod vi har använt oss av är att vi genom att göra en kvantitativ 

undersökning via enkäter snabbt kunde samla in data som vi sedan analyserade. Att vi valde 

ett färdigt program att göra vår enkät och enkelt distribuera dem underlättade vårt arbete med 

sammanställningen av resultatet då vi fick färdiga siffror och diagram att använda. Då vi 

utgick från ett aktuellt och engagerande ämne som berör alla som arbetar inom 

fritidshemsverksamheten, men också att vi hade få frågor och en layout med enbart 

kryssalternativ anser vi var anledningen till att vi fick så många respondenter. Ytterligare en 

fördel med vår metod är att vi valde att tillämpa en snarlik fråga som den undersökning som 

legat till grund för vår undersökning, vilket gjorde att vi enkelt kunde jämföra resultaten för 

att se om någon förändring skett.  

 

Vi har avslutat vår resultatdiskussion med utgångspunkt i vår långa erfarenhet på 15–20 år 

vardera som fritidshemspersonal. Det har gjort att vår insamlade data får en djupare betydelse 

och kan sättas in i ett sammanhang på ett lättare sätt. En stor fördel i arbetet med vår 

undersökning har varit att vi valt att arbeta tillsammans den största delen av tiden, samt att vi 

har vår långa erfarenhet. Denna fördel har vi haft med oss både vid utformandet av enkäten 

och analysen av svaren men även diskussionerna har blivit nyanserade och givande.  
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6.8.2 Utvecklingsområden och vidare forskning 

Vår undersökning har i mycket större utsträckning besvarats av personal på kommunala 

fritidshem än privata, vilket kan bero på att personal i privata fritidshem är färre. En tes vi har 

är också att man är mer benägen att svara på en enkät som berör frågor man är missnöjd med 

i sin arbetssituation, än om man är nöjd.  

 

Om vi skulle göra samma undersökning igen hade vi kunnat göra en kvalitativ studie där vi 

via intervjuer kunnat välja ut en kommunal och en privat skola för att sedan jämföra 

resultaten. Ett annat alternativ för att få fram resultat hade varit att istället låta rektorer och 

ledning besvara våra enkätfrågor. Vi hade även låtit en testgrupp svara på våra frågor för att 

säkerställa att vi frågar det vi vill ha svar på. Det har vi missat med vår enkät, men vi hade få 

och tydliga frågor och anser att vi har fått förväntade svar utifrån vår hypotes.  

I vårt missiv har vi missat att informera kring våra etiska överväganden, detta är något vi 

skulle lägga till vid en eventuellt kommande enkätundersökning (se bilaga 1). 

 

Vi har i vår enkät, för att smalna av vår undersökning, valt att inte ha några frågor kring om 

de berörda fritidshemmen arbetar utifrån ett relationellt perspektiv och satsar på andra 

resurser än enbart personlig resurs. Till exempel mindre elevgrupper, anpassning av lokaler, 

personal med relevant pedagogisk utbildning samt engagerad ledning. Vi anser att en sådan 

forskning skulle vara ett intressant komplement till vår undersökning.  
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7 Resultat  

Vi fick totalt in 326 svar på vår enkät inom loppet av 14 dagar, de flesta svaren kom de första 

3 dagarna. Här nedan följer en redovisning av de svar som vi fått in.  

7.1 Fråga ett 

Arbetar du på en kommunal- eller privat skola? 

Eftersom vi i vår frågeställning undrar om det är någon skillnad mellan privata- och 

kommunala skolor vad gäller förekomsten av personlig resurs så behövde vi ha med den här 

frågan i vår enkät. Av de 326 som svarade på vår enkät arbetar ca 8% på privata skolor. Det 

är ett tämligen litet urval men vi har ändå valt att sortera svaren utifrån dessa två alternativ 

och visar i följande resultatredovisning att situationen ser liknande ut på både kommunala- 

och privata skolor. 

 

 

Figur 1 – andel respondenter i vår studie 
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7.2 Fråga två 

Finns det elever i ditt fritidshem som har en resursperson under den obligatoriska skoldagen 

men som saknar denna under fritidstiden? 

Den här frågan är central vad gäller vårt intresse för att göra just denna undersökning. Vi har 

sett på våra arbetsplatser att det ofta är så att elever som har en personlig resurs under den 

obligatoriska skoldagen inte får behålla den under fritidstiden. I samtal med annan 

fritidshemspersonal så ges bilden av att det ser liknande ut även på många andra arbetsplatser 

vilket ledde till vår hypotes om att stödet ofta saknas under fritidshemstiden. Vårt resultat 

visar att hypotesen besannas, ungefär två tredjedelar av de elever som har personligt stöd 

under den obligatoriska skoldagen saknar det stödet under fritidshemstiden.  

 

 

 

Figur 2 – resultat från kommunala skolor 

 

 

 
Figur 3 - resultat från privata skolor 
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3 Fråga tre 

Finns det elever i ditt fritidshem som har en resursperson/assistent på fritidshemmet men som 

saknar denna resurs under den obligatoriska skoltiden? 

Innan vi gjorde den här undersökningen hade vi inte hört att det här scenariot fanns på något 

fritidshem. Vi blev därför positivt överraskade över att det finns några, om än få, elever som 

har personlig resurs enbart i fritidshemmet. 

 

 

 

Figur 5 – resultat från kommunala skolor 

 

 

Figur 4 - sammanlagda resultat 
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Figur 6 – resultat från privata skolor 

 

 

 

 
Figur 7 - sammanlagda resultat 
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7.4 Fråga fyra  

Finns det elever i ditt fritidshem som har en resursperson/assistent under hela den samlade 

skoldagen? (Både den obligatoriska skoltiden och fritidstiden) 

Utifrån vår hypotes om att stödet ofta saknas under fritidshemstid får vi genom det här 

resultatet ett tydligt svar på att ungefär hälften av de elever som har personligt stöd har det 

under hela den samlade skoldagen. Alltså saknar fortfarande många elever som har behov 

under fritidstiden, detta stöd. 

 

Figur 8 – resultat från kommunala skolor 

 

 

 

Figur 9 – resultat från privata skolor 

 

 

 

 

Figur 10 - sammanlagda resultat 
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7.5 Fråga fem. 

Finns det elever i ditt fritidshem som är i behov av resursperson/assistent men som saknar 

denna resurs? 

Vi ville ge våra respondenter möjlighet att beskriva när under den samlade skoldagen behovet 

av personlig resurs finns och var det saknas, om det gör det. Resultatet visar att de elever som 

saknar personligt stöd i störst utsträckning saknar det under hela den samlade skoldagen. Det 

är få elever som behöver stödet endast under en del av dagen.  

 

Figur 11 - resultat från kommunala skolor 

 

Från respondenterna som arbetar på privata skolor fick vi inga svar i kategorierna vet ej och 

ja, behöver endast under fritidstiden.  

 

Figur 12 - resultat från privata skolor 
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Figur 13 - sammanlagda resultat 
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8 Resultatdiskussion  

Det vi kan utläsa från vår empiri är att det inte är så stora skillnader mellan svaren från 

fritidshemslärare som arbetar på kommunala- och privata skolor. Vi kan även se att det är en 

stor procent elever som är i behov av stöd under fritidshemstiden som saknar det.  

Här följer en diskussion om hur resultatet från vår undersökning bekräftar vår hypotes om att 

elever i behov av stöd fortfarande saknar personlig resurs under fritidshemstiden. Vi har fört 

vår diskussion kring resultatet från vår kvantitativa undersökning, vår hypotes samt tidigare 

forskning och relevanta teoretiska perspektiv. Därefter följer svaren på våra forskningsfrågor 

utifrån vår insamlade data och slutligen har vi fört en diskussion kring detta utifrån vår 

gedigna erfarenhet. Koch intervjuade representanter från Lärarförbundet 2014, utifrån studien 

som var grunden till vår undersökning. De hade en tro på att det skulle vara lättare för elever 

att få stöd i form av en personlig resurs under fritidshemstiden om fritidshemmet hade egna 

statliga styrdokument. Vårt empiriska resultat visar att bristen på personlig resurs under 

fritidshemstiden fortfarande är lika stor som vid undersökningen 2014. Detta trots att det gått 

3 år sedan fritidshemmet fick ett eget kapitel i läroplanen och således egna statliga 

styrdokument att arbeta från.  

8.1 Fritidshemmets status   

Enligt resultatet på fråga två i vår enkät (se figur 4) så kan vi utläsa att cirka två tredjedelar av 

elever i behov av personligt stöd får den hjälpen under den obligatoriska skoldagen men 

saknar den under fritidstiden. Att det fortfarande är en så hög andel elever som saknar resurs 

kan bero på att fritidshemmet anses ha lägre status, vilket visas genom de forskningssamtal 

som Ludvigsson och Falkner genomförde med lärare i fritidshem och som publicerades 2019. 

Det aktuella forskningsresultatet visar att ledning och rektorer i stor utsträckning upplevs 

brista i sin kunskap kring fritidshemmet och dess uppdrag. Enligt dem leder det till att 

fritidshemslärarna själva förväntas kunna driva och utveckla verksamheten inom 

fritidshemmen (Ludvigsson & Falkner 2019). Det har även visats i andra 

forskningssammanhang, till exempel i den isländska professorn Pálsdóttirs undersökning. 

Hon skriver att skolans formella miljö inte tar till sig fritidshemmets informella karaktär, 

vilket enligt hennes forskning leder till att den obligatoriska skoldagens arbete anses viktigare 

än fritidstiden (Pálsdóttir 2018).  
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Ledningen och rektorernas bristande kunskap kring fritidshemmets uppdrag kan bero på att 

uppdraget har ändrats och utvecklats under de senaste åren. Från att inte ha några egna 

utbildningsmål till att det ska bedrivas undervisning i fritidshemmet samt komplettera den 

obligatoriska skolans undervisning. Siljehag har med ett citat från en tidigare beskrivning av 

uppdraget i sin forskningsstudie från 2007, där det står: 

Fritidshemmet skall i första hand ge barnen en meningsfull fritid och stöd i deras utveckling. I det 

sammanhanget kan fritidshemmet även ge stöd i den kunskapsutveckling som är skolans mål, men 

huvuduppgiften är en annan än kunskapsuppdraget (Siljehag 2007, s. 71).  

I Lgr11, som är det gällande styrdokument, står det bland annat att fritidshemmets uppdrag är 

att “stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. 

Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och 

erfarenheter” (Skolverket 2018, s. 24). Vid jämförelse mellan dessa citat så ser vi att 

utvecklingen har lett till att det nu är fokus på undervisning i fritidshemmet och att 

utgångspunkten ska vara elevernas behov. Resultaten från vår undersökning visar att dessa 

behov inte blir tillgodosedda i tillräckligt hög grad då det är många av våra respondenter som 

har angett att det finns elever i behov av personligt stöd på deras fritidshem, som inte får det.  

8.2 Kortsiktig och långsiktig lösning 

Utifrån de siffror vi fått fram från vår empiri finns det elever, om än få, som har personlig 

resurs endast under fritidshemstiden. Genom att tillsätta en personlig resurs utgår man ifrån 

den enskilda elevens behov, men samtidigt hela gruppens då fritidshemspersonalen kan ägna 

sig åt undervisningen. Att tillsätta en personlig resurs innebär inom det specialpedagogiska 

området att man arbetar utifrån ett kategoriskt perspektiv, en kortsiktig lösning med fokus på 

individen, som löser problemet här och nu (Jacobsson & Nilsson 2011, s. 33). Genom att 

tillsätta personliga resurser under fritidshemstid så följer skolan Skolverkets Allmänna råd 

för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram att skolan ska tillsätta 

de insatser som krävs för att varje elev ska kunna delta och ta tillvara på undervisningen på 

bästa sätt, även i fritidshemmet (Skolverket 2014, s. 11).  

För att få en långsiktig lösning måste skolan arbeta ur ett relationellt perspektiv, som innebär 

motsatsen till ett kategoriskt perspektiv, en långsiktig lösning med fokus på miljö, skola och 

samhället i stort (Jacobsson & Nilsson 2011, s. 33). Emanuelsson, Persson och Rosenqvist 

menar att det krävs att personalen har stor kunskap inom det specialpedagogiska området för 
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att kunna arbeta ur ett relationellt perspektiv (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist 2001, s. 

23–25). Vi kan i vårt resultat inte utläsa om de fritidshemslärare som besvarat vår enkät 

arbetar ur ett relationellt perspektiv med långsiktiga lösningar i fokus. Det vi däremot kan se 

är att fritidshemslärarna svarar att de har elever som är i behov av personligt stöd idag. I 

Skolverkets beskrivning av dagsläget återfinns det att både antal elever och antal personal har 

ökat men att antalet personal med pedagogisk högskoleexamen procentuellt har minskat 

markant. Skolverket anser att gruppstorleken är av större betydelse än personaltäthet, 

eftersom fritidshemsundervisningen bedrivs i grupp. De beskriver att gruppstorleken är 

mindre på privata fritidshem än kommunala (Skolverket 2019, s. 7–8). 

8.3 Dilemma 

Ahlberg menar med att det i skolvärlden finns grundläggande dilemman och det mest centrala 

uppstår utifrån att elever förväntas nå samma mål och kunskaper samtidigt som man ska 

anpassa verksamheten utifrån alla elevers olikheter och behov (Ahlberg 2013).  Eftersom 

situationen ser ut som Skolverket har beskrivit tillsammans med det som vår undersökning 

visar, att fritidshem i stor utsträckning saknar personlig resurs till elever i behov av särskilt 

stöd så får dessa elever inte samma förutsättning att kunna nå målen. Det leder till att 

fritidshemslärare försätts i dilemman där de kan behöva välja mellan den enskilda elevens 

behov och gruppens. Utifrån ett specialpedagogiskt synsätt beskriver Claes Nilholm denna 

teori som ett dilemmaperspektiv. Han menar att dilemman är olösbara motsättningar som hela 

tiden kräver ställningstaganden. Inom skolvärlden uppstår dilemman då skolans uppgift är att 

ge alla elever likvärdiga kunskaper men samtidigt har i uppdrag att anpassa undervisningen 

och verksamheten med alla elevers olika behov, intressen och kunskaper i fokus (Nilholm 

2007, s. 61–62). Ett dilemma kan även uppstå i en verksamhet där det finns personliga 

resurser, då elever som alltid har en personlig resurs nära kanske inte får tillfälle att vara 

självständig och hitta sin egen plats i gruppen. Hur hjälpt en elev är av en personlig resurs 

beror på hur resursen arbetar. Daniel Östlund, fil dr och lektor i pedagogik styrker vår tes om 

detta då han är kritisk till elevassistenter och menar att det likaväl kan stjälpa elever i behov 

av stöd som att hjälpa dem. Vilken roll elevassistenten, den personliga resursen, tar är direkt 

avgörande för elevens situation. Om den personliga resursen tar rollen som stand-in får 

eleven aldrig träna sina egna färdigheter medan om hen istället tar rollen som hjälplärare så 

övas elevens färdigheter hela tiden med stöd av den personliga resursen (Östlund 2017).  
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8.4 Forskningsfrågor 

Här nedan kommer vi presentera hur resultaten från vår undersökning besvarar våra 

forskningsfrågor. 

8.4.1 Hur ser det ut idag? 

Hur ser tillgången på personlig resurs ut till elever i behov av särskilt stöd idag?  

I svaret från vår sista fråga i enkäten blir det tydligt att det saknas resurser i skolorna. Hela 

76,38% av våra respondenter uppgav att det saknas resurs till elever under hela den samlade 

skoldagen, alltså både den obligatoriska skoldagen och fritidshemstiden. Svaren visade även 

att de elever i behov av stöd som har en personlig resurs under den obligatoriska skoldagen, 

saknar 65,95% av dem detta stöd under fritidshemstid. 

8.4.2 Har det skett någon förändring? 

Påvisar vårt resultat någon förbättring eller försämring jämfört med hur det såg ut 

innan fritidshemmet fick egna statliga styrdokument? 

Genom att jämföra resultaten från vår undersökning med den som Enikö Koch redogjorde för 

i tidningen Specialpedagogik, kommit fram till att det fortfarande saknas personliga resurser, 

under framförallt fritidshemstiden men även under den obligatoriska skoldagen. Vi kan inte 

påvisa vare sig förbättring eller försämring utan situationen ser liknande ut som den gjorde 

vid tidigare nämnda undersökning från tidningen Fritidspedagogik 2014. Detta trots att 

fritidshemmen fått egna statliga styrdokument 2016. 
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Tidningen Fritidspedagogiks fråga ett har samma innebörd som vår fråga två. Se figurer 

nedan. 

 

1. Finns det barn i ditt fritidshem som har en resursperson/assistent under den schemalagda 

skoldagen, men som saknar denna resurs på fritidshemmet? 

 

 

8.4.3 Skillnad mellan privata och kommunala skolor? 

Hur stor är skillnaden mellan privata och kommunala skolor vad gäller förekomsten av 

personlig resurs till elever i behov av särskilt stöd under fritidshemstiden såväl som den 

obligatoriska skoldagen? 

Även om svarsunderlaget från fritidshemslärarna som arbetar på de privata skolorna var litet, 

så visar siffrorna på liknande situation som i de kommunala skolorna. 

Figur 14 - resultat från tidningen Fritidspedagogiks studie 

Figur 15 - resultat från vår studie (figur 4) 
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8.5 Erfarenhetsbaserad reflektion 

Vår empiri bevisar att den hypotes vi hade stämmer, siffrorna visar tydligt att det saknas 

personlig resurs för många elever inom fritidshemmet. Utifrån vår mångåriga erfarenhet som 

fritidshemspersonal så upplever vi att den obligatoriska skolan alltid prioriterats högre än 

fritidshemmet och även har fått mer resurser. Vi båda upplever att det är så det ser ut i våra 

verksamheter både nu och tidigare. När vi tagit upp behovet av personlig resurs så har detta 

pratats bort eller blivit nekat på grund av budget och resursfördelning. Under den 

obligatoriska skoldagen har det varit lättare att få tillgång till personlig resurs vid behov. 

Detta är enligt oss ett resultat av det som Ludvigsson & Falkner visar i sin forskning, att 

rektorer och ledning brister i sin kunskap om fritidshemmet och dess nuvarande uppdrag 

(Ludvigsson & Falkner 2019). 

 

Vi båda har genom vår erfarenhet upplevt situationer där en elev i behov av särskilt stöd gjort 

något hotfullt mot en annan elev eller mot personal. Då har hen skyndsamt fått en personlig 

resurs riktad mot sig för att lösa den akuta situationen. Ofta har vi pedagoger haft ett öga på 

dessa elever under en längre tid och påtalat behovet för rektor, men ingen insats eller 

förändring har gjorts förrän det inträffat en akut situation ofta av en hotfull karaktär. Att 

tillsätta en personlig resurs blir en lösning här och nu enligt det kategoriska perspektivet, 

samtidigt som orsaken till beteendet inte utreds. Här hade enligt oss ett arbete utifrån ett 

relationellt perspektiv, alltså en förändring av miljön och verksamheten runt elever blivit en 

bättre långsiktig lösning för alla. Även om vi båda tycker att det vore önskvärt att kunna 

arbeta utifrån ett relationellt perspektiv så anser vi att det är svårt att implementera på 

fritidshemmen. Vi upplever även att elevgruppernas storlekar och att det är en låg andel av 

personalen som har en pedagogisk utbildning inom fritidshemmen, motsätter sig ett arbete 

utifrån ett relationellt perspektiv vilket även Lofors Nyholm beskrev redan 2009 i sin 

avhandling Elevskap och elevskapande – om formandet av skolans elever (Lofors Nyholm 

2009).  

 

Vi tror att vår siffra på drygt 76%, när det gäller elever som behöver, men saknar personlig 

resurs i fritidshemmet, inte kommer att minska så länge som verkligheten ser ut som den gör.  

Vår övertygelse är att personliga resurser för elever i behov av särskilt stöd inte alls skulle 

behövas i samma utsträckning om fritidshemmet, men även skolan i sin helhet, skulle få 
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bättre förutsättningar av staten och kommunerna. Då skulle skolorna istället kunna satsa på 

mindre elevgrupper, anpassade lokaler efter verksamheten och högre andel utbildad personal. 

I vår profession som fritidshemslärare ställs vi dagligen inför olika dilemman. Ett exempel på 

detta är en situation där en elev blir arg och lämnar skolområdet i affekt. I stunden måste 

fritidshemspersonalen agera i stort sett instinktivt och snabbt välja om hen ska följa efter den 

arga eleven och lämna övriga elever, eller stanna kvar hos gruppen och låta eleven gå själv. 

Det är först i efterhand chansen finns att reflektera över om beslutet var rätt eller om 

situationen hade kunnat hanteras på något annat vis. Det handlar ofta om att välja mellan den 

enskilda eleven och hens behov och gruppen som helhet vilket Nilholm styrker i sin 

personliga definition “dilemman är motsättningar som i egentlig mening inte går att lösa, men 

som hela tiden pockar på ställningstaganden” (Nilholm 2007, s 61). 
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9 Slutord 

När vi letade efter tidigare forskning till vårt självständiga arbete hittade vi tidningen 

Fritidspedagogiks undersökning från 2014. Den handlade bland annat om tillgången av 

personliga resurser i fritidshemmet. Resultatet som visade att det ofta saknades stöd till elever 

i behov av särskilt stöd under fritidshemstid, bekymrade oss och vi blev även nyfikna på om 

de statliga styrdokumenten för fritidshemmet, som kom 2016, lett till någon förändring. Det 

blev utgångspunkten för vårt självständiga arbete.  

 

Genom resultatet av den kvantitativa enkätundersökning vi har genomfört belyser vi en 

verklighet där många elever fortfarande upplevs sakna personligt stöd i fritidshemmet. 

Resultaten av ovannämnda undersökning från 2014 och de från den här studien visar på 

snarlika siffror. Genom det har vi fått vår hypotes om att de statliga styrdokumenten som 

tillkommit för fritidshemmet 2016 inte har lett till någon förändring än, bekräftad. I vår 

diskussion har vi utifrån tidigare forskning behandlat ledningens bristande kunskaper kring 

fritidshemmets uppdrag tillsammans med att fritidshemmet anses ha lägre status än den 

obligatoriska skolan. Det kan ses som en eventuell bidragande orsak till att personliga 

resurser inte är lika ofta förekommande på fritidshemmet som under den obligatoriska 

skoldagen.   

 

Vi har tillsammans 20 års erfarenhet av att arbeta i fritidshemsverksamheter där elever i 

behov av särskilt stöd varit inkluderade. Åsa har även 15 års erfarenhet av att arbeta inom 

grundsärskolan, där undervisningen i högre grad utgår ifrån elevernas villkor och deras behov 

tillgodoses. Genom vår studie tillsammans med vår treåriga utbildning, Grundlärare med 

inriktning mot fritidshem med interkulturell profil - erfarenhetsbaserad, har vi nått en djupare 

förståelse för fritidshemmets betydelse och vikten av det interkulturella perspektivet. Även 

om vi båda under alla våra yrkesverksamma år har strävat efter att höja och framhäva 

fritidshemmets status, så har utbildningen och gett oss fler verktyg för att kunna sätta ord på 

hur verksamheten ser ut, vad som är bra och vad som kan förbättras. I vårt dagliga arbete 

upplever vi en frustration över att inte kunna tillgodose dessa elevers behov i den 

utsträckning vi skulle önska. Även om vi i vår undersökning har belyst bristen på personliga 

resurser är vår övertygelse att dessa inte skulle behövas i samma utsträckning om 

fritidshemmet och skolan i sin helhet fick andra förutsättningar. Till exempel möjlighet att 

bedriva undervisningen i anpassade lokaler, mindre elevgrupper och högre andel personal 
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med adekvat utbildning. Vår utbildning har även gett oss en större drivkraft att i 

undervisningen se till alla elevers behov och intressen samt att i vår profession som 

fritidshemslärare arbeta för ett inkluderande fritidshem med starkare status.  
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Bilaga 1 

 

Missiv: 

Hej! Vi heter Emelie och Åsa och läser nu vår sista termin på Grundlärarutbildningen med 

inriktning fritidshem erfarenhetsbaserad på Södertörns Högskola. Det har därför blivit dags 

för oss att skriva ett självständigt arbete, där vi ska göra en kartläggning av tillgången kring 

personlig resurs i fritidshemmet för elever i behov av särskilt stöd. Vi har skapat en enkät 

med fem frågor med kryssalternativ som tar högst någon minut. Vi skulle bli väldigt glada 

om just du vill hjälpa oss genom att besvara dessa frågor. Klicka på länken för att komma 

direkt till enkäten. Tack på förhand! 

 

  



 

Bilaga 2 

Personlig resurs för elever i behov av särskilt stöd 

 
*1. Arbetar du på en kommunal- eller privatskola? w 

Kommunal 

Privat 

 

*2. Finns det elever i ditt fritidshem som har en resursperson/assistent under den 

obligatoriska skoldagen, men som saknar denna resurs på fritidshemmet? w 

Ja  

Nej 

Vet ej 

 

*3. Finns det elever i ditt fritidshem som har en resursperson/assistent på fritidshemmet men 

som saknar denna resurs under den obligatoriska skoltiden? w 

Ja 

Nej 

Vet ej 

 

*4. Finns det elever i ditt fritidshem som har en resursperson/assistent under hela den 

samlade skoldagen? (Både den obligatoriska skoltiden och fritidstiden) w 

Ja 

Nej 

Vet ej 

 

*5. Finns det elever i ditt fritidshem som är i behov av en resursperson/assistent men som 

saknar denna resurs? w 

Ja, behöver hela dagen 

Ja, behöver endast under den obligatoriska skoldagen 

Ja, behöver endast under fritidstiden  

Nej  

Vet ej 

Klar 
 


