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 Abstrakt 
Syftet med uppsatsen var att genom intervjuer undersöka fritidspedagogers 

erfarenheter och syn på det särskilda stödet som en del barn är i behov av, i 

fritidshemmet. Med utgångspunkt i vår problemställning har vi presenterat en 

forskningsbakgrund där vi lyfter specialpedagogiska perspektiv, pedagogers 

förhållningssätt till dessa perspektiv samt begreppet särskilt stöd. Vi redogör 

även för fritidspedagogers förutsättningar för att arbeta med barn i behov av 

särskilt stöd samt för fritidshemmet som social arena. Detta för att skapa en 

grund för den kvalitativa studie som senare genomförts med hjälp av 

intervjuer och ljudinspelning. 

Resultatet visar att fritidspedagogernas syn på särskilt stöd skiljer sig åt. 

Fritidspedagogerna använder sig av olika anpassningar och kompetenser i 

arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Vidare visar resultatet på 

fritidspedagogers utmaningar och möjligheter i arbetet med barn i behov av 

särskilt stöd. I vårt resultat blir det också synligt hur behovet av särskilt stöd 

kan påverka barns sociala relationer i fritidshemmet.  

 

Nyckelord: Särskilt stöd, fritidshem, fritidspedagog, specialpedagogik  
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Tack! 

Vi vill börja med att tacka de sju pedagoger som ställde upp på intervjuer och 

gjorde denna studie möjlig att genomföra. Vi vill även rikta ett stort tack till 

vår handledare Helene Dahlström som varit ett stöd genom hela vår 

skrivprocess. För att du uppmuntrat oss att fortsätta kämpa och gett oss 

möjlighet att utvecklas under tiden vi skrivit.  

 

Josefine Häggkvist & Annica Mölk 
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 Inledning  
Detta examensarbete handlar om erfarenheter och synen på särskilt stöd i 

fritidshemmet.  

För flertalet barn är det tillräckligt med god kvalité på fritidshemmet för att få 

en bra och meningsfull fritidstid. Däremot behöver vissa barn särskilda 

stödinsatser som exempelvis extra personal eller stöd från specialpedagog till 

fritidspersonal för ett få en god kvalité i fritidshemmet (Willén-Lundgren & 

Karlsudd 2013). Vi är av åsikten att det är av stor vikt att ge särskilt stöd till de 

barn som är i behov av det just för att tiden som spenderas i fritidshemmet ska 

bli meningsfull för de individer som vistas där. 

I en artikel som kom ut 2014 i tidningen Specialpedagogik redovisas resultatet 

av en enkätundersökning riktad till fritidspedagoger. Undersökningen visar 

att fyra av fem fritidspedagoger tycker att elevassistenter saknas i 

fritidsverksamheten samt att fritidshemmet saknar tillräckliga resurser för att 

kunna bemöta barn i behov av särskilt stöd (Koch, 2014, december). 

Under vår studietid har vi mött fritidspedagoger (benämningen fritidspedagog 

använder vi genom hela arbetet på den utbildade personal som arbetar i 

fritidshemmet) som likt enkätundersökningen berättat att ett eventuellt stöd i 

form av en elevassistent ofta faller bort under fritidstiden. Fritidspedagogerna 

berättar även att fritidshemmet har sämre tillgång till övriga resurser än 

skolan, i arbetet med barn i behov av särskilt stöd, trots att fritidshemmet likt 

skolan har i uppdrag att visa hänsyn inför elevers olika behov samt anpassa 

verksamheten efter dessa (Skolverket, 2014; SFS 2010:800).  

 

Artikeln uppmärksammar att både elevassistenter samt övriga resurser till 

barn i behov av särskilt stöd är en brist på fritidshemmet. Mot bakgrund till 

artikeln och vad vi fått höra i möte med andra fritidspedagoger, har en 

nyfikenhet hos oss studenter väkts över att vilja undersöka särskilt stöd i 

fritidshem lite närmre. Av egna erfarenheter i jobb inom fritidshem samt under 

vår verksamhetsförlagda utbildning har vi även stött på barn i behov av 

särskilt stöd som av andra barn har blivit utsatta, exempelvis genom att bli 

kallat ”det dumma barnet” eller inte fått vara med och leka. Vi har därför även 

intresserat oss för hur barns sociala relationer blir påverkade på grund av 

behovet av särskilt stöd. 

 

Fritidshemmet är en social arena där en stor andel av barn i åldrarna sex till 

tolv år möts före och efter den schemalagda skolundervisningen (med social 

arena menar vi en mötesplats där barnen bland annat får skapa nya relationer 

och öva på det sociala samspelet). Vi vet genom forskning att sociala relationer 

är viktigt för individers utveckling och självkänsla, men att det för en del barn 

i behov av särskilt stöd kan vara svårt att få ta del av dessa (Piltz-Malik & 

Sjögren Olsson, 1998). Marianne Dahl (2014) skriver om att relationer kan både 
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inkludera och exkludera i en gemenskap och att det är relationer som får oss 

att känna en tillhörighet som i sin tur leder till att vi känner oss trygga eller 

otrygga i ett sammanhang. 

 

Vårt problemområde för denna studie är: Fritidspedagogers erfarenheter och 

syn på särskilt stöd. Vi har valt att göra denna studie eftersom 

fritidspedagogers erfarenheter och syn på särskilt stöd ligger till grund för hur 

barn i behov av särskilt stöd bemöts och hur verksamheten anpassas i 

fritidshemmet, vilket är av vikt att studera för att alla barn i fritidshemmet ska 

få en meningsfull tid i verksamheten. 

 

Vi upplever att det finns en brist på forskning inom specialpedagogik och 

fritidshem och vi finner därför denna studie viktig och intressant eftersom ett 

inkluderande fritids, för alla barn, borde vara en självklarhet. 
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 Bakgrund 
Vi kommer i det här avsnittet från början att konkretisera begreppet 

specialpedagogik, belysa pedagogers syn på barn i behov av särskilt stöd och 

förklara innebörden av särskilt stöd. Vidare följer en överblick över 

fritidspedagogers förutsättningar att arbeta med barn i behov av särskilt stöd 

samt fritidshemmet som en social arena. 

Synen på specialpedagogik är olika 

Asmervik (2001) framhäver att inom specialpedagogiken är det ofta tal om 

samma riktlinjer och teorier som inom den vanliga pedagogiken, men när det 

gäller individualisering ses specialpedagogiken mer som metodisk och 

anpassad. Specialpedagogik verkar inte ha någon entydig definition men det 

gemensamma för många definitioner anses vara att förebygga och undanröja 

utvecklingshinder samt stärka och utveckla barnets självkänsla och trygghet. 

 

Specialpedagogik och specialpedagogiska insatser sätts in där den vanliga 

pedagogiken anses vara otillräcklig för barnet (Persson, 1997; Ström & 

Linnamäki, 2011). Persson skriver om hur specialpedagogiken är varierande, 

då dess pedagogik hanterar alltifrån sociala svårigheter till 

inlärningssvårigheter. Enligt Persson är det viktigt att både individen samt 

miljön är aspekter som tas i beaktning inom specialpedagogiken. Mot 

bakgrund av detta skriver Karlsudd (2011) hur specialpedagogiken ej bör ha 

en egen pedagogisk grundsyn. Författaren menar att: 

 
Utgångspunkten måste vara att det finns en generell pedagogik där 

värdegrunden är applicerbar på alla barn och ungdomar. Oavsett hur 

de lyckas i skolan. Att renodla exempelvis specialpedagogik eller 

värdepedagogik gör att allmänpedagogiken eller ”normalpedagogiken” 

kan ta rast från det så viktiga innehåll som definieras som värdegrund. 

s.20. 

 

Det finns två kontroversiella specialpedagogiska perspektiv. Det kategoriska 

och det relationella. Det kategoriska perspektivet utgår från psykologiska 

teorier och medicinsk forskning, där individen anses vara förklaringen till 

svårigheterna. Det relationella perspektivet å sin sida utgår från 

förklaringsmodeller utifrån sociologiska teorier och tar fasta på att det är 

undervisningens brister och inte individen som är förklaringen till att en 

individ har svårigheter i skolan (Willén-Lundgren & Karlsudd, 2013). 

Dessa perspektiv kan också benämnas som traditionella och alternativa 

perspektiv enligt Nilholm, (2005). Det traditionella synssättet vilket kan liknas 

vid det kategoriska, handlar om att skolsvårigheter anses vara ett individuellt 

problem. Det är individen som bär på bristerna och individen har även rätt till 

extra resurser. Dessa resurser ska användas till att arbeta med barnens svaga 
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sidor genom en särskild utbildning (Hjörne & Sälsjö, 2008; Isaksson, 2009; 

Nilholm, 2005). I det alternativa perspektivet vilket har samma synssätt som 

det relationella, lyfts problematiken bort från individen och kritiken är 

tämligen stor mot det traditionella perspektivet (Nilholm, 2005). 

Isaksson (2009) har ytterligare benämningar på specialpedagogiskt perspektiv 

som har samma innebörd som det traditionella och det kategoriska, det 

individuella perspektivet. Författaren nämner även det strukturella 

perspektivet vilket liknar det alternativa (Nilholm, 2005) och det relationella 

(Willén-Lundgren & Karlsudd, 2013) till viss del, i att det inte är individen som 

är orsaken till svårigheter men det perspektivet menar istället är att det är 

samhället som ger individen brister eftersom samhället skapar hinder för 

individen i behov av särskilda stödinsatser 

Diskussionen om de olika perspektiven kategoriskt och relationellt anses 

viktigt eftersom synsättet ger form till skolans val av stödinsatser, till barnet i 

behov av särskilt stöd (Isaksson, 2009). 

Pedagogers förhållningssätt till barn i behov av särskilt stöd 

Enligt Isaksson (2009) erbjuder fritidshemmet ett annat lärande än skolan och 

där möts ofta barnen utifrån förhållningssättet att barnen kan olika saker. I 

Hjörne och Säljös studie (2008) har författarna funnit att pedagogers 

förhållningssätt till barn i behov av särskilt stöd liknar det traditionella 

perspektivet. I studien visas att pedagogerna hade en negativ syn på de barn 

som är i behov av särskilt stöd när dessa beskrivs på ett negativt sätt och som 

att barnen inte kan leva upp till skolans förväntningar. Istället för att utgå ifrån 

ett relationellt perspektiv där det är skolans miljö som framkallar barnens 

svårigheter, används i stället ett kategoriskt perspektiv där problemet 

appliceras hos barnet och det är denne som bör åtgärdas (Hjörne & Säljö, 2008). 

Nilholm (2005) menar även han att det traditionella perspektivet är det mest 

använda inom specialpedagogiken. Barnet anses ha svårigheter utifrån hens 

bakgrund eller barnens särskilda karaktärsdrag. Att det traditionella 

perspektivet är ett synssätt som har använts i skolan under lång tid menar 

även Isaksson, han menar på att det synssätt som skolan har i pedagogiken, 

även sätter prägel på vilket stöd som barnen i behov av särskilt stöd, erbjuds. 

 

Särskilt stöd 

Isaksson (2009) beskriver att det ofta är en diagnos eller medicinsk förklaring 

som ligger till grund för att ett barn benämns vara i behov av särskilt stöd, 

samt att detta är en understödjande faktor till att skolan erbjuder barnet 

stödinsatser. Vidare skriver Isaksson för att bli berättigad stödåtgärder inom 

skolan pågrund av svårigheter i skolan måste du som barn bli definierad som 

avvikande. Gerrbo menar (2012) att genom enbart fokusering på barnet som 

individ, hämmas inte endast möjligheten att hitta en lösning eller en förståelse 

för barnets problematik i skolan utan det bör också ifrågasättas rent etiskt. 

Författaren menar att barnets upplevelse av att inte förstå det man förväntas 

förstå eller kunna, kan vara jobbigt för individen i fråga. För att ett barn skall 
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få rätt till särskilt stöd i tid, är det av vikt att skolan är observant på elevers 

möjliga svårigheter i ett tidigt stadium (Gerrbo, 2012; Isaksson, 2009). 

Inom skolan arbetar man med elevhälsoteam, vilket Hjörne och Säljö (2008) 

skriver om i sin studie samt om hur teamen arbetar med barn i behov av 

särskilt stöd. Sällan, skriver författarna, beskrivs miljön kring barnet, 

omständigheter som barnet befinner sig i, eller undervisningen som bedrivs, i 

samtal om barnet. Fokus ligger på barnets avvikelser och svårigheter utifrån 

barnet som individ. Det finns en tradition i skolan att barn i behov av särskilt 

stöd fångas upp av speciallärare/specialpedagoger (Isaksson 2009). Författaren 

menar på att det är den specialpedagogiska verksamheten som tycks ha fått 

huvudansvaret för barn i behov av särskilt stöd.  

Karlsudd (2011) diskuterar begreppet “Barn i behov av särskilt stöd” och 

resonerar så här: 

  
Benämningen av barn i behov av särskilt stöd är väl generaliserande då 

det särskilda stödet många gånger är relaterat till barnets 

skolsvårigheter alltså den tid som barnet vistas i skolan eller den tid 

som skolan annekterar i form av läxor. I en definition som ovan gör 

skolan sig som tolkningsföreträdare vad gäller hela barnets utveckling 

och livssituation. Ett bättre ordval kunde vara barn i behov av särskilt 

stöd i sitt skolarbete.  s.20. 

 

Mot bakgrund av detta skriver Karlsudd (2011) om hur man i skolan väljer att 

tolka kunskap som ämnen matematik, läsförståelse och faktakunskap som 

exempel. Variabler som intensiv förståelse, ansvar och solidaritet observeras 

inte på samma sätt. Författaren menar på att de sist nämnda variablerna är 

förekommande i fritidshemmens tidigare styrdokument. 

Inkludering 

Persson (2009) menar att ambitionen med inkludering bör vara att det används 

i alla pedagogiska verksamheter inte enbart i specialpedagogiska 

sammanhang. Författaren beskriver att definitionen av inkludering idag 

handlar om att inkludera barn med olika hinder i skolan i den vanliga 

pedagogiska verksamheten. Inkludering är framförallt ett begrepp som 

används när vi pratar i termer om särskilt stöd. Begreppet beskriver hur barn i 

behov av särskilt stöd ska vara med och involverade i vanliga pedagogiska 

miljöer (Nilholm, 2006; Persson, 2009). 

 

Begreppet inkludering bör ses mot bakgrund av hur skolan har försökt hantera 

barn i behov av särskilt stöd, genom bland annat specialklasser, särskolor och 

avstängningar (Nilholm, 2006). En skola för alla är ett begrepp som ofta nämns 

i diskussionen om inkludering, att alla barn har rätt att vara delaktiga i en 

gemensamhet samt att inkludering bör ses som en process. Barns skillnader 

bör både mötas och beaktas samt att man genom olika pedagogiska arbetssätt 

ger alla barn en möjlighet att utvecklas optimalt, både teoretiskt och socialt 

(Gerrbo, 2012; Nilholm, 2006). 
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Fritidshemmet uppdrag och förutsättningar för att arbeta 
med barn i behov av särskilt stöd 

Fritidshemmet är en frivillig verksamhet där barn i åldrarna 6-12 år vistas före 

och efter skoltid medans vårdnadshavarna förvärvsarbetar eller studerar. Likt 

skolan styrs fritidshemmet av läroplanen lgr 11 (skolverket, 2011), skollagen 

samt skolverkets allmänna råd och kommentarer för fritidshem (skolverket 

2014). Fritidshemmets uppdrag är att komplettera skolan genom att stimulera 

elevernas lärande och hjälpa eleverna att utvecklas, fritidshemmet bör också 

visa hänsyn till elevers olika behov och skapa förutsättningar till att utvecklas 

utifrån dessa (Skolverket, 2014). 

I skollagen är det också tydligt att utbildningen ska anpassas efter varje elevs 

förutsättningar och behov (SFS 2010:800). 

 

I och med att fritidshemmet inte styrs av lärandemål på samma sätt som 

skolan gör, är verksamheten mer fri i sin utformning. Exempelvis så är det 

vanligt att praktiskt och utforskande lärande sker i större utsträckning än inom 

skolan för att ta tillvara på elevers olika lärstilar med hjälp av miljöbyte och 

arbete i olika gruppkonstellationer (Boström, Hörnell & Frykland, 2015; 

Klerfelt, 1999).   

Då verksamheten sker genom ett grupporienterat arbetsätt är social kompetens 

en stor del i vad verksamheten handlar om (Johansson & Ljusberg, 2004). 

Calander (1999) beskriver fritidspedagogers kompetens som en ”fritidens 

lärare” som utvecklar barnens självkänsla och identitet som i sin tur leder till 

att de stärks som sociala individer. 

I fritidshemmet handlar mycket om att ta tillvara på lärandet i stunden menar 

Andersson (2013). Att utifrån det som händer spontant i barngruppen ta till 

vara på och uppmärksamma frågor och händelser och göra dem till 

lärtillfällen. Samtidigt har fritidshemmet i uppdrag att ge barnen som vistas 

där en meningsfull fritid med möjlighet till vila. Detta görs genom att 

personalen uppmärksammar barnens intressen och tar till vara på dessa. 

Omsorg om barnen är en viktig del av fritidspedagogers arbete och för att 

kunna ge barnen bästa möjliga vistelse i fritidshemmet behöver det finnas en 

helhetssyn på barnet. För att få en helhetssyn förs en dialog mellan 

fritidshemmet, skolan och hemmet vilket är extra viktigt rörande barn i behov 

av särskilt stöd då olika kompetenser kan ge en bild av hur barnet fungerar i 

olika sammanhang (a.a). Genom att arbeta på ett sådant sätt att aktiviteter kan 

planeras och utföras med hänsyn till barns olika behov, samt att arbeta med 

skolmiljön är möjligheterna att ge rätt sorts stöd bättre (Gerrbo, 2012). 

Innemiljö och stora barngrupper påverkar fritidspedagogers arbete 

med barn i behov av särskilt stöd 

De senaste åren har visat att antalet inskrivna barn i fritidshemmet ökar. Idag 

visar statistiken att ca 80 % av barnen i åldern 6-9 år är inskrivna i fritidshem. 

Dessvärre har personaltätheten snarare förminskats än ökat vilket innebär att 

det går ungefär 20 barn per personal i fritidshemmet och ungefär 40 barn per 
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avdelning. Kritik har framförts om att fritidshemmen sällan har 

ändamålsenliga lokaler vilket kan leda till en sämre inomhusmiljö med hög 

ljudvolym, stress och färre möjligheter till att vistas i lokaler med lugn och ro. I 

kritiken framgår det också att personalen inte riktigt har tid och ork att planera 

och utföra en bra pedagogisk verksamhet när fritids tar vid efter skoldagen 

(Boström, Hörnell & Frykland, 2015; Saar, Löfdahl & Hjalmarsson, 2012). 

Bilden av fritidshem som har stora barngrupper, dåliga lokaler och få personal 

bekräftas ytterligare i en enkätundersökning gällande inlärningsmiljöer i 

fritidshem . I studien har fritidspedagoger själva beskrivit brister som små 

lokaler i förhållande till stora barngrupper med lite personal. Det i sig leder till 

att det är svårt att uppfylla alla barns behov menar deltagarna i enkätstudien 

(Boström, Hörnell & Frykland, 2015). 

Problematiken med lokaler som inte är ändamålsenliga uppstod när 

fritidsverksamheten flyttade in i skolan på 80-talet (Hansen, 1999; Saar, 

Löfdahl & Hjalmarsson, 2012). Fritidsverksamheten har därför på många håll 

fått bedrivas i klassrum utformade för att passa skolundervisning och inte 

fritidsaktiviteter. 

 

Fritidshemmet som social arena 

Andersson (2013) beskriver fritidshemmet som en frizon där barnet inte 

bedöms eller behöver prestera på samma vis som i skolan förutom i sådant 

som kan kopplas till barnets sociala utveckling. I och med att fritidshemmets 

verksamhet sker i ett grupporienterat arbetssätt blir det sociala samspelet 

mellan barnen och mellan barn och vuxna en viktig del i fritidspedagogers 

arbete (Boström, Hörnell & Frykland, 2015). Genom att medvetet använda sig 

av den sociala miljön som ett didaktiskt verktyg främjas en lärmiljö där barnen 

ges tillfälle att lära sig regler för lek, spel och samvaro samt rent allmänt hur 

man bör vara mot varandra (Johansson & Ljusberg, 2004).  Det är också i de 

sociala relationerna barnens identitet utformas och i gemenskapen med andra 

som de socialiseras in i den kultur och det samhälle vi lever i (Dahl, 2014; 

Ihrskog, 2006). 

I Johansson och Ljusbergs (2004) rapport om barn i fritidshem kommer de fram 

till att fritidshemmet är en viktig socialisations- och lärandemiljö för barnen 

som vistas där. Enligt barnen själva är relationer och kompisskap i 

fritidshemmet viktigt och deras vardag består i att på olika sätt lösa konflikter, 

förhandla och utöva maktkamper för att vara med och leka. Även Dahl och 

Ackesjö (2011) har i sin studie om meningsfull fritid ur barns perspektiv, 

kommit fram till att en viktig aspekt för att barnen i fritidshemmet ska trivas, 

är att kompisarna är där. I studien är just kompisskap en avgörande faktor för 

hur bra barnet trivs i fritidsverksamheten och ofta avgörande för om barnet 

ska fortsätta delta i fritidshemmets verksamhet eller säga upp sin plats. 

Marianne Dahl (2014) har i sin avhandling beskrivit relationer som ”en 

existentiell fråga som handlar om tillhörighet och att känna sig trygg i ett 

sammanhang” s. 5. Utifrån detta synsätt kan vi förstå barnens vilja att få vara 

med sina kompisar, vare sig det är i fritidshemmet eller i hemmet. Om 
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relationer kan få oss att känna tillhörighet och trygghet i ett sammanhang kan 

också brister på relationer få oss att känna det motsatta, ensamhet och 

otrygghet. Relationer är på det viset otroligt betydelsefulla då de kan få oss att 

bli inkluderade eller exkluderade i ett sammanhang, i detta fall fritidshemmet. 

Social kompetens är en viktig del i relationsskapandet och egenskaper hos 

barn som anses vara socialt kompetenta beskriver Ihrskog (2006) så här: 

 
Barn som beskrivs som socialt kompetenta är oftast tillmötesgående och 

har en positiv grundinställning och en god självuppfattning. De kan 

överblicka regler och normer i en grupp och de har förmåga att lösa 

konflikter. De kommunicerar på ett tydligt sätt och de kan lätt knyta 

nya kontakter s.29 

 

När det finns brister i barns sociala kompetens kan det finnas en risk för att 

barnet inte blir accepterat i gruppen vilket kan vara ett hårt nedslag i 

självbilden och stor energi går åt till negativa känslor om jaget. I både Ihrskogs 

(2006) och Dahls (2014) studier framgår det att en del barn varken söker eller 

får tillträde till relationer i form av kamratskap i fritidshemmet. Därför är det 

viktigt att fritidspedagogerna besitter kompetens i hur barns 

relationsskapande fungerar och då kan stödja de barn som behöver det (Dahl, 

2014). 
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 Syfte 
Studiens syfte är att genom intervjuer undersöka fritidspedagogers 

erfarenheter och syn på det särskilda stöd som en del barn är i behov av, i 

fritidshemmet.  

 

Frågeställningar 

 Vilken syn har fritidspedagoger på särskilt stöd i fritidshemmet? 

 

 Hur anpassas fritidsverksamheten efter behov av särskilt stöd? 

 

 Hur anser fritidspedagoger att barns sociala relationer blir påverkade 

på grund av behov av särskilt stöd? 
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 Metod 
Under denna rubrik konkretiseras val av metod. Avsnittet behandlar även den 

urvalsgrupp som undersökningen riktar sig till. Vi belyser också de 

forskningsetiska principerna samt ger en redogörelse för hur 

databearbetningen gått till. Avslutningsvis diskuteras den valda metoden. 

Metodval 

För att söka svar på studiens syfte, att undersöka fritidspedagogers 

erfarenheter och syn på det särskilda stöd som en del barn är i behov av i 

fritidshemmet, har vi valt att genomföra en kvalitativ undersökning via 

semistrukturerade intervjuer utifrån en frågeguide (Bilaga 2). En 

semistrukturerad intervju innebär att vi har redan färdiga frågor som vi följer, 

en frågeguide, men att vi har möjlighet att ställa följdfrågor till de svar vi får 

för att kunna få en bredare bild (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Eliasson 

(2013) skriver att kvalitativ metod passar bra när det är en förståelse för ett 

sammanhang forskaren vill ha. I vårt fall vill vi studera fritidspedagogers 

erfarenheter och syn på det särskilda stöd som en del barn är i behov av i 

fritidshemmet, vilket är svårt att mäta i siffror eller i mängd då vi också vill 

veta tankarna bakom och strävar efter en god förståelse av dessa. Några 

fördelar med kvalitativ metod menar Eliasson (2013) är att metoden är flexibel 

och kan anpassas vart efter studiens gång. Detta passar oss bra då vi inte 

behöver ha en exakt mängd deltagare bestämd från början, utan kan anpassa 

antalet efter det empiriska material vi får in. Det gör också att vi kan anpassa 

oss efter andra omständigheter som gör att vi bli begränsade i antalet 

deltagare. 

Att metoden föll på intervju har att göra med studiens syfte vilket innebär att 

vi behöver prata med deltagarna för att förstå hur de tänker kring ämnet. Vi 

valde att ha semistrukturerade intervjuer med en frågeguide (Bilaga 2) för att 

få möjligheten att ställa följdfrågor eller be deltagaren utveckla sina svar och 

på så vis öka och bredda vår förståelse för deltagarens svar. Att ha en 

frågeguide till grund vid intervjuerna gör det enklare att hålla tråden under 

samtalets gång. En frågeguide underlättar också vid analystillfället då det blir 

enklare att jämföra svaren med varandra (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). 

Urval 

Eftersom det är till fritidslärare vi skribenter utbildar oss, ville vi göra en 

studie som utgår från fritidsverksamheten. Valet föll på att intervjua 

högskoleutbildade fritidspedagoger eftersom att vi då vet att de har rätt sorts 

utbildning för verksamheten, även om det vanligtvis förekommer annan 

utbildad personal i fritidshemmen. En tanke fanns från början att även 

intervjua rektorer för att få deras perspektiv också, men ganska snart såg vi att 

vi behövde avgränsa oss för att inte arbetet skulle bli för stort (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2015). I studien deltar sju fritidspedagoger bestående av 
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både män och kvinnor med olika lång arbetslivserfarenhet samt att de arbetar 

på olika fritidshem fördelat i tre olika kommuner. Detta för att vi vill ha en 

bredare bild av hur det ser ut ute i verksamheten. Skulle vi intervjuat personal 

i enbart en kommun eller flera pedagoger från samma skola såg vi som risk att 

svaren skulle bli för enhetliga, då vi är intresserade att se om det finns någon 

variation bland svaren (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Ett sådant urval 

där man är ute efter skillnader och likheter kallas för teoretiskt urval (Ahrne & 

Svensson, 2015). De fritidspedagoger som har deltagit i studien består av 

personer som vi tidigare mött under arbetstid eller verksamhetsförlagd 

utbildning, men även personal som vi endast kommit i kontakt med efter att vi 

skickat ut vårt missiv-brev, alla är verksamma högskoleutbildade 

fritidspedagoger. Att det blev just dessa personer som blev deltagare i vår 

studie beror på att det var de som tackade ja till att delta i studien efter 

utskickat missiv-brev. 

 

Presentation av urvalsgruppen: 

Fritidspedagog 1 är en medelålders man. Han har arbetat som fritidspedagog i 

20 år och arbetar nu på en mellanstor skola. Han deltog även i vår pilotstudie 

och har därför intervjuats vid två tillfällen för att komplettera pilotintervjun. 

Totalt varade intervjun i 45 minuter. 

 

Fritidspedagog 2 är en kvinna i övre medelåldern. Hon har arbetat som 

fritidspedagog i drygt 30 år och hon arbetar på en mellanstor skola. Intervjun 

varade i 50 minuter. 

 

Fritidspedagog 3 är en kvinna 30-årsåldern. Hon har arbetat som 

fritidspedagog i 7 år och arbetar nu på en mindre skola. Denna intervju skedde 

över telefon och varade i 30 minuter. 

 

Fritidspedagog 4 är en medelålders man. Han har arbetat som fritidspedagog i 

15 år och arbetar nu på en större skola. Intervjun varade i 35 minuter. 

 

Fritidspedagog 5 är en kvinna i 30-årsåldern. Hon har arbetat som 

fritidspedagog i drygt ett år och arbetar nu på en mellanstor skola. Intervjun 

varade i 30 minuter. 

 

Fritidspedagog 6 är en kvinna i övre medelåldern. Hon har arbetat som 

fritidspedagog i drygt 30 år och arbetar nu på en mellanstor skola. Intervjun 

varade i 40 minuter. 

 

Fritidspedagog 7 är en medelålders kvinna. Hon har arbetat som 

fritidspedagog i snart 20 år och arbetar nu på en mindre skola. Intervjun 

kompletterades även över telefon och varade totalt i 50 minuter.  
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Genomförande 

Vår ambition var att intervjua mellan fyra och åtta deltagare, efter avslutad 

empiriinsamling hade intervjuer genomförts med sju utbildade 

fritidspedagoger. Ett missiv-brev (Bilaga 1) skickades ut till elva rektorer i tre 

olika kommuner. Sju av de tillfrågade rektorerna tackade ja till att vara med i 

vår studie och vidarebefordrade vårt mail till sin berörda personal, vilket vi 

önskat i missiv-brevet. Därefter tog vi kontakt via mail eller sms för att 

bestämma en lämplig tid och plats med de deltagande fritidspedagogerna. Då 

några förfrågade skolor tackade nej till deltagande av studien samt att ett par 

tilltänkta deltagare blev sjuka fick vi kort om tid att hinna med lämpligt antal 

intervjuer inom vår tidsram. Därför erbjöds också några deltagare att delta via 

en telefonintervju i stället. Om intervjuerna ska spelas in är det först lämpligt 

att ha fått deltagarens samtycke till detta poängterar Eliasson (2013). Därför 

har vi bett om tillåtelse och i samråd med deltagarna har alla intervjuer spelats 

in antingen med en diktafon eller med en mobiltelefon, detta för att vi ska 

kunna koncentrera oss på själva samtalet men också för att underlätta 

transkriberingen. Att kunna lyssna på intervjuerna igen underlättar också 

analysarbetet (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Vid transkriberingen valde 

vi att ta bort hummanden, upprepningar, omtagningar och irrelevant prat om 

annat. Vi skriver också ut transkriberingarna i vårdat talspråk.  
Intervjuerna har vi gjort en och en och inte tillsammans eftersom att vi 

studenter inte bor i samma kommun och inte har haft möjlighet att göra de 

tillsammans. En intervju utfördes via telefon och en annan intervju 

kompletterades över telefon. I övrigt skedde intervjuerna på deltagarnas 

arbetsplatser. 

Etiska ställningstaganden 

Till vår studie har vi använt oss av vetenskapsrådets etiska ställningstaganden 

vid kontakt med rektorer och vid intervjuer av deltagande fritidspedagoger. Vi 

har utgått från de fyra huvudkraven som är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Vi skickade ut ett Missiv-brev (Bilaga 1) till rektorer 

där information om studiens syfte och användningsområde beskrevs, samt att 

vi skrev att deltagandet i studien är helt frivilligt och närhelst kan avbrytas om 

så önskas, på så vis uppfyllde vi informationskravet. Samtyckeskravet 

uppfylldes när de deltagande fritidspedagogerna tackade ja till att vara med i 

vår studie och vid intervjutillfället blev de åter igen informerade om att 

deltagandet är frivilligt och kan avbrytas om deltagaren så önskar. Vi har gjort 

deltagarna medvetna att vi inte kan garantera full anonymitet då exempelvis 

arbetskamrater vet om att de deltagit. Däremot avidentifierar vi deltagarna i 

studien genom att inte nämna kommun, skola eller namn. De uppgifter 

deltagarna lämnar kommer att förvaras på ett sådant sätt att ingen obehörig 

kan ta del av dessa. Inspelningar och transkriptioner kommer att förstöras så 

snart studien är godkänd, genom ovan nämnda åtgärder uppfylls även 

konfidentialitetskravet. För att uppfylla det sista kravet, nyttjandekravet, 
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nämndes vid intervjutillfället att informationen deltagaren ger endast ska 

användas till detta examensarbete och att uppsatsen, när den är färdig, 

kommer att finnas tillgänglig för allmänheten på DiVAS hemsida som är en 

gemensam samlingsplats för examinerade och godkända självständiga arbeten. 

Analysens genomförande 

Det transkriberade materialet har vi läst igenom flera gånger för att tolka och 

analysera vad som sägs. Rennstam och Wästerfors (2015) delar upp 

analysarbetet i tre arbetssätt vilka är att sortera, att reducera och att 

argumentera. Till en början kan det empiriska materialet upplevas som ett 

kaos, vid sortering av materialet skapas en ordning för att lättare få en 

överblick av materialet inför analysen. Vi sorterade först intervjuerna efter 

frågorna vi ställt för att sedan finna gemensamma kategorier, likheter och 

skillnader när vi jämförde dem. Eftersom det skulle ta alldeles för mycket plats 

att skriva ut hela vårt material har vi reducerat och valt ut de bitar som 

representerar helheten bäst. Slutligen diskuteras och argumenteras vårt 

material i förhållande till den forskning vi använt oss av under avsnittet 

bakgrund. 

Metoddiskussion 

Vid val av metod är det bra att vara medveten om för-och nackdelar. Några 

nackdelar med att ha intervju som metod är att det kräver ganska mycket tid. 

Dels i förberedelse, som att få till en bra frågeguide samt att läsa in sig i 

metoden. När intervjuerna väl är gjorda är även transkriberingarna ett 

tidskrävande arbete. En annan nackdel med intervjuer är att de ger en 

begränsad bild eftersom vi endast får ta del av deltagarens uppfattning av vårt 

studieobjekt. För att bredda bilden är exempelvis observation ett passande 

komplement för att studera hur det går till i verksamheten rent praktiskt 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015), vi har dock inte kompletterat med 

observation på grund av tidsbrist. Risken vid intervjuer är också att vi inte kan 

lita på att den information deltagaren ger stämmer till fullo. Det finns alltid en 

risk att svaren förvrängs för att dölja hur det egentligen är (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2015). En nackdel med att använda sig av telefonintervju 

är att vi inte får tillgång till deltagarens kroppsspråk. För att deltagaren skulle 

kunna medverka i studien var det dock nödvändigt. Vi bedömer ändå att det 

inte har påverkat vår förståelse för deltagarens svar. 

Utöver nackdelarna finns det såklart fördelar, vilka vi anser väger tyngre än 

nackdelarna. Vid intervjuer har forskaren en chans att få höra om deltagarens 

reflektioner över studiens syfte, något som faller bort vid exempelvis en 

observation. Deltagaren kan förklara hur det praktiska fungerar och vilka 

erfarenheter deltagaren har sedan tidigare (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 

2015), vilket är precis vad vi ville få ut av denna studie. Eliasson (2013) skriver 

att genom att välja en semistrukturerad intervju ges vi också möjligheten att få 

mer djupgående svar från deltagarna då vi inte behöver hålla oss strikt till vår 

frågeguide. Dock är det viktigt att vara medveten om att risken för att 

intervjuaren påverkar deltagarens svar är större ju mindre strukturerad 
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intervjun är (Eliasson, 2013). Detta är vi medvetna om och har fått hjälp av vår 

handledare att se till att våra frågor vid intervjuerna inte är ledande. 

Vi upplevde det också som svårt att hitta tillräckligt många lämpliga deltagare 

till vår studie samt att det ibland var svårt att hitta en passande tid. Att skicka 

ut ett missiv-brev till rektorer är ett enkelt sätt att be om tillåtelse att 

genomföra studien bland dennes personal och att informera om studiens syfte 

med mera. Vad vi däremot borde ha fått med, var att vi studenter skulle ta 

kontakt med dennes personal via telefon eller mail några dagar efter utskickat 

missiv, då hade förmodligen processen att hitta lämplig personal gått 

snabbare. 



  

 

15 

 

 Resultat och analys 
Syftet med denna uppsats är att undersöka fritidspedagogers erfarenheter och 

syn på det särskilda stöd som en del barn är i behov av, i fritidshemmet. I 

forskningsbakgrunden har vi presenterat olika perspektiv på 

specialpedagogik, vi har även behandlat särskilt stöd i fritidshemmet samt 

fritidshemmet som social arena. 

I denna del av rapporten kommer vi att presentera de delar av vårt 

transkriberade material som vi funnit relevanta till studien. Vi har valt att 

använda oss av fem stycken kategorier som utgår ifrån våra frågeställningar, 

för att presentera resultatet. Texten presenteras löpande och innehåller citat 

från våra deltagare från intervjutillfällena, citaten är numrerade med vilken 

fritidspedagog som har svarat. Genom att använda oss av deltagarnas svar vill 

vi visa på de skillnader och likheter som finns i fritidspedagogernas syn på 

särskilt stöd i fritidshemmet. Resultatet visar också vilka anpassningar som 

görs i fritidshemmet för barn i behov av särskilt stöd, med tillhörande 

möjligheter och utmaningar. Vidare visar resultatet på hur barns sociala 

relationer kan bli påverkat på grund av behovet av särskilt stöd. 

 

Synen på särskilt stöd ser olika ut 

I vår studie har det framkommit att synen på särskilt stöd ser olika ut på 

fritidshemmen beroende på vilka barn som befinner sig i fritidsgruppen. 

Särskilt stöd behöver inte bero på att eleven har fått en diagnos utan verkar till 

stor del ha att göra med elevens sociala kompetens, allergier eller fysiska 

begränsningar. Fritidspedagogerna beskriver att det gäller de barn som inte 

klarar sig helt själva, där man behöver finnas med och ligga ett steg före. För 

fritidspedagogernas del innebär det att kunna förutse vad en situation kan 

leda till så att barnet inte hamnar i en svårighet. Fritidspedagogens roll är att 

stötta och vägleda barnet så att det kan klara av tiden i fritidshemmet. När vi 

jämför intervjuerna med varandra blir det tydligt att synen på särskilt stöd ser 

väldigt olika ut från fritidshem till fritidshem. 

 
Det är de som har problem med det sociala, i samverkan med andra 

barn, att inte kunna leka. För det är mycket fritt på fritids, det ska det ju 

vara. Att inte kunna den delen är ett väldigt allvarligt problem i en 

grupp. Då behöver du särskilt stöd för att lära dig det, från oss. 

Fritidspedagog 2 

 

Det är väl de som har någon form av bokstavskombination. 

Hörselskadade, de som har hörselnedsättning eller synnedsättning 

någon form av handikapp liksom. Men sen har vi de barnen som kanske 

är omogna eller så som inte klarar av att lyssna eller följa de reglerna 

som vi har. Fritidspedagog 3 
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Särskilt stöd i fritidshemmet handlar till mindre del om inlärningssvårigheter 

och till större del om hur man fungerar i en grupp. Många av de exempel som 

deltagarna i studien nämner handlar istället om utåtagerande eller inneslutna 

barn men även barn som har en flyktingbakgrund, problematik i hemmet samt 

funktionsnedsättningar som exempelvis hörselskador. Dessa exempel kan vara 

en bidragande orsak till att barn behöver särskilt stöd i fritidshemmet. 

Fritidspedagogerna anser inte heller att en diagnos är nödvändig för att 

behöva särskilt stöd, utan det har snarare med andra faktorer att göra. I 

intervjuerna framkommer det olika synsätt på behovet av särskilt stöd. Några 

pedagoger definierar det som “sociala svårigheter” och en annan som 

“bokstavskombination”. Det visar sig alltså att fritidspedagogerna använder 

sig av både det relationella perspektivet och det kategoriska perspektivet. 

 
Ibland så kan jag känna att barn i behov av särskilt stöd i fritidshem inte 

är samma barn i behov av särskilt stöd på skolan. Fritidspedagog 4 

 

En anledning till att det är skillnad i synen på behovet av särskilt stöd, menar 

några deltagare beror på skillnaden på miljön i skola och fritidshem. I skolan 

är det mer styrda ramar och tydligare riktlinjer, barnet vet vad hen ska göra. 

Däremot i fritidshemmet så är det friare och det är mer upp till barnet själv att 

bestämma. I skolan kan det också upplevas att det finns prestationskrav som 

ska uppfyllas medan det i fritidshemmet är så gott som kravlöst. Vilket i sin 

tur kan leda till att en del barn blir hämmade i skolmiljön men blommar ut på 

fritids. Å andra sidan så blir fritidshemmet en svårare miljö att vistas i för de 

barn som har svårt med impulskontroll, ljud och övriga sociala svårigheter. Att 

barngruppen är större och livligare menar deltagarna ofta kan vara en 

problematisk miljö.  

 

Anpassningar i fritidshemmet efter behov av särskilt stöd 

I arbetet med behov av särskilt stöd i fritidshemmet är deltagarna överens om 

att anpassningar i fritidshemsverksamheten är nödvändiga. Beroende på vilka 

möjligheter fritidshemmet har sker anpassningarna på olika sätt, det spelar 

givetvis också roll vilket typ av stöd barnet behöver. En framträdande 

anpassning visar sig vara att placera de barn som på något sätt är utåtagerande 

eller på något sätt har sociala svårigheter i en mindre grupp, detta för att 

barnen ska få lugn och ro och inte så många sinnesintryck. En annan 

anpassning kan vara att några barn får gå in tidigare och äta mellanmål för att 

slippa stå i kö och högt ljud. 

 
Men sen är det ju svårt det där. Man vill inte att de ska bli ”för särskild” 

heller för de märker ju det på en gång. Man försöker ju att de ska kunna 

vara med men ibland går det inte. Oftast så mår de mycket bättre också 

om de får vara i en liten grupp så de får lyckas så de inte behöver känna 

det här misslyckandet. Fritidspedagog 1 
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Utöver att placera barnen i mindre grupper så är en annan anpassning att se 

över vilka aktiviteter som erbjuds i fritidshemmet. Vid planeringen av 

aktiviteter så utgår fritidspedagogerna från den totala barngruppen men 

anpassar även aktiviteterna extra för de barn som behöver det. Exempelvis 

väljs aktiviteter utefter allergier och fysiska funktionsnedsättningar, men även 

val av lokal anpassas efter behov. Exempelvis om en elev har en hörselskada 

väljs det klassrum som har T-slinga samt att personalen använder mikrofoner. 

Ett par av deltagarna berättar att de på fritidshemmet arbetar med 

tillflyktsorter, vilket är en lugnare plats dit barnen kan dra sig undan för lugn 

och ro. Utöver lugn och ro finns det även behov att få göra sig av med energi. 

Ytterligare anpassningar som fritidspedagogerna använder sig av är att fördela 

personal så att en personal har en mer övergripande roll över barngruppen och 

den andra kan koncentrera sig mer på eleven som behöver det. 

 
Det kan vara så att någon behöver vara extra rörlig, det är också en 

anpassning i en fysisk miljö ”att nu behöver man få springa av sig. 

Fritidspedagog 4 

 

Medan sex av deltagarna nämner tillgången till elevassistent som en bristvara, 

är det en skola som sticker ut och jobbar flitigt med användningen av 

elevassistent även i fritidshemmet. Deltagarna som anser att elevassistenter är 

en bristvara på fritids menar delvis att anledningen är både ekonomisk och 

organisatorisk. Fritidspedagogerna använder sig av personalen som finns 

tillgänglig på fritidshemsverksamhetens eftermiddagar för att ”täcka upp” 

eftersom det i några fall är så att elevassistenten som är med på skolan, 

försvinner när fritidshemsverksamheten börjar. Två fritidspedagoger nämner 

att de har fått en ”extra” personal som ska fungera som ”resurs” i grupp på 

fritidshemmet. 

 
Vi har resurs på de som verkligen behöver det och sen så ser vi till att 

personalstyrkan funkar också. [...] Jag tror nog att skolan har satsat 

ganska mycket på det för att vi ser att det behövs liksom. 

Fritidspedagog 3 

  
Flertalet deltagare i studien nämner hur man använder sig av olika sätt att 

informera elever i behov av särskilt stöd på olika sätt fritidshemmet. Genom 

tecken som stöd, bilder, som till exempel ett bildschema över dagen samt även 

information till elever med svenska som andra språk. Vidare berättar 

fritidspedagogerna hur det är viktigt för barn i behov av särskilt stöd att blir 

förberedda på vad som ska hända under dagen på fritidshemmet, vilka 

aktiviteter som erbjuds och att detta presenteras för barnet.   

 
Det beror på lite också, för att vissa barn, de behöver verkligen veta vad 

det är som händer, de behöver ha ett bildschema på hur dagen kommer 

att vara och de behöver veta vilken vuxen som kommer vara med just 

den eleven. Fritidspedagog 3 
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Fritidspedagogers förutsättningar att arbeta med barn i 
behov av särskilt stöd 

Deltagarna berättar i studien om vad de behöver på fritidshemmet för att 

arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Först och främst nämns vikten av 

föräldrakontakt, att fritidspedagogen får information om barnets behov. 

Informationen kan vara till exempel om barnet har astma, allergier eller 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Men det kan även vara information 

om barn som är ”överaktiva” eller har svårigheter att samspela i grupp. 

Ytterligare information, berättar en deltagare, kan ges via elevhälsoteamet 

vilket på den skolan fritidspedagogen arbetar beskrivs som ett stöd på skolan 

och arbetar med barns behov av olika typer av stöd utifrån barnets 

individuella förutsättningar och mål. Vidare nämns samspel i arbetslaget, att 

alla i arbetslaget jobbar mot samma mål samt att arbetslaget får tid att prata 

med varandra. 

 
Men det jag kan känna, en sak är att man behöver tid. Att man får sitta 

och prata ihop sig i personalgruppen, vad har det här barnet för behov? 

Har vi fått någon information? Ibland är ju föräldrarna väldigt 

ordentliga och kommer och berättar, man får handlingsplaner och 

grejer. Fritidspedagog 1 

 

Barnets tillgång till elevassistent på fritids är ett behov som deltagarna nämner, 

i flera fall har barnet elevassistent under timmarna i skolan men inte under 

fritidsverksamhetens eftermiddagar. Fritidspedagogerna efterfrågar även mer 

personal på fritidshemmet, vilket vi tolkar som att det inte behöver vara 

elevassistenter till specifika barn i behov av särskilt stöd, utan extra personal 

på fritidshemmet och till barnen i grupp. Lokaler som är anpassade till 

fritidshemsverksamheten är även det något som nämns av fritidspedagogerna 

i studien. Ofta är det stora lokaler och få små rum för avskildhet eller tillflykt 

för barnen, eller flertal små rum och inga stora ytor för gruppaktiviteter. 

 
Man känner sig otillräcklig, fast vi får stöttning från rektor. En extra 

hjälp på fritids och fler resurser till de elever som är i behov […] 

Fritidspedagog 7 

 

Utbildning och fortbildning är något som fritidspedagogerna efterfrågar, när 

man fått information om barnets behov är det av vikt att man får kunskap om 

hur man till exempel kan bemöta barnet i olika situationer där barnet kanske 

har svårigheter. Förutom utbildning nämns även möjligheten för 

fritidspedagogen att kunna göra undantag för vissa barn. Med undantag 

menar fritidspedagogerna att barnet får möjlighet att till exempel gå undan 

från aktiviteter eller göra andra aktiviteter än de planerade. Detta för att barnet 

inte är kapabel till att vara i gruppen eller samspela med andra barn i just den 

aktiviteten. Att göra annorlunda än man tänkt sig i vissa situationer i 

verksamheten för att ge barnet möjlighet att lyckas 
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Det är väl att alla ser att just det barnet har särskilt behov och att man 

ibland får göra undantag för det barnet att man får hitta på extra saker 

eller så. För att det kanske inte klarar att vara ihop med alla andra. 

Fritidspedagog 3 

 

Det framgår i studien att i arbetet med barn i behov av särskilt stöd behöver 

fritidspedagogerna använda sig av olika kompetenser för att bemöta barnet i 

verksamheten. Kompetenserna ser olika ut beroende på vilket stöd barnet är i 

behov av, det kan vara till exempel tecken som stöd. Tålamod är en annan 

kompetens som nämns av fritidspedagogerna. För fritidspedagogerna innebär 

begreppet tålamod både att vänta på barnet i olika situationer som till exempel 

toalettbesök eller påklädning samt att man som fritidspedagog iakttar och 

känner in hur barnet reagerar i olika situationer. 

Vidare berättar fritidspedagogerna kring vikten av att ha kunskaper om 

specialpedagogik, de menar på att genom kurser i specialpedagogik skulle de 

kunna öka sin medvetenhet för hur man bemöter barn i behov av särskilt stöd i 

fritidshemsverksamheten. Kompetenser som fritidspedagogerna ansåg sig 

sakna i sitt yrke är framförallt kopplat till fritidspedagogernas kunskap inom 

det specialpedagogiska området.  

 
Man måste ha mycket tålamod, man måste kanske gå sakta fram ibland 

och känna sig för lite grann vart man har de och hur de funkar. 

Fritidspedagog 1 

 

Ytterligare en kompetens som nämns i studien är att få gruppen att fungera 

som helhet i verksamheten. Fritidshemmet beskrivs som en verksamhet där 

gruppen är i fokus och att det sociala samspelet barn emellan är viktigt. En 

fritidspedagog menar på att om ett barn har svårigheter med det sociala 

samspelet är grupp aktiviteter det mest givande för det barnet att arbeta med. 

Att ha en förståelse för barnet, hens känslor och reaktioner i olika situationer 

anses även det vara en kompetens som är av vikt för fritidspedagogerna. Samt 

att barnet känner att fritidshemmet är en tillåtande miljö, där man får vara den 

man är och uttrycka de känslor man upplever. 

 
Det är ju att kunna få gruppen att fungera tillsammans med det här 

barnet, för vi är ju väldigt gruppstyrda på fritids. Det är ju inte en-till-en 

till det här barnet utan det är att få verksamheten att fungera 

tillsammans. Så som kompetens tycker jag det är viktigt att få gruppen 

att fungera. Fritidspedagog 2 

 

Möjligheter och utmaningar i verksamheten 

Att ge särskilt stöd till ett barn som behöver det är i första hand någonting 

positivt menar studiens deltagare. Barnet får hjälp, stöttning och vägledning i 

sin svårighet för att möjliggöra en bättre vistelse i fritidshemmet. Barnen får 

hjälp att lugna ner sig, få lugn och ro och stöttning i att hitta en aktivitet att 

göra eller en kompis att vara med i stället för att ”irra omkring” utan mål. En 
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deltagare menar att behovet av särskilt stöd för barnet är positivt eftersom det 

medför att personalen då ser barnet och tänker på det särskilt och på så vis kan 

finnas med och hjälpa. Deltagarna poängterar att man helst inte ska utsätta 

dessa barn för mer än vad de klarar av för att de ska få känna att de lyckas 

också. Underförstått från intervjun så misslyckas de här barnen i större 

utsträckning än vad andra gör i form av exempelvis konflikter och att störa de 

andra barnen i fritidshemmet. Givetvis beror det på bakgrunden till varför 

barnet är i behov av särskilt stöd och under intervjuerna kommer det fram att 

det främst gäller de barn som är utåtagerande eller har sociala svårigheter som 

nämns som elever som misslyckas mer än andra. Vad som menas med 

”misslyckas” i intervjuerna handlar om hur väl relationerna till andra barn och 

vuxna fungerar. Målet med att ge särskilt stöd, lyfter en deltagare fram som att 

alla ska få ha det bra i fritidshemmet. 

 
Vi försöker anpassa verksamheten så att den passar alla barn på fritids 

och att alla ska få må bra och känna sig sedda. Fritidspedagog 5 

 

Utöver att det är positivt för barnet så nämns det också som positivt för hela 

barngruppen att ge de barn som behöver, särskilt stöd. Det lyfts fram i 

intervjuerna att det blir lugnare, trevligare och gladare för alla som vistas i 

fritidshemmet när exempelvis utåtagerande eller hyperaktiva barn får 

stöttning i att hitta en aktivitet. 

 
Sen mår ju hela barngruppen bra av det också. Då blir det ju lugnare för 

alla om man hjälper de här som kanske har det lite tufft. Om de får 

hjälp, då får de andra det också lugnare, sen får man ju det mycket 

roligare och trevligare. Fritidspedagog 1 

 

Även om alla deltagare lyfter fram det särskilda stödet som något positivt för 

barnet i första hand så nämner flera deltagare också att det kan finnas 

nackdelar. Dels nämner en deltagare att det finns en risk att barnet kan bli lite 

för bekväm ibland och till och med hämmad i sin utveckling om det alltid 

finns en person bredvid som hjälper till att ta beslut. En annan nackdel nämns 

som att barnet kan tröttna på att ha en vuxen ständigt tätt intill, om det nu är 

den sortens stöd som behövs. Att ge särskilt stöd ger inte bara möjligheter utan 

är också en utmaning för pedagogerna att ge på rätt sätt. 

 
Nackdelarna är att de kanske blir lite less på oss om man säger så. Man 

kan ju vara där hela tiden och vilja hjälpa till […]Fritidspedagog 2 

 

Om det särskilda stödet ges på rätt sätt så är det någonting som märks så lite 

som möjligt för de andra barnen, men som på ett så bra sätt som möjligt 

stärker de som är i behov av det. Att hitta den balansgången är svår eftersom 

att det inte finns något facit att gå efter när det gäller hur det särskilda stödet 

bör ges för bästa effekt. Eftersom att det är individer vi har att göra med och 

alla är olika, även om vi på flera plan också är lika, så kan vi inte använda 
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samma metod för alla. Det gäller i stället att var lyhörd och lyssna in barnets 

behov och signaler men också att ge utrymme att låta barnet få prova själv för 

att på så vis lära sig hur man gör och bli stärkt i det. 

 

Utöver att behovet av särskilt stöd har inverkan på individen så påverkar det 

också verksamheten i stort. Flera av fritidspedagogerna vi intervjuat berättar 

att anpassningar av verksamheten sker beroende på vilka barn som finns där. 

Exempelvis kan aktiviteter som utflykter dras in beroende på om det finns 

allergiska barn i gruppen. Även bakning som brukar vara en vanligt 

förekommande aktivitet i fritidshem är något som kan bli påverkat beroende 

på just allergier. En av deltagarna säger att det har blivit svårt att vara spontan 

med exempelvis bakning eller att bjuda på glass en fredag då det inte alltid 

finns ingredienser hemma till barnen med särskild kost. Att dra in på 

aktiviteter utöver fri lek nämner alla deltagare som en effekt av att ha för lite 

personal i förhållande till vilka behov som finns i barngruppen. 

 
Man måste ju anpassa verksamheten, det kan hända att vi väljer bort 

saker som vi skulle vilja göra men som vi inte kan göra, så är det. 

Verksamheten blir ju lidande på det viset att man kanske inte kan göra 

allting som man har tänkt. Fritidspedagog 2 

 

Är det ett läsår där många barn i fritidshemmet är i behov av särskilt stöd 

berättar deltagarna att det är svårare att erbjuda mycket verksamhet i form av 

aktiviteter som pyssel eller liknande eftersom att de behöver fördela 

personalen annorlunda. Några av personalen får agera elevassistent och 

punktmarkera vissa barn eller ha hand om en liten grupp i stället för att vara 

med den stora barngruppen. En deltagare nämner att de andra barnen blir 

lidande och en annan funderar på om det kan vara så att saker plockas bort för 

vissa barn men som de andra egentligen skulle kunna ha tillgång till. 

 

Fritidshemmet som social arena 

Under samtalets gång under våra intervjuer, lyfte några fritidspedagoger fram 

behovet av särskilt stöd som ett positivt lärtillfälle för hela barngruppen. De 

menar att fritidshemmet är en perfekt arena för alla barn att lära sig att se och 

respektera varandras olikheter. Just eftersom att fritidshemmets verksamhet 

sker i grupp är det naturligt att olika personligheter möts och ska lära sig att 

samspela med varandra. 

 
Har man ett barn med särskilda behov så är de jätteduktiga på att 

anpassa sin verksamhet. ”men du kan göra det här, för det är du bra 

på” när de leker och sådär! Fritidspedagog 2 

 

Ett par fritidspedagoger upplever att relationerna i form av kamratskap till de 

barn som är i behov av särskilt stöd, utmanas på ett positivt sätt. Barnen i 

gruppen lär sig konflikthantering, att umgås och att inte vara rädd för 
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olikheter. De lär sig också att anpassa sig efter andras behov vilket deltagarna 

menar är nyttigt att ha med sig senare i livet. En deltagare berättar om hur 

barnen själva hade gjort upp ett schema om vems tur det var att leka med ett 

barn i behov av särskilt stöd för att det skulle fungera i gruppen. Vid en första 

anblick kan det låta hårt, som om ingen vill leka med barnet och därför blivit 

tvungna att schemalägga vems tur det är att leka. Å andra sidan går det att 

vända på och i stället se barnens egna anpassningar för att också det här 

speciella barnet alltid ska ha någon att leka med och inte vara ensam och 

utanför. Barnen har lärt sig hur de ska anpassa sig för att alla i gruppen ska må 

bra och få ha någon att vara med. Vidare berättar deltagaren som jobbar på 

skolan där resurser faktiskt inte är en bristvara om att det är ganska populärt 

bland de övriga barnen i fritidshemmet att få följa med på de utflykter eller 

liknande som görs i mindre grupp. Där och då är behovet av stöd i form av en 

elevassistent något positivt som de andra barnen gärna vill ta del av. 

Allt som oftast så respekterar och accepterar de andra barnen de barn som är i 

behov av särskilt stöd och dess svårigheter. Det händer att främst de yngre 

barnen frågar fritidspedagogerna om varför ett visst barn är så argt jämt, eller 

varför något barn är annorlunda, men bland de yngre barnen från 

förskoleklass upp till tvåan brukar det oftast gå bra att leka med vem som 

helst. 

 
Ja, det är både ock det där men oftast de mindre barnen brukar ha 

ganska bra förståelse för att vissa barn kanske inte måste göra allting, 

kanske inte alla kan stå i kö så då förstår de att den behöver gå längst 

fram i kön eller gå med en vuxen. Så de allra flesta tycker jag är ganska 

förstående. Fritidspedagog 1 

 

Tyvärr visar det sig också vara så att en del barn i behov av särskilt stöd inte 

får vara med och leka i samma utsträckning som de andra barnen. Deltagarna 

berättar om bland annat de lite äldre barnen i fritidshemmet som inte alltid är 

lika tillåtande till olikheter som de yngre barnen verkar vara. 

 
De är lite annorlunda och det är “nä, men den kan man ju inte vara med 

för den är ju lite konstig”. Tyvärr så är det ju så. Fritidspedagog 4 

 

I alla intervjuer lyfts negativa aspekter fram som att barnen i behov av särskilt 

stöd ibland kan bli utsatta av de andra barnen även om det oftast inte är några 

problem. Det kan hända att de särskilda barnen får höra elaka kommentarer 

som ”vad är det för fel på dig då?” eller får en ”stämpel” som ”det dumma 

barnet” eller annat. Att vara i en sådan miljö där man känner att man inte är 

omtyckt eller får vara lika delaktig som de andra barnen i gruppen ger 

antagligen konsekvenser för det utsatta barnets självbild. Får man höra att man 

är ”det dumma barnet” varje dag kanske man tillslut också bli det dumma 

barnet. Eller är det så att man alltid blir nekad tillträde till leken kanske man 

helt enkelt slutar fråga om man får var med för att slippa få ett ”nej” en gång 

till. 
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Ibland är det ju så att de här barnen känner att de får inte riktigt vara 

med. Och känner man att man inte får riktigt vara med så antingen 

kanske man bara kliver in i leken ”jag får ju ändå inte vara med”. Ibland 

så blir de oroliga för hur det ska bli. De kommer på fritids och vet inte 

vem de ska leka med, har ni någon som vill vara med mig över huvud 

taget? Och då blir de oroliga över det och då tycker andra att vad 

snurrig den här är. Varför låter han så mycket, varför håller han på hela 

tiden? Kan han inte lugna ner sig. Fritidspedagog 1 

 

Ibland använder sig fritidspedagogerna av andra barn, för att få med barn som 

inte vågar fråga om de får vara med och leka. Något barn får då i uppgift att 

bjuda in till en lek så att det barnet som till synes är utanför får känna att det 

faktiskt får vara med. Ibland fungerar det ändå inte utan barnet som blir 

tillfrågat reagerar med att svara ”nej” för att slippa bli besviken. Här har 

fritidspedagogerna en stor och viktig uppgift, nämligen att se till att barnen i 

fritidshemmet har det bra och är trygga i gruppen. 
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 Diskussion 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka fritidspedagogers 

erfarenheter och syn på det särskilda stöd som en del barn är i behov av, i 

fritidshemmet. Utifrån våra intervjuer har vi kommit fram till ett resultat som 

pekar på att särskilt stöd kan se väldigt olika ut beroende på vilka barn som 

befinner sig i fritidsgruppen och att synen på särskilt stöd är olika. En diagnos 

är inte heller nödvändig för att fritidspedagogerna anser att ett barn är i behov 

av särskilt stöd. Det handlar till större del om barns sociala svårigheter än 

inlärningssvårigheter samt att skillnaden på miljöer i skola och fritidshem 

påverkar barnet. Det framgår även att anpassningar till barn i behov av särskilt 

stöd är nödvändiga samt att dessa skiljer sig mycket åt beroende på barnets 

behov. Fritidspedagogerna behöver information om barnets behov, fler 

elevassistenter och mer utbildning samt fortbildning inom specialpedagogik 

för att arbeta med dessa barn.    

Resultatet från studien visar på både för och nackdelar med särskilt stöd samt 

att särskilt stöd inte påverkar enbart individen utan även 

fritidshemsverksamheten i sin helhet. Det framgår även i resultatet hur barns 

sociala relationer påverkas på olika sätt av behovet av särskilt stöd. 

I denna del kommer vårt resultat att diskuteras i förhållande till den tidigare 

forskning vi funnit relevant för studien. 

 

Fritidspedagogers syn på särskilt stöd utifrån 
specialpedagogiska perspektiv 

I resultatet framgår att fritidspedagogers syn på särskilt stöd i fritidshemmet 

ser väldigt olika ut beroende på vilket behov barnen har. Det nämns bland 

annat att de barn som anses av fritidspedagogerna vara i behov av särskilt 

stöd, är de barn där man behöver ligga steget före och finns till hands för att 

hjälpa barnen i skilda situationer. Fritidspedagogerna anser inte att det är 

nödvändigt att barnet har en diagnos för att vara berättigad särskilt stöd utan 

att det handlar mer om sociala svårigheter än inlärningssvårigheter. Detta 

menar även Persson (1997) när han skriver att specialpedagogiken hanterar 

alltifrån sociala störningar till inlärningssvårigheter.  

Inom specialpedagogiken diskuteras det olika perspektiv, de 

alternativa/relationella där problematiken lyfts bort från barnet, samt det 

kategoriska/traditionella där barnet som individ anses vara anledningen till 

problematiken (Isaksson, 2009; Nilholm, 2005; Willén-Lundgren & Karlsudd, 

2013). 

När vi diskuterar fritidspedagogernas olika syn på särskilt stöd framgår det att 

det är barnets behov som styr vad som fritidspedagogerna anser vara särskilt 

stöd. Det vi förstått i fritidspedagogernas resonemang är att de använder sig 

till största del av det alternativa/relationella perspektivet när de ser barnen i 
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behov av särskilt stöd. Men vi kan även se att de till viss del använder sig av 

det kategoriska/traditionella perspektivet när fritidspedagogerna exempelvis 

använder sig av liten grupp. I studien framgår det att behovet av särskilt stöd i 

skolan och på fritidshemmet skiljer sig åt. Fritidshemmet erbjuder ett annat 

lärande än skolan och möter barnen utifrån förhållningssättet att barn kan 

olika saker (Isaksson, 2009). Det framgår i intervjuerna att det i skolan kan vara 

mer prestationskrav medan det på fritidshemmet kan upplevas mer kravlöst. 

Utifrån detta kan vi fundera på om förhållningssätten bland lärare i skola och 

fritidspedagoger i fritidshem även de skiljer sig åt. Inom specialpedagogiken 

är det traditionella perspektivet mest framträdande (Nilholm, 2015) samt att 

det är det traditionella perspektivet som används i skolan och av personal 

inom skolan (Hjörne & Säljö, 2008; Isaksson, 2009). Medan det i fritidshemmet 

utifrån resultatet verkar som att det i fritidshemmet används både ett 

alternativt/relationellt samt ett traditionellt/kategoriskt perspektiv. Det är 

intressant att fundera över hur skolans kravfyllda miljö med förväntningar på 

barns prestationer påverkar vilket specialpedagogiskt perspektiv som 

används. Men det är en forskningsfråga i sig, vilket vi inte kan ge svar på i 

denna studie. 

 

Gerrbo (2012) menar att man inte enbart kan fokusera på barnet som individ, 

när man gör det hämmar man möjligheten att hitta en lösning och en förståelse 

för barnets problematik i skolan. Fritidspedagogerna nämner att 

fritidshemmets miljö med stora barngrupper och hög ljudvolym kan vara en 

svår miljö för vissa barn i behov av särskilt stöd att vistas i. Vidare nämner en 

deltagare, svårigheten för ett barn i behov av särskilt stöd att samspela med 

kamrater i grupp, som ett allvarligt problem och att det är fritidspedagogerna 

uppgift att ge det särskilda stödet som barnet behöver för att hantera och 

lyckas i situationen. Som Gerrbo nämner, bör man se helheten och inte bara 

individen när man arbetar med barn i behov av särskilt stöd. Vi tolkar det som 

att fritidspedagogerna ser att miljön på fritidshemmet, med till exempel stora 

barngrupper är något som påverkar vissa barn i behov av särskilt stöd 

negativt. Det är av stor vikt att man som personal tidigt uppmärksammar om 

ett barn påvisar möjliga svårigheter i skolan (Gerrbo, 2012; Isaksson, 2009) och 

där bör väl även till exempel, miljön, stora barngrupper samt hög ljudvolym 

räknas in som möjliga svårigheter, och inte bara barnets individuella 

svårigheter.  

 

Isaksson (2009) menar på att det är en diagnos eller medicinsk förklaring som 

är grundstenen att bygga vidare särskilt stöd på, det ger barnet rätt att få 

särskilt stöd. Fritidspedagogerna i sin tur berättar att det finns flertal barn på 

fritidshemmet som inte har en diagnos men som ändå har behov av något 

slags särskilt stöd, där räknar de upp bland annat barn som har allergier, är 

överrörliga, har dålig impulskontroll samt elever som är väldigt inåtvända. En 

aspekt att diskutera utifrån detta är, om det ser ut så, att det är en diagnos eller 

medicinsk förklaring som behövs för att barn ska bli berättigad särskilt stöd, 

hur blir det då för de barn som fritidspedagogerna anser vara i behov av 
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särskilt stöd, som är omogna eller har svårigheter i samspel och grupp? Det 

finns inget säkert svar på detta men det framgår i resultatet att 

fritidspedagogerna ofta inte får några extra resurser till barn i behov av särskilt 

stöd på fritidshemmet, elevassistenten går oftast hem när skoldagen slutar och 

fritidseftermiddagen tar vid. Det faller sig alltså på fritidspedagogernas ansvar 

att på egen hand utforma det särskilda stödet som barnet är i behov av, då det 

även framgår i resultatet att samarbete med specialpedagog och fritidshem är 

väldigt varierande och det finns en tradition i skolan att barn i behov av särkilt 

stöd, fångas upp av specialpedagoger (Isaksson, 2009), vilket visar sig vara en 

bristvara i en del fritidshem. Om vi blickar tillbaka till diskussionen tidigare i 

texten om det relationella/alternativa pedagogiska perspektivet, att lyfta bort 

problemet från individen (Isaksson, 2009; Nilholm, 2005; Willén-Lundgren & 

Karlsudd, 2013), kan vi diskutera om fritidspedagogerna använder sig av att 

förändra miljön kring barnet i behov av särskilt stöd för att kunna ge ett så bra 

stöd som möjligt. I Fritidspedagogernas arbete med barn i behov av särskilt 

stöd, använder de sig delvis av det alternativa/relationella specialpedagogiska 

perspektivet i sitt arbete. Utifrån resultatet ser vi att det finns en vilja att arbeta 

med lokaler, samspel i grupp samt hur aktiviteterna utformas. Det visar sig i 

resultatet att fritidspedagogerna i praktiken, vid till exempel aktiviteter väljer 

att segregera vissa barn i behov av särskilt stöd från den större barngruppen , 

kanske det kan bero på att fritidshemmet delvis, likt skolan, även har ett 

traditionell/kategoriskt synsätt där man arbetar med individen som fokus och 

omständigheter som miljö eller undervisning samtalas inte om kring barnet i 

behov av särskilt stöd (Hjörne & Säljö, 2008). 

 

Fritidspedagogers anpassningar i det praktiska arbetet 

Anpassningar i fritidshemmet är nödvändiga, det framgår enligt 

fritidspedagogerna i resultatet. Däremot kan anpassningarna likt behovet av 

särskilt stöd, se väldig olika ut. Denna olikhet kan bero på att pedagogerna har 

olika förhållningssätt och att de ser på situationer olika utifrån vilken 

värdegrund de har, vilket speglar sig i vilka anpassningar man gör i 

fritidshemmet. Det var framträdande i studien att en anpassning som ofta sker 

i verksamheten är att placera de barn som är i behov av någon typ av särskilt 

stöd i en mindre grupp vilket i sig är exkluderande och tyder på ett 

traditionellt/kategoriskt synsätt. Persson (2009) däremot skriver om hur 

inkludering idag handlar om att alla barn oavsett specialpedagogiska behov, 

hinder i skolan, ska vara delaktiga i den planerade pedagogiska verksamheten. 

Nilholm (2006) skriver om en skola för alla, hur alla barn har rätt att vara 

delaktiga i en gemensamhet. Fritidshemmets verksamhet i sig är en 

gemensamhet, men även aktiviteter och delaktighet i gruppen passar in i 

begreppet gemensamhet, där vissa barn enligt fritidspedagogerna inte är 

delaktiga, vilket kan vara en nödvändighet ibland för barnets bästa. I resultatet 

framgår att fritidspedagogerna arbetar mot ett inkluderande klimat på 

fritidshemmet och att ambitionen är att alla barn ska vara inkluderade i 

verksamheten men i det praktiska arbetet visar det sig att det i många fall inte 
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är så. Fritidspedagogerna både inkluderar och segregerar barn när de gör 

anpassningar för barn i behov av särskilt stöd i verksamheten, de använder sig 

av både ett alternativt/relationellt och traditionellt/kategoriskt synsätt i valet 

av anpassningar.  

Gerrbo (2012) tolkar begreppet inkludering och menar på att barns skillnader 

både bör bemötas och beaktas samt att man bör arbeta med olika pedagogiska 

arbetssätt för att ge alla barn möjlighet att utvecklas optimalt. Är segregering 

av barn i fritidshemsverksamheten ett problem, och är det i så fall något som 

barnet missar i sin sociala eller kognitiva utveckling? Vi tolkar resultatet från 

analysen som att det kan vara en kombination av att både vilja barnets bästa 

genom att separera hen från gruppen eftersom fritidspedagogerna har en bild 

av att det är bra för barnet samt att man som fritidspedagog inte känner att 

man har de ”resurser” som krävs för att hantera till exempel en aktivitet där ett 

barn som är utåtagerande eller har sociala svårigheter är närvarande. Men om 

vi diskuterar utifrån det tidigare nämnda alternativa/relationella 

specialpedagogiska perspektivet (Isaksson, 2009; Nilholm, 2005; Willén-

Lundgren & Karlsudd, 2013), att inte hinna med att “hålla koll” eller att en 

aktivitet inte kan genomföras om ett visst barn är närvarande, motsäger vi 

tanken om att det inte är barnet som är problemet. Istället bör vi fundera över i 

verksamheten om vi kan ändra miljön eller aktivitetens utformning så att alla 

barn, oavsett svårigheter, kan medverka 

Specialpedagogik, utbildning och fortbildning inom ämnet är något som 

resultatet påvisar att fritidspedagogen känner att de saknar. Det är flera av 

deltagarna som yttrar att de skulle kunna öka sin medvetenhet i bemötandet 

av barn i behov av särskilt stöd om de fick mer kunskaper inom 

specialpedagogik. Enligt Asmervik (2001) är den gemensamma definitionen 

för specialpedagogik att förebygga och undanröja utvecklingshinder, öka 

barnets delaktighet, skapa möjligheter till allsidig utvecklig samt stärka och 

utveckla barnets självkänsla. I resultatet i studien kan vi se, att 

fritidspedagogerna har en vilja att barnen ska vara delaktiga, man arbetar med 

gruppstärkande aktiviteter och finns som ett stöd i det sociala samspelet, som 

lek, för de barn som har svårigheter i detta. Möjligtvis har fritidspedagoger en 

större medvetenhet i ämnet specialpedagogik än de själva vet om. Karlsudd 

(2011) menar på att specialpedagogiken inte bör ha en egen pedagogisk 

utgångspunkt utan syftar till att alla barn bör omfattas av en allsidig 

pedagogik, där man låter värdegrunden genomsyra all pedagogik och alla 

barn, oavsett hinder i skolan. Det framgår i studien att fritidspedagogerna 

arbetar utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv i verksamheten, men 

medvetenheten om att detta faktiskt görs är troligtvis inte så stor. 

 

Barns sociala relationer kan påverkas av behovet av 
särskilt stöd 

I samtalet om sociala relationer i fritidshemmet var det flera av 

fritidspedagogerna som beskrev barns olikheter som ett bra och positivt 

lärtillfälle för barnen som vistas i verksamheten. Likt Johansson och Ljusberg 



  

 

28 

 

(2004) menar deltagarna att fritidshemmet är en arena där regler för lek, spel 

och samvaro övas på varje dag och att färdigheter i det sociala samspelet är 

viktigt för att det grupporienterade arbetssättet ska fungera väl. En deltagare 

nämner att det är just sådant här arbete som fritidspedagoger är så bra på, att 

få ihop en grupp. Detta menar hen just för att det inte finns något annat sätt att 

arbeta på i fritidshemmet, allting sker i grupp. Därför bli arbetet med det 

sociala samspelet en viktig del i fritidspedagogers arbete som även Boström, 

Hörnell och Frykland (2015) lyfter fram i sin studie.  

Vad som framgått i litteraturen är att det är viktigt för barnens välmående att 

ha kompisar i fritidshemmet. Dels så visar Dahl och Ackesjös (2011) studie att 

det är en stor bidragande faktor till hur bra barnet trivs och att det påverkar 

om barnet väljer att fortsätta delta i verksamheten när barnet blir äldre. Men de 

sociala relationerna barnen emellan har också en stor betydelse för barnets 

utveckling och framför allt identitetsutveckling. Dahl (2014) beskriver 

relationer som en existentiell fråga där trygghet och tillhörighet är viktiga 

effekter av fungerande relationer. Tyvärr framkommer det både i Piltz-Maliks 

och Sjögren Olssons studie från 1998 och i våra deltagares svar, att en del av 

barnen i behov av särskilt stöd inte får vara med och leka i samma 

utsträckning som de andra barnen i fritidshemmet. En av deltagarna pratar om 

att det hos en del barn finns en oro inför fritidstiden över vem som vill leka 

med barnet ifråga. Två deltagare nämner att dessa barn ibland blir utanför och 

dessutom kan få höra tråkiga kommentarer kopplat till sitt behov av särskilt 

stöd. Det kan ibland leda till att barnet slutar fråga om det får vara med och 

leka och i stället väljer att bryta sig in i en pågående lek vilket leder till att 

barnet upplevs negativt av de andra barnen. Vi tror att för att de barn som har 

det svårt med sociala relationer, är av stor vikt att det finns personal i 

fritidshemmet som kan finnas med och vägleda. Eftersom att det enligt flera av 

våra deltagare samt undersökningen i tidningen Specialpedagogik verkar råda 

en brist på elevassistenter i fritidshemmet (Koch, 2014, december) så är det 

svårt för fritidspedagogerna att hinna med denna viktiga uppgift. 

 

Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats var att genom intervjuer med fritidspedagoger få en 

förståelse för deras erfarenheter och syn på det särskilda stöd som en del barn 

är i behov av, i fritidshemmet. Utifrån detta syfte ställdes frågor kring hur 

fritidspedagoger uppfattar begreppet särskilt stöd, vilka anpassningar och 

kompetenser som behövs i arbetet samt hur fritidspedagogerna uppfattar att 

barns sociala relationer påverkas av behovet av särskilt stöd. Bakgrunden till 

det valda ämnet och till vårt syfte grundar sig i vår uppfattning om att det i 

fritidshemmet saknas tillräckliga resurser för att möta barn i behov av särskilt 

stöd och vår fundering över hur fritidspedagoger då arbetar med barn i behov 

av särskilt stöd i verksamheten och vilken syn de har på barn i behov av 

särskilt stöd. I vår forskningsbakgrund belystes olika syn på specialpedagogik, 

fritidshemmet som social arena samt begreppet särskilt stöd och dess 

innebörd.  
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Vidare presenterades en metoddel, där vi redogjorde för våra metodval som 

var intervju och ljudinspelning. Därefter redogjorde vi också för vårt urval och 

vårt genomförande. Utifrån metodvalen vi gjorde landade vi till slut i ett 

resultat. Resultatet i denna studie visar på hur fritidspedagogers syn på 

särskilt stöd skiljer sig åt. I vår studie framkommer det att fritidspedagoger 

använder sig av både ett alternativt/relationellt och ett traditionellt/kategoriskt 

specialpedagogiskt perspektiv i sitt arbete med barn i behov av särskilt stöd. 

Genom att fritidspedagogerna använder sig av anpassningar som miljöer 

(lokaler) och aktiviteter visar sig det alternativa/relationella perspektivet. 

Vidare framgår i resultatet hur fritidspedagoger arbetar med olika sorters 

anpassningar i verksamheten för barn i behov av särskilt stöd, en vanlig 

anpassning var att segregera barn som anses vara “utåtagerande” från den 

stora gruppen vilket visar på att fritidspedagogernas syn även är 

traditionell/kategorisk. Fritidspedagogerna ser både möjligheter och 

utmaningar i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Av vårt resultat 

framgår att fritidspedagogernas uppfattningar kring resursfördelning och 

personaltäthet överensstämmer till stor del, det är en brist på detta i 

fritidshemsverksamheten. En deltagare nämner att elevassistenten “följer 

med” till fritidshemmet. Vidare visar resultatet att fritidshemmet som social 

arena, utmanar barn i behov av särskilt stöd, och deras kamrat relationer på ett 

positivt sätt men även att det förekommer att barn i behov av särskilt stöd blir 

utsatta för negativa kommentarer vilket kan skada barnets självbild.  

När vårt resultat analyserats och presenterats avslutade vi vår studie med en 

diskussion där vårt resultat ställdes i förhållande till gällande forskning. 
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 BILAGA 1: – Missiv till intervjupersoner 

Hej! 

 

Vi är två studenter som läser till grundlärare med inriktning fritidshem och vi 

har nu påbörjat vår sista termin på Mittuniversitet, Härnösand. Som en del i 

vår utbildning ska vi skriva ett examensarbete. Studiens syfte är att undersöka 

fritidspedagogers uppfattningar om barn i behov av särskilt stöd, i 

fritidshemmet. 

 

Vi vänder oss till dig som rektor för att få tillstånd att göra en del av denna 

studie på din skola och om så är fallet önskar vi att du vidarebefordrar detta 

mail till berörda fritidspedagoger. 

 

Vi skulle gärna vilja komma i kontakt med dig som är utbildad fritidspedagog 

och som idag arbetar ute i verksamheten och som har tankar och funderingar 

kring barn i behov av särskilt stöd i fritidshemsverksamheten. Dina 

funderingar och tankar är av stor betydelse för oss och vi skulle därför gärna 

intervjua Dig! Intervjun beräknas ta 30-40 minuter och kommer i samråd med 

dig bokas in på lämplig tid och plats. Vi har för avsikt att kunna genomföra 

intervjun någon gång under v.14-15. 

 

För att inte förlora någon information önskar vi att din intervju spelas in. 

Därefter kommer allt material att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att 

inga uppgifter om dig som deltagare eller din skola kommer att nämnas i 

uppsatsen. Medverkan i studien är frivillig och du kan fram till att uppsatsen 

är tryckt välja att avbryta din medverkan. Uppsatsen kommer när den är 

färdigställd att finnas tillgänglig för allmänheten på DiVAS hemsida, en 

samlingsplats för examinerade och godkända examensarbeten.  

 

Är du intresserad av att delta eller om du vill veta mer om oss och vår studie 

är du välkommen att höra av dig! 

 

Vänliga hälsningar,  

 

Josefine Häggkvist 

josefine.haggkvist@gmail.com 

073-8316511 

 

Annica Mölk 

anmo1206@student.miun.se 

070-4166572 

mailto:josefine.haggkvist@gmail.com
mailto:anmo1206@student.miun.se
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 BILAGA 2: – Intervjufrågor  

 

Öppna upp samtalet: 

 Vilken utbildning har du? 

 Hur länge har du jobbat som fritidspedagog/fritidslärare? 

Intervjun: 

 Vad innebär särskilt stöd i fritidshemmet, enligt dig?  

 Vad behöver ni på fritids för att kunna hjälpa barn i behov av särskilt 

stöd? 

 Vilka kompetenser är viktiga att ha för att bemöta barn i behov av 

särskilt stöd? 

o Saknar ni något? 

 Hur definierar du barn i behov av särskilt stöd? 

o Måste man ha en diagnosför att behöva särskilt stöd?? 

 Finns det för och nackdelar med särskilt stöd? 

 Hur anpassar ni verksamheten utifrån barn i behov av särskilt stöd? 

o Hur anpassar ni? 

o Aktiviteter 

o Fysisk miljö 

o Hur fördelas personalen? 

 Hur påverkas barnens relationer av behovet av särskilt stöd? 

 Vilket stöd har ni som personal tillgång till? 

o Utbildning 

o Specialpedagog 

o Elevassistent 

 Om du fick ändra på något, hur skulle du vilja se att det särskilda 

stödet gavs i fritidshemmet? 

 Hur påverkas fritids verksamhet av behovet av särskilt stöd? 

 Är det något du vill lägga till som jag inte har frågat om? 

 

 

 


