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ABSTRAKT 
Syftet med studien är att undersöka hur fritidspedagoger uppfattar behovet av särskilt 

stöd rent allmänt, men även om behovet som idag är allt vanligare i skolan också 

existerar i fritidshemmet. Studiens metod bygger på kvalitativa fokusgruppsamtal med 

sex olika arbetslag på två olika skolor. Totalt deltar tretton stycken högskoleutbildade 

fritidspedagoger som är anställda och jobbar inom fritidshemmet på respektive skola. 

Resultatet av studien visar att fritidspedagogerna många gånger ser ett behov av särskilt 

stöd även i fritidshemmet. Personalen är också medveten om att det är kunskapsbristerna 

hos elever som underlättar för särskilt stöd även om fritidspedagogerna många gånger 

upplever att det finns ett stort behov av social träning i fritidshemmets verksamhet. 

Några fritidspedagoger känner en uppgivenhet inför de elever som de anser är i behov av 

social träning. Då det i och med de stora elevgrupperna inte finns tid för det. Det 

framkommer att många fritidshem behöver mer personal, bättre lokaler, 

kompetensutveckling samt gemensam planeringstid för att kunna tillgodose och möta de 

elever som är i behov av särskilt stöd i fritidshemmet.  
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1 INTRODUKTION 
 

Studiens syfte bottnar framförallt i den praktiska vardag som flertalet författare 

(Pihlgren 2011, Klerfelt & Haglund 2011, Siljehag 2007) beskriver att 

fritidspedagogerna arbetar i. Det handlar närmare bestämt om att fritidspedagoger 

många gånger får i uppdrag att assistera och avlasta lärare när det finns ett behov av 

extra stöd i klassrummen (a.a.). Att behovet av särskilt stöd har ökat i skolan belyser 

Skolverket (2008) i sin rapport men det som inte tas upp är ifall behovet har ökat 

även i fritidshemmet (a.a.). Att behovet av särskilt stöd har ökat skriver Brodin och 

Lindstrand (2010) kan bero på dem stora elevgrupper som skolan arbetar med idag 
(a.a.). 

Studien är framförallt aktuell för personal inom skolan och då framförallt 

fritidspedagoger, rektorer och lärare som jobbar med elever i åldrarna 6-12 år. 

Studiens relevans kommer från de praktiska erfarenheter vi har uppleva under våra 

verksamhetsförlagda kurser i grundlärarutbildningen med inriktning mot fritidshem. 

Där fritidspedagoger som vi har jobbat med vittnar om en brist på resurser och en 

uppgivenhet inför det behov av särskilt stöd som många upplever att de inte kan 

tillgodose fullt ut i fritidshemmet. Studiens kärna kommer därför beröra 

fritidspedagogernas tankar och praktiska upplevelser av särskilt stöd i respektive 

fritidshem.  

För att öka studiens relevans kommer bakgrunden tydligt gå igenom vad särskilt stöd 

är och vem som har rätt till det. Tanken är att tydligt lyfta hur företeelsen ska fungera 

i teorin och sedan redovisa hur de intervjuade fritidspedagogerna ser på konceptet i 

praktiken.  
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2 BAKGRUND 
 

Studien kommer från början konkretisera begreppet särskilt stöd och dess innebörd. 

Efter det kommer en kort historisk överblick följt av en nutida insyn i hur särskilt 

stöd praktiseras i verksamheten på skolor. Stycket kommer även belysa vem som har 

rätt till särskilt stöd och på vilka grunder. Kapitlet kommer avslutas med den tidigare 

forskning som berör fritidshemmets praktiska upplevelser kring särskilt stöd. 

2.1 Särskilt stöd 

Nedan följer en precisering av ord och centrala begrepp kring särskilt stöd som är av 

relevans för området. 

Elever med behov/Elever i behov 

I Skolverkets rapport (2008) står det att man fram till år 1991 i skolan använde ordet 

”med” särskilt stöd när man pratade om riktade insatser till elever. Detta korrigeras 

samma år i Skollagen (1991) till att fokusera på elever ”i” behov av särskilt stöd. 

Detta för att elever inte skall bli stigmatiserade och utpekande. Skolverket vill här 

peka på att elevers eventuella svårigheter inte enbart behöver fokuseras till elevens 

kunskaper, utan att omgivningen och dess miljö påverkar huruvida eleven lyckas 

eller inte. Skolverket (2008) skriver att det vid denna tid sker en förskjutning av 

synen på särskilt stöd. Elevens behov av särskilt stöd behöver inte vara konstant. 

Utav olika förutsättningar och faktorer föds också olika resultat. I och med detta byte 

av glasögon blir skillnaden mellan två andra sätt att se på särskilt stöd allt mer 
relevant (a.a.) 

Kategoriskt synsätt 

Innan Skollagen (1991) skrevs poängterar Skolverket (2008) att det fanns ett 

kategoriskt synsätt på särskilt stöd. Jakobsson och Nilsson (2011) pekar på att denna 

syn sker på elevens bekostnad. Att det är eleven som innehar brister och skolans 

uppgift är att tillrättaställa dem. Helt enkelt en kortsiktig lösning på en diffus uppgift 
(a.a.).  

Relationellt synsätt 

Efter Skollagens omskrivning år 1991 vill Skolverket (2008) visa att de nu övergår 

till en allt mer relationell syn på särskilt stöd. Elevens framgång eller motgång har att 

göra dess sammanträde med miljön. Jakobsson och Nilsson (2011) har även studerat 

denna aspekt och menar att ett relationellt perspektiv är ett långsiktigt perspektiv. 

Författaren menar att flera aspekter måste räknas in i en individs utveckling så som 
samhälls- grupp- och skolans påverkan (a.a.). 

2.1.1 Extra anpassning kontra särskilt stöd 
Skolverket (2014b) menar att det är skillnad mellan begreppen särskilt stöd och extra 

anpassning. Särskilt stöd handlar om mer utförande insatser som faller utanför den 

ordinarie kunskapsförmedlingen. Särskilt stöd beslutas av varje rektor på 

verksamheten och sammanställs i ett så kallat åtgärdsprogram. Till skillnad mot 

särskilt stöd kan även extra anpassning tillgodose elevens behov. Detta stöd ges inom 

den ordinarie personalstyrka och dess förutsättningar som råder. Här måste inte något 
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konkret beslut tas utan sker efter behov. Gemensamt för de båda begreppen är att de 
gäller för hela skolans verksamhet, så även fritidshemmet. (a.a.). 

Stödinsats 

Med stödinsats menas den generella innebörden av dem två begreppen extra 

anpassning och särskilt stöd (Skolverket 2014b). Det skulle exempelvis kunna vara i 

ett skede då fritidspedagoger eller studier belyser en hypotetisk insats som ännu inte 
har verkställts.  

2.1.2 Historisk överblick 

Thomas och Loxley (2007) lyfter de historiska diskussioner som har förts kring 

specialundervisning som i kontexten är en typ av särskilt stöd. Här belyser 

författarna framförallt västvärldens tankar kring ämnet och då främst USA. Vidare 

beskriver författarna hur specialundervisningen kommer från det som de kallar ”det 

intellektuella etablissemanget”. Den grupp människor som påverkar beslutsfattare 

och anses vara bildade, vanligtvis personer inom utbildningsväsendet och då främst 

universitet. Specialundervisningen var från början ett verktyg för att försöka bilda 

dem som vi i Sverige under den första halvan av nittonhundratalet kallade för 

obildbara men som senare kom att bli en mycket större instans i utbildningsväsendet 

(a.a.).  Kritzer (2012) skriver i en artikel att specialpedagogik i Asien och då främst 

Kina är i en fas som motsvarar USA under 70-talet. Författaren poängterar att Kina 

inte har kännedom om hur många som är i behov av särskilt stöd i skolan utifrån 

svenska mått. Detta då det är vanligt förekommande att prata enbart kring 

funktionshinder i Kina (a.a.). 

2.1.3 Särskilt stöd i idag 
Enligt Skolverkets rapport (2014b) framkommer det att 12 % av eleverna i den 

svenska skolan har särskilt stöd. Det är vanligare att pojkar har särskilt stöd än 

flickor. Sammanlagt ökar andelen elever med särskilt stöd från årskurs 1 (ca 4 %) till 

årskurs 3 (ca 12 %). Andelen pojkar som har det särskilda stödet ökar mellan samma 
årskurser från ca 6 % till ca 15 % av eleverna (a.a.).  

Ökat behov av särskilt stöd 

Skolverket (2008) skriver att omfattningen av särskilt stöd har ökat genom åren. 

Några anledningar tros vara att distinktare krav på den enskilda eleven ökat. 

Anledningen till utfallet av stort elevantal med behov av särskilt stöd tycks även vara 

en fråga om resursfördelning. Trots att särskilda stödinsatser sätts in verkar inte 

resultaten öka. Snarare tvärtom enligt Skolverket (2008). Förväntningarna på eleven 

sänks i och med dess anpassade vardag, samt att det finns risker i försvagande tillit 

till sin egen förmåga (a.a.). Brodin och Lindstrand (2010) skriver att anledningen till 

det ökade behovet av särskilt stöd kan vara de växande elevgrupperna under det 

rådande 2000-talet. Detta har resulterat i att fritidspedagoger inte anser sig kunna 

verka för en kvalitetssäkrad verksamhet (a.a.). Palla (2011) lyfter den kontextuella 

aspektens betydelse av särskilt stöd. Att som personal få erfara behov av olika slag 

gör att svårigheter snart kommer ses som mer normativa då särskilt stöd blir allt 

vanligare inom skolan. Att få en större förståelse för olika slags behov som elever 

har gör att personalens tolerans till skillnader vidgas. En lärare som har sett samma 

typ av behov flera gånger kan lättare behandla det vilket i praktiken betyder att 
lärarens erfarenhet blir extra viktigt i kontexten(a.a.).  



4 

 

 

Skolverket (2008) skriver att flertalet av eleverna som är i behov av särskilt stöd inte 

får det. De elever som vanligtvis är i behov av särskilt stöd består i regel av två 

grupper. De elever som ses som introverta och som inte tar för sig i den mån 

undervisningen förväntar sig, samt elever vars beteende ses som disciplinärt oönskat. 

Rapporten skriver också att många elever som faktiskt får särskilda stödet får fel typ 

av stöd (a.a.). 

I dagens skola är det rektorn som ansvarar för utarbetandet av särskilda stöd. 

Tidigare var det styrelsen i skolan (Skolverket 2008). Idag är det även tillåtet att 

överklaga ett beslut om åtgärdsprogram.  Enligt Skollagen (2010:800) ska den 

svenska skolan genomsyras av likvärdighet. Det vill säga att skolan ska tillgodose 

alla elevers behov och differentierade förutsättningar. Skolverket (2008) belyser att 
det alltså finns olika sätt att nå ett specificerat mål inom skolan.  

2.2 Rätten till särskilt stöd 

Det är skolans personal som bedömer huruvida en elev är i behov av särskilt stöd 

eller extra anpassning (Skolverket 2014). Bedömningen sker utefter läroplanens 

(Skolverket 2011) kunskapsmål samt hur eleven bedöms i sin utveckling mot dessa 

mål (Skolverket 2014). I exempelvis förskoleklassen tar lärare avstamp i hur eleven 

förväntas ställas inför de mål som senare komma skall i årskurs 1. På fritidshemmet 

utgår uppskattningen i hur eleven utvecklas mot läroplanens (Skolverket 2011) 

senare del (Skolverket 2014). Givetvis kan eleven för tillfället ligga på en sådan nivå 

att den klarar de uppsatta mål som gäller för den rådande årskursen. Men hänsyn 

skall alltid tas till dess fortsatta utbildning i ett kommande skede. Senare i 

utbildningen då kraven höjts kan eventuellt dess tidigare begränsning inom ett visst 

område vara större än det tidigare visats. Exempel på detta skulle kunna vara 

psykosociala aspekter, funktionshinder eller psykisk ohälsa (Skolverket 2014).  

Enligt Skolverket (2014b) ska stöd i form av extra anpassning träda i akt från det 

tillfälle då det uppmärksammats att eleven inte når upp till kunskapsmålen. Upptäcks 

det senare att eleven inte avancerat i den mån eleven enligt kunskapsmålen borde ska 

den extra anpassningen modifieras för att återigen kunna hjälpa eleven med de medel 

som personaltätheten tillåter. Dokumentationen om elevens extra anpassning kan 

noteras i elevens individuella utvecklingsplan som alla elever har. Den individuella 

utvecklingsplanen fungerar som ett stöd till alla elever för att se hur individen kan 
utvecklas inom ramen för läroplanen (a.a.).  

Skulle dessa insatser inte vara tillräckliga för eleven ska personalen enligt Skolverket 

(2014b) göra en anmälan till skolans rektor om elevens sannolika behov av särskilt 

stöd. Det finns ingen tidsaspekt på hur länge den extra anpassningen kan vara i bruk 

tills den måste övergå till en anmälan om behov av särskilt stöd. Varje fall är unikt. 

Det finns fall där ansökan om särskilt stöd görs utan vägen genom extra anpassning. 

Då krävs det däremot stort underlag för ett beslut. Vid en utredning är det inte 

ovanligt att skolans elevhälsa närvarar i sammanhanget. Vid en mer omfattande 

utredning rekommenderas från Skolverkets håll att flera yrkesprofessionella inom 

skolhälsan så som kurator, psykolog, och skolläkare medverkar. Vid vissa precisa 

fall kan extern hjälp även användas i utredningen. Exempelvis en logoped 

(hörselpedagog). Det finns även de fall då andra myndigheter så som polisen, 

socialtjänst, barn- och ungdomspsyk (BUP) eller sjukvårdens specialister har 

kopplats in. Viktigt att poängtera menar Skolverket (2014b) är att det konstant under 
utredningen är rektorns ansvar att verka för det pedagogiska ställningstagandet(a.a.).  
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Skolverket (2014b) menar att det är till stor vikt att ha med sig att en elev vars 

medicinska diagnos inte nödvändigtvis behöver ligga till grund för ett beslutsfattande 

om särskilt stöd. Skolans uppdrag är att anpassa undervisningen till varje individ 
vare sig en elev har blivit diagnostiserad eller inte (a.a.).   

2.2.1 Skolans styrdokument 
I avsnittet nedan följer styrdokumentens riktlinjer och kommentarer från författare 

och forskar inom området och som således kan dra praktiska paralleller mellan 
verkligheten och den teori som förespråkas i styrdokumenten. 

2.2.2 Läroplanen  
I Skolverket (2011) står det att skolan ska praktisera sin verksamhet utifrån en rad 

riktlinjer. För oss som fritidspedagoger handlar det om att skapa en miljö som värnar 

om det livslånga lärandet och att få utvecklas till individer. Läroplanen visar tydligt 

på att vi alla har samma humana värde och att varje individ skall få förutsättningar 

att hitta sin egen identitet och utifrån den bidra till samhället. Skolan ska verka för 

alla människors olika förutsättningar och därefter hjälpa alla elever att klara skolans 

kunskapsmål. Ingen ska heller inom skolans verksamhet behöva utsättas för 

diskriminering på grund av en funktionsnedsättning. Vi har alla olika behov och 
undervisningen ska därför också anpassas därefter (a.a.).  

Brodin och Lindstrand (2010) menar att skolväsendet länge har haft en individuell 

syn på elevers behov av särskilt stöd. Det vill säga att fokus har riktats mot elevens 

brister. Dock menar författaren att elevens miljö blir mer och mer påtaglig i dagens 

resonemang kring dess behov. Författarna antyder att om fokus istället riktas mot den 

miljö som eleven befinner sig i, kan skolan nog hitta bättre lösningar. Författaren 

menar även att sambandet mellan mindre elevgrupper, ökad pedagogisk kompetens 

samt ett modifierat arbetssätt många gånger skulle kunna gynna verksamheten (a.a.). 

Skolverket (2011) belyser även att undervisningen aldrig kan utformas lika för alla, 

då elever som inte når målen blir lidande. Omtanke och solidaritet ska genomsyra 

verksamhetens aktivitet mot individen. För att eleven ska kunna vara aktiv inom 

samhället har vi som myndighet skyldigheten att förbereda dem med grundläggande 

värden. Elevens senare yrkes- och studieval får aldrig begränsas av dess sociala eller 
kulturella erfarenheter. Skolan som plats ska vara en öppen social arena (a.a.). 

Björk-Åkesson (2007) lyfter förskolan och dess lekfulla vardag som vital för ett 

brinnande intresse för att sedan bilda sig motivation till ett livslångt lärande. 

Författaren menar vidare att i och med elevens långa utveckling, och dess långa 

lärandeperiod som den har framför sig, är det betydelsefullt att elever i behov får det 

stöd de behöver. Detta menar Björk-Åkesson är för att förebygga att eventuella 

hinder uppstår längre fram i elevens livslånga lärande (a.a.). 

2.2.3 Fritidshemmets uppdrag  
I Skollagen (2010) står det att fritidshemmet ska komplettera skolan och erbjuda en 

meningsfull och stimulerande fritid för eleverna (a.a.). Skolverket (2014a) skriver att 

verksamheten ska utgå från elevernas erfarenheter och behov och att verksamheten 

ska präglas av en meningsfullhet (a.a.). I Skolverket (2014b) står det att personal i 

fritidshemmet som upplever att en elev antingen ligger efter eller kan hamna efter i 

de mål som finns i läroplanens andra kapitel, ska lyfta det med huvudman och 

arbetslag och göra en bedömning av vederbörande elev. Det kan handla om 
kunskapsbrister eller sociala svårigheter (a.a.).  
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Allmänna råd med kommentarer för fritidshem 

I Skolverket (2014a) kan fritidspedagoger följa upp hur personalen på fritidshemmet 

bör arbeta för att verksamheten ska bedrivas så effektivt och korrekt som möjligt. 

Utbildningen i skolan är till för alla oavsett tidigare kunskaper och behov. Alla elever 

har rätt till den likvärdiga utbildningen som svensk skola ska förse dess medborgare 

med. Björk-Åkesson (2007) beskriver hur viktig en människas första år i livet är. Det 

är under det här skedet grunden läggs för huruvida lärandet kommer se ut över dess 

livstid (a.a.). Skolverket (2014a) lyfter att elevernas förutsättningar måste bejakas 

och respekteras då alla är individer och befinner sig på olika kunskapsplan (a.a.). 

Björk-Åkesson (2007) håller med och pekar på vikten att tidigt i livet få möjlighet att 

skapa sig de verktyg som behövs för att träna sin sociala- och kommunikativa 

förmåga. Författaren trycker på vikten att fritidspedagoger ser varje elev utifrån 

elevens förutsättningar, samt vad i elevens miljö som påverkar dess vardag (a.a.). 

Skolverket (2014a) menar att det är huvudmans ansvar att se till så att 

undervisningsmiljön är så pass god som möjligt och att resurserna som behövs finns. 

Det står också återkommande att skolan ska jobba utifrån ett helhetsperspektiv där 

elevens behov står i centrum. Texten lyfter vikten av att analysera beslut och dess 

framtida påverkan på elevgruppen och då specifikt om det finns speciella behov 
någonstans (a.a.). 

2.3 Särskilt stöd i praktiken 

 

Åtgärdsprogram 

Persson (2004) väcker tankar om användandet av åtgärdsprogram. Författaren börjar 

med att förklara vad åtgärdsprogrammen innebär. När elever inte når upp till de mål 

som är tänkta för årskursen skrivs ett åtgärdsprogram för att hjälpa eleven fram till 

kunskapsmålen. Åtgärdsprogrammet är individuellt och ses som ett särskilt stöd för 

att nå kunskapsmålen. Eleven får vanligtvis delmål att sträva efter. Målen är 

vanligtvis utformade som en stege och ska hjälpa eleven tillbaks till den homogena 

gruppen (a.a.). Även i förskolan utformas åtgärdsprogram vilket Palla (2011) skriver 

om i sin studie. Författaren tar upp hur det sociala samspelet mellan människor 

prioriteras inom förskoleverksamheten. Författaren berättar att om en elevs sociala 

färdigheter inte stämmer överens med resterande elever, uträttas ett åtgärdsprogram 

med fokus på träning i sociala sammanhang. De mål som sätts upp är att vilja ta 
kontakt med andra elever samt bygga upp en vilja för att kommunicera (a.a.).   

Olika typer av åtgärdsprogram 

I en studie från år 1998 av Groth (2007) visar författaren på vilka åtgärder som var 

mest förekommande vid utformningen av åtgärdsprogram vid tidpunkten. Av ungefär 

38 % av fallen gäller det att eleven lägger ner mer tid på sitt arbete. Exempelvis 

jobba mer frekvent med läxläsning. Lärarens roll blir här som ett bollplank, medan 

det är eleven som ska prestera. Författaren berättar vidare att nästa kategori av 

åtgärder är att få extra hjälp i mindre grupper, och extra lektionstid. Allt för att 

eleven ska nå de uppsatta målen för de olika ämnesområdena. I den tredje kategorin 

befinner sig enligt Groth de eleverna vars åtgärdsprogram består av kontinuerliga 

påminnelser angående läxläsning. Detta innebär att skolan aktivt kommer kontrollera 

elevens prestationer.  
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Författaren skriver att skolan försöker skapa en god dialog mellan skola och hem vid 

utfromandet av åtgärdsprogram. Vikt läggs på att hemmet agerar och tar ansvar för 

att skolarbetet tas i akt. 

 

Integrering, inkludering, exkludering, segregering 

I dagens skola förekommer flertalet begrepp som syftar till arbetet med elever i 

behov av särskilt stöd. Integrering och inkludering kan te sig väldigt olika ur dess 

skolkontext (Groth 2007). Integrering kan innebära att en elev går i en förhållandevis 

homogen klass eller att eleven får stöd i en mindre grupp. Integrering kan även ses 

som en process till att så småningom bli en del av den rådande homogena gruppen. 

Vid användandet av begreppet segregering ses vanligtvis innebörden som en 

synonym till exkludering. Det vill säga att eleven placeras i en annan fysisk grupp 

som anses kunna bidra till mer kunskap på individens nivå än “kärngruppen”. När 

skolans verksamma pratar om inkludering menar författaren att eleven får sitt stöd i 

den kärnklass som finns. De som gärna tillgodoser detta tänk menar att skillnaderna 

mellan specialpedagogiken och den reguljära pedagogiken blir väldigt hårfin. 

Lärarens roll blir allt mer central inom den inkluderande kulturen. Det är upp till 

läraren om eleven kommer bli inkluderad eller ej. Vanligt förekommande är att 

myndighetsutövare inom skolan lägger kompensatoriskt fokus på eleven. Det vill 

säga att fritidspedagoger och lärare väljer att fokusera på individens brister och ta 

dem till sig, så eleven sedan skall kunna bli en samhällstillgång (a.a.). 

Ett åtgärdsprogram skulle i praktiken kunna bli väldigt utpekande och dömande för 

den elev som får det tillskriviet till sig. Mest problematiskt anser Persson (2004) att 

det blir för dem yngsta eleverna. Det skulle betyda att de redan från lågstadienivå blir 

märkta som okunniga eller mindre begåvade ur ett kunskapsperspektiv (a.a.).  

Groth (2007) antyder att det inte alltid gynnar individens prestation att placeras i en 

exkluderande miljö. Det har istället visat sig att svagare elever har presterat bättre i 

en mer homogen klassrumsmiljö. Författaren menar även att parallellen mellan 

minskad gruppstorlek samt ett modifierat didaktiskt förhållningssätt gynnar elevernas 

utveckling. Dock menar Groth att den pedagogiska kompetensen har allra störst 

betydelse för gynnsamma utvecklingsmöjligheter hos eleverna. Redan år 2002 kunde 

Groth se en ökning av elever i behov av särskilt stöd. De elever som då var i behov 

av särskilt stöd var framförallt förankrade inom läs- och skrivsvårigheter, samt 

svårigheter gällande koncentration. Anledningen till detta tycks vara den stigande 

diagnostiseringskulturen som då var i akt (a.a.). Palla (2011) beskriver utifrån sin 

studie att många förskolelärare använder diagnostiserande termer när de beskriver 

elevers behov, och liknar elevernas behov med diagnoser. Detta trots att eleven inte 

har någon diagnos (a.a.). Att diagnostisering är något som skulle underlätta 

erbjudanet och utbudet av särskilt stöd dementerar Isaksson (2009) som vidare menar 

att en diagnos vanligtvis inte ger någon nämnvärd effekt för de åtgärder som erbjuds. 

Istället blir det mer en fingervisning för hur det pedagogiska arbetet ska utformas 

(a.a.). Tydligt är enligt Groth (2007) att speciallärarens yrkesroll har förskjutits från 

att vara en verksamhet ägnad till att undervisa elever i mindre frånskilda grupper, till 

att verka i den kärngrupp som de flesta elever härstammar från. Fokus läggs alltså på 

att ha en mer inkluderande syn på lärande(a.a.).  

Lundgren, Säljö och Liberg (2012) diskuterar synliggörandets exkluderingsfaktor 

liksom det faktum att man kan osynligöra och exkludera en elev genom att inte 

uppmärksamma och anpassa undervisningen. Författaren menar att en 



8 

 

 

exkluderingskänsla förmodligen skulle drabba samtliga elever oavsett, men att 

graden skulle variera.  Lundgren för fram resonemanget att skapandet av separata 

permanenta grupper kan ses som något nödvändigt ont men att rektorer är överens 

om att det inte är att eftersträva. I högre åldrar behöver det inte heller vara en 

kunskapsbrist hos eleven utan flertalet omplaceringar beror på att eleven i fråga stör 

undervisningen och därför blir aktuell för en omplacering (a.a.). Särskilt stöd kan i de 

högre åldrarna därför ses om en disciplinär insats för elever som påverkar 

undervisningen för kamraterna på ett negativt sätt.  

Ur Jhanukainens (2014) kvalitativa studie i form av intervjuer med rektorer från 

Finland och Kanada beskrivs hur rektorerna resonerade kring specialpedagogikens 

inkluderande och integrerande möjligheter i respektive skolor. Vad författaren finner, 

trots historiska skillnader i skolsystem är att resonemanget kring elevernas rätt till en 

trygg och kvalitetsrik skolgång präglar dem båda nationerna. Jhanukainen ser inte 

heller en generell linje om att inkludering i skolan är ett strävandemål utan det 

poängteras att varje individ behöver en individuell bedömning efter behov och 

kapacitet. Författaren lyfter rätten att inte behöva integreras då ett ”integreringsmål” 

kan leda till en oönskad exkludering av individen. Det beror givetvis på elevens 

behov då alla individer är unika (a.a.). Sommer, Pramling och Karsten (2011) belyser 

den problematik som Jhanukainen vidrör. Det faktum att vuxna människor aldrig 

riktigt kan förstå ett barns perspektiv fullt ut. Vi kan bara försöka förstå elevens 

upplevelse utifrån ett barnperspektiv. Det vuxna människor tror att elever upplever 

behöver i verkligheten inte överstämma med elevens aktuella upplevelser. Så ett 

beslut som har tas utifrån ett barnperspektiv behöver inte vara det som barnet utifrån 

ett barns perspektiv behövder (a.a.). Att önskade integreringsmål slår fel och blir 

exkluderande är därför inte omöjligt ifall beslutfattaren utgår från ett barnperspektiv. 

Thomas & Loxley (2007) tar vid där Jhanukainen (2014) slutar och beskriver den 

amerikanska modell som går ut på att en elev som halkar efter för mycket i skolan 

eller av andra orsaker inte klarar skolans mål sätts i en specialskola. Det kan också 

handla om funktionsnedsättningar hos elever som skolorna inte kan tillgodose. 

Generellt sätt finns inte särskilt stöd i den grad som i Sverige. Utan så länge en elev 

klarar sig någorlunda i skolan så är befintlig undervisning den som erbjuds (Thomas 

& Loxley).   

 

Positiva resultat 

Skolverket (2008) skriver i sin slutsats att positiva resultat av särskilt stöd i skolan 

till stor del beror på lärarens kompetens och förmåga att precisera pedagogiken efter 

behovet hos eleven. Rapporten berör också det faktum att positiva resultat många 

gånger uteblir enbart på grund av den behörighetsbrist som råder bland personalen 

som tas in. Detta följs upp med en kort redogörelse som belyser den problematik som 

uppstår då skolor väljer att nivåanpassa grupper inom vissa ämnen, en problematik 

som säger att starka elever i högre grad gynnas av det även om grupperna med svaga 

elever är mindre och många gånger ges mer individuell tid. (a.a.). Isaksson (2009) 

styrker påståendet och skriver att elever som fått erfara särskilt stöd uppskattar 

miljön i de mindre grupperna då den gett en större arbetsro än den vanliga 

klassrumsmiljön (a.a.). Skolverket (2009) poängterar också det paradoxala i att 

elever som i högre grad får särskilt stöd i längre perioder hamnar mer efter i ett 

längre perspektiv (a.a.).  
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2.4 Fritidspedagogers praktiska upplevelser av 

särskilt stöd  

Siljehag (2007) och Callander (1999) skriver att fritidspedagoger ofta kliver in i 

klassrummet som en extra resurs för att assistera klassläraren. Vanligt 

förekommande enligt författarna är också att fritidspedagoger får ta ansvar för dem 

elever som av olika anledningar inte når kunskapsmålen i skolan (a.a). Andersson 

(2013) skriver i sin avhandling att de intervjuade fritidspedagogerna anser sig behöva 

ödsla mycket energi i skolan och att de därför inte har den energi kvar som de skulle 

vilja ha till fritidsverksamheten på eftermiddagarna (a.a.). Enligt Siljehag (2007) är 

det lättare att motivera stöd till elever i klassrummet då den verksamheten arbetar 

utefter tydliga kunskapsmål medan verksamheten i fritidshemmet inte har specifika 
mål som måste uppfyllas (a.a.). 

Jacobsson och Nilsson (2011) är inne på samma spår som Siljehag och Calander. 

Författaren menar att fritidspedagoger många gånger får vara behjälplig åt elever 

som både behöver stöd och extra hjälp men även vara behjälplig ifall någon elev i 

större grad stör undervisningen. I de fall när fritidspedagoger agerar resurs innanför 

klassrummets väggar råder det inte alltid en ömsesidighet de båda yrkesrollerna 

emellan då fritidspedagoger inte alltid kan ställa samma krav tillbaka på klassläraren. 

Författaren menar att det finns en risk till oro inom den aspekt som rör samarbetet  

mellan de båda verksamheterna. (a.a.). Dilemmat tror Siljehag (2007) har sin grund i 

fritidshemmets icke måluppfyllande verksamhet. Särskilt stöd sätts in när 

kunskapsmålen inte uppfylls eller om eleven uppvisar disciplinära komplikationer 

som stör undervisningen. Disciplinära komplikationer som stör ordinäre 

undervisning påverkar kunskapsförmedlingen och behöver därför bearbetas. Sociala 

svårigheter på fritidshemmet kan störa verksamheten men det är vanligtvis inte 
tillräckligt för att få särskilt stöd till verksamheten (a.a.).  

 

Svårt att möta varje elev utan egna lokaler och med stora elevgrupper  

I Anderssons (2013) avhandling framkommer det att de intervjuade informanterna 

upplever att de yttre faktorerna påverkar verksamheten negativt under en längre tid. 

En fritidspedagog berättar att omställningen mellan att ha ansvar för tolv elever med 

två fritidspedagoger till åttio elever med en personalstyrka på fem fritidspedagoger 

innebär svårigheter för att kunna säkerställa kvaliteten och möta behoven. 

Författaren menar att densiteten av personal är en grundläggande faktor till att kunna 

tillfredsställa elevernas sociala relationer. Av studien framgår det att det stora antalet 

elever inom fritidshemsverksamheten riskerar att utvecklas till en enbart förvarande 

verksamhet av elever. Detta av att fritidspedagogerna inte hinner se eller 

uppmärksamma alla elever. Fritidspedagogerna liknar dagsläget med att det mer 

känns som att leda en flock än att faktiskt kunna utveckla sociala relationer. Av 

Anderssons studie framkommer att det uttryckligen från fritidspedagogernas håll att 

det upplevs ansträngande och intensivt att vistas i stora elevgrupper. En anställd 

berättar enligt författaren att många anställda gärna tar extra ansvar som rastvakt, 
eller flyr till fikarummet för att få en paus från den täta elevgruppen (a.a.).  

Andersson (2013) beskriver också utifrån sin studie att fritidspedagoger utrycker ett 

missnöje över att det inte finns en garanti att längre få tillgång till egna 

ändamålsenliga lokaler. Samtidigt menar en fritidspedagog att samarbetet med 

skolan leder till vidgade möjligheter att använda lokaler som är ämnade för idrott, 
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slöjd samt bild. Dock blir användningstiden ofta begränsad inom tidsramar då 

ordinarie skolverksamhet leds parallellt. Enligt författarens studie framförs det att 

fritidspedagoger anser att de får begränsad tid med eleverna, då administrativa 
uppdrag blir allt med påtagligt.  

Mer gemensam reflektionstid 

I Anderssons (2013) studie menar informanterna att gemensam reflektionstid med 

kollegiet är av vikt för att få en helhetssyn av eleven i en situation. 

Fritidspedagogerna menar att det är positivt om de kan få fler ögon på en situation 

som de själva sett ur ett visst perspektiv. En fritidspedagog lyfter att det inte alltid är  

en elev som är boven i dramat, utan att det finns flera yttre faktorer som någon annan 

kollega sett. Därför är gemensam reflektionstid viktigt menar de verksamma inom 

fritidsverksamheten. De vill även peka på att de gärna ser mer av denna tid 

tillsammans. Allt för att kunna ge eleverna en rättvis bedömning gällande deras 

sociala kompetensutveckling, relationer till varandra samt mot de normer och värden 
som karaktäriseras av fritidshemmets verksamhet (a.a.). 

 

2.5 Teorianknytning 

Avsnittet kommer presentera de teoretiska utgångspunkter som är av relevans för 

studien. Begrepp som är aktuella för teorierna behandlas också i avsnittet nedan.  

Att varje individ har rätt till en likvärdig utbildning utifrån sina förutsättningar har 

redan belysts i tidigare stycke. Studiens bakgrund vittnar också om att särskilt stöd är 

en individuell process som bottnar i att eleven vanligtvis inte når upp till skolans 

kunskapsmål. Lundgren m.fl. (2012) tar upp det sociokulturella perspektivet som 

handlar om att vi tar till oss ny kunskap i sociala sammanhang. Perspektivet handlar 

också om att varje lärandeprocess är unik. Eftersom att varje lärandeprocess är unik  

kan den kunskapsförmedling som sker i skolan och då vanligtvis i klassrummen 

variera beroende på vilken kunskapsnivå eleverna befinner sig i. Inom det 

sociokulturella perspektivets sfär talar man om ”den proximala utvecklinszonen”. Ett 

begrepp som handlar om att kunskapen som förmedlas till någon inte får vara för 

svår eller för lätt. I praktiken handlar det om att utmana eleverna på deras 

individuella nivå (a.a.). Perspektivets relevans blir högaktuellt då åtgärdsprogram 
som utformas till elever vanligtvis handlar om att möta eleven på hens nivå. 

Utifrån det sociokulturella perspektivet har andra perspektiv och teorier växt fram. 

En av grenarna handlar om relationell pedagogik. I grund och botten handlar 

relationell pedagogik om det som Aspelin och Persson (2011) tar upp och som i 

många avseenden behandlar relationens betydelse för lärandet. Författaren 

poängterar att lärarens relationella kompetens är avgörande för elevernas 

kunskapsinhämtning. I den relationella pedagogikens kontext är det också av stor 

vikt att eleverna vågar vara delaktiga i undervisningen och att diskussioner 

kontinuerligt förs mellan lärare och elev (a.a.). Den relationella pedagogiken 

kommer från det sociokulturella perspektivet. Utifrån fritidshemmets synvinkel där 

man enligt Pihlgren (2011) jobbar mer relationellt och socialt borde en relationell syn 

på lärande och kunskapsöverföring vara både modern och aktuell. Aspelin och 

Persson (2011) menar att dagens fritidspedagog fyller en allt större funktion än 

enbart kunskapsförmedlare som man kanske oftast sammankopplar en fritidspedagog 

med. Det ställs krav på en allt mer utpräglad pedagogik åt det relationella hållet. 
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Författaren anser att det är viktigt för hur elevens skolgång kommer se ut, och vidare 

i livet. Ofta finner eleven sig själv genom andra individers syn på en, och utifrån det 

konstruerar eleven sitt sociala jag (a.a.). 
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3 SYFTE 
Studiens syfte är att undersöka hur särskilt stöd uppfattas av fritidspedagoger som 

arbetar i fritidshemmet och hur behovet enligt fritidspedagogerna ser ut i 
fritidshemmet. 

3.1 Frågeställningar 

 Vad innebär särskilt stöd för fritidspedagoger? 

 Hur ser behovet av det särskilda stödet ut enligt fritidspedagoger? 

 Vilka resurser efterfrågas av fritidspedagoger för att kunna stödja elever i 

behov av särskilt stöd? 
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4 METOD 
Under denna rubrik konkretiseras val av metod. Avsnittet behandlar även den 

urvalsgrupp som metoden riktar sig mot. I genomförandet framförs hur 

undersökningen gick till. I kapitlet belyser vi också hur studien tagit hänsyn till de 

forskningsetiska principerna, samt att läsaren ges insyn i hur databerarbetningen har 

genomförts. Avslutningsvis lyfts ett avsnitt om kritik mot den valda metoden. 

4.1 Kvalitativ metod 

Valet av metod föll för en kvalitativ studie där fritidspedagoger i sex olika arbetslag 

resonerade kring just elevers behov av särskilt stöd. Syftet med intervjuerna var att få 

en god dialog med fritidspedagogerna och således få en tydlig bild av hur deras 

tankar ser ut kring det berörda ämnet. Wibeck (2010) poängterar hur bra gruppsamtal 

är ifall forskare vill nå en hel grupps åsikter kring ett ämne. Att tillsammans ventilera 

ett område som berör alla parter kan bidra till ett öppnare samtal där fler åsikter 
kommer fram än vad som hade skett om samtalen var individuella (a.a.). 

Obert och Forsell (2000) beskriver metoden fokusgrupp som en gemenskap där alla 

koncentreras och resonerar kring ett specifikt område. Vid ett fokusgruppsamtal 

leder den enas anekdot till en annans erfarenheter kring ett ämne. 

Fokusgruppsamtalet är starkt menar författaren på så sätt att fritidspedagogernas 

uppfattningar är relevanta för deras målgrupp. Till skillnad från enkätundersökningar 

och intervjuer som många gånger kan vinklas, öppnar fokusgruppsamtalet upp för 
dialog och diskussion (a.a.).  

4.2 Urval 

Wibeck (2010) lyfter att den planering som måste göras inför ett fokusgruppssamtal 

är av största vikt om man vill nå ett bra resultat. Det är enligt författaren viktigt att 

veta hur många som kommer delta och att samtalsämnet är väl förberett av personen 

som leder samtalet. Författaren poängterar också att det finns både för- och nackdelar 

med små respektive stora fokusgrupper. Att vidare utforma en strukturerad mall inför 

gruppsamtalen är klokt då ett ostrukturerat fokusgruppsamtal lätt kan glida ifrån 

syftet och således frågeställningen vilket i slutändan kan göra resultatet tämligen 

ointressant (a.a.). Fokusgruppsamtalen ägde rum i två mindre orter inom samma 

kommun i sydöstra Sverige. Sammanlagt deltog tretton personer som alla arbetar 
inom fritidshemsverksamheten. 

4.3 Genomförande 

Fokusgruppsamtalen genomfördes inom de olika arbetslag som fanns på enheterna i 

kommunen. Vid den ena skolan fördes samtal vid tre tillfällen varav två 

fritidspedagoger närvarade vid varje tillfälle. Vid den andra skolan fördes samtal i tre 

arbetslag varav två samtal innehöll två verksamsamma inom fritidshemmet och ett 

samtal där tre närvarade. Varför upplägget blev som det blev bottnar i att vi i dialog 

med de olika arbetslagen kom överens om tillfälle. Då var det deras planeringstid 

som passade bäst. Allt för att verksamheten skulle påverkas så lite som möjligt. En 

till två veckor innan fokusgruppsamtalen genomfördes blev de involverade upplysta 

om vilka frågor som väntades komma under samtalen. Detta gjorde vi medvetet för 

att låta fritidspedagogerna få utrymme till reflektion innan samtalen, samt att 
försäkra oss om att samtalen skulle bli så kvalitativa som möjligt. 
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4.3.1 Forskningsetiska principer 
 

Enligt de forskningsetiska principerna Vetenskapsrådet (2002) kommer arbetet leva 
upp genom följande aspekter: 

Informationskravet: Innan fokusgruppsamtalen hade deltagarna fått tydliga besked 

om vad som skulle kommer att diskuteras. Deltagarna blev informerade om att 

intervjuerna skulle spelas in via mobiltelefon, samt att intervjuerna var helt frivilliga. 

När som helst fick vem som helst lämna fokusgruppssamtalet. 

Samtyckeskravet 

Fokusgruppssamtalen var riktade mot arbetslag bestående av fritidspedagoger. De 

var väl informerade om arbetets syfte, samt att det var helt frivilligt att delta. Inför 

varje samtal blev alla hälsade välkomna och samtalsledarna gick i genom samtliga av 
de forskningsetiska principerna, samt vad som principerna konkret innebar.  

Konfidentialitetskravet 

Innan varje fokusgruppssamtal var vi tydliga om att deltagarnas skola, namn, ålder 

eller kön inte skulle synliggöras i arbetet.  

Nyttjandekravet 

Av det inspelade materialet var vi tydliga med att det enbart var vi som skulle lyssna 

på det. Allt eftersom arbetet färdigställdes valde vi att enbart spara det transkriberade 

materialet, av respekt för deltagarna.  

4.4 Databearbetning 

Efter att fokussamtalen var genomförda transkriberades alla sex samtalen så fort som 

möjligt. Detta menar Bloor (2001) är viktigt för att inte riskera att forskaren tappar 

sammanhanget. Vid transkriberingen valde vi att ta med allt som utrycktes under 

fokusgruppsamtalen. Detta valet gjordes då Bloor (2001) menar att även stämningen 

samt eventuella utryck som inte märks i ljudupptagningen är av relevans. På så sätt 

menar författaren att forskaren bildar sig ett större perspektiv på 
fokusgruppsamtalen.  

Utgångspunkten i studiens analys var att använda kodning, kategorisering samt 

begreppsbildning som Bloor (2001) skriver om. Med kodning menar författaren att 

forskaren hitta rubriker som är tematiserade. Vidare ställer forskaren de olika 

tematiseringarna mot varandra för att hitta eventuella likheter och skillnader. 

Därefter menar Bloor att forskaren genom begreppsbildning tittar på sina 
kategoriseringar och tematiseringar utifrån sin valda teori. 

Samtalen studerades och det som var av relevans för frågeställningen sorterades ut 

och kategoriserades succesivt upp. Forskarna tittade överskådligt på det insamlade 

materialet, och kunde på så sätt hitta gemensamma nämnare. På så sätt kunde 

forskarna tematisera upp materialet. Filtreringen och kategoriseringen gick relativt 

smidigt då många av diskussionerna resulterade i snarlika svar. De kategorier som 

visades i studien var att de elever som är i behov av särskilt stöd i fritidshemmet är 

de som behöver social träning, utåtagerande elever, elever i behov av aktiv vila samt 
de elever som är i behov av läxläsning i fritidshemmet.   
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4.5 Metodkritik 

Wibeck (2010) skriver att vissa åsikter stryps och inte kommer fram i ett 

gruppsamtal om personerna sen tidigare känner varandra och vet var de står i olika 

mer känsliga frågor (a.a.). Eftersom att studien var relativt liten råder det stor 

sannorlikhet i att personerna i fokusgrupperna redan kände varandra och har arbetat 

ihop under flera år. Förmodligen visste redan kollegorna som har jobbat ihop under 

en längre tid hur de resonerade i olika frågor. Det behöver dock inte vara något 

negativt men kan vara det. Det skulle även kunna öppna upp för en än djupare 
diskussion inom området.   

En risk med fokusgruppsamtal som metod kan enligt Wibeck (2010) många gånger 

vara att definitionen av nyckelbegrepp råder olika mellan de som deltar i 

fokusgruppen (a.a.). Därför öppnade fokusgruppsamtalen upp med frågan om vad 

särskilt stöd innebar för dem som arbetar på fritidshemmet. Allt för att alla parter 

skulle vara på samma våglängd om vad de båda menade i sina resonemang. 

Studien koncentrerades till att enbart vidröra fritidspedagogers uppfattningar kring 

elevers behov av särskilt stöd. För att få ett större perspektiv på de situationer samt 

tankar kring elevers behov av särskilt stöd som fritidspedagogerna lyfte, hade det 

varit intressant att få huvudmannens uppfattningar om samma situationer. 

Klasslärarens perspektiv är även relevant för det vidgade perspektivets räkning.  

Eftersom att studien är av det mindre slaget kan inte resultatet representera hela 

yrkesgruppen fritidspedagoger. Då studien är genomförd på två skolor i samma 

kommun kan studien ge ett perspektiv på hur behovet av särskilt stöd skulle kunna se 
ut. 

I och med att ett fokusgruppsamtal lyfter en hel grupps åsikter kring ett specifikt 

ämne, skulle forskarna med facit i handen kunna gjort en pilotstudie. Forskarna 

saknade erfarenhet kring att leda samtal av detta slag. Det hade varit nyttigt att innan 
fått träna sig på att fördela ordet jämt mellan alla deltagare i fokusgruppsamtalet. 
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5 RESULTAT OCH ANALYS  
 

Nedan temasiseras de centrala tankar och åsikter som har kommit fram under 

bearbetningen av fokussamtalen. När begreppet fritids benämns i arbetet definieras 

det som de fritidshem som erbjuder verksamhet för åldrarna 6-8 år. När begreppet 

äldrefritids används syftar det till de fritidshem vars verksamhet riktar sig till elever i 

åldrarna 9-12 år. Med resultatets olika stycken följer en löpande analys. Den löpande 

analysen kommer från det faktum att resultatet belyser många isolerade händelser 

och att det för läsaren blir lättare att ta tills sig kapitlet ifall analysen löper parallellt 

med texten.   

5.1 Fritidspedagogers uppfattningar kring särskilt 
stöd i fritidshemmet. 

Särskilt stöd är för majoriteten av fritidspedagogerna som har deltagit i 
fokusgruppsamtalen först och främst en företeelse som sker i skolan.  

Särskilt stöd, näe det finns nog inte på fritidshemmet. Bland treorna så finns det 

en del som har särskilt stöd i skolan. Mest läs och skriv. Dom behöver väl inte 

det stödet på fritids utan det är en specialpedagog i skolan. 

Många arbetslag poängterar att det är när kunskapsmålen i skolan inte uppnås och en 

elev halkar efter som riktat stöd sätts in. Det särskilda stödet kan då bestå av en rad 

olika saker. Under samtalen framkommer det att det kan vara pedagogiska 

hjälpmedel som sätts in eller att eleven i fråga får hjälp av extra personal. Något som 

deltagarna under fokusgruppsamtalen poängterar oftast är de själva. Under ett av 

fokusgruppsamtalen framkommer det att fritidspedagoger ofta går in och ta över 

klassundervisningen så att klassläraren kan fokusera på specifika elever som ligger 
efter i kunskapsmålen. 

Många gånger så får vi backa upp klassen så att klassläraren kan fokusera lite 

extra mycket på någon specifik elev om det behövs. Det är ändå klassläraren som 

har spetskompetensen här. 

Att få särskilt stöd är inte något enkelt och smidigt. Det är en lång process och ifall 

det rör sig om ”stökiga” killar nämner en av fokusgrupperna att när de poängterat 

behovet  till huvudman fått höra... 

...han mognar snart, det är tillfälligt, det där växer han snart ifrån.   

Tankarna kring särskilt stöd är många och en central tanke som flera fokusgrupper 

lyfter är att särskilt stöd tyvärr bara finns i klassrummen även om de ser ett starkt 

behov i fritidshemmet. En klar majoritet tycker också att det särskilda stödet som de 

har bevittnat är bra men trycker på att det är otroligt viktigt att bra kompetens sätts 

in. Aspelin och Persson (2011) belyser att den relationella kompetensens vikt ifall ett 

lärande ska ske. Ifall det redan finns en bra relation mellan lärande och elev kommer 

lärandeprocessen vara smidigare(a.a.). Vid ett av fokusgruppsamtalen poängterar en 

fritidspedagog att hen bara är utbildad fritidspedagog och får förlita sig på sin 
erfarenhet när det kommer till att assistera klassrumsläraren med t.ex. matematik.  

Vid ett fokusgruppsamtal lyfter fritidspedagogerna att särskilt stöd innebär att möta 

eleven på dess nivå och därifrån stötta eleven. Oavsett om det gäller inom skolan 

eller i fritidshemmet. En fritidspedagog i arbetslaget fyller i med att de mer eller 
mindre som fritidspedagoger anpassar verksamheten efter elevens behov hela tiden.  
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Att anpassa verksamheten efter elevens behov går att koppla till det Lundgren (2012) 

tar upp vad gäller Vygotskij teori om den proximala utvecklingszonen, att anpassa 

aktiviteten eller uppgiften så att eleven inte finner den för lätt eller för svår(a.a.).     

5.1.1 Läxläsning som särskilt stöd 
Ett särskilt stöd som återfinns på framförallt äldrefritids är konceptet läxläsning. Det 

är inte ovanligt att beslutet om läxläsning kommer från huvudman och att det sker i 

samförstånd från föräldrar till berörd elev. I ett av fokusgruppsamtalen upplevs en 

uppgivenhet till beslutet då en fritidspedagog anser att eleverna faktiskt måste ha en 
fritid också. 

När det gäller läxläsning så kan jag tycka att eleven i fråga också har rätt till sin 

”vila” på fritids. Det måste finnas en balans. 

Arbetslaget tycker också att det är orättvist gentemot elever som inte blir erbjudna 

läxläsning då det bara gäller elever med behov. Fritidspedagogerna i arbetslaget tror 
också att det är ett särskilt stöd som ska utvidgas i takt med att de får mer resurser. 

Vid fokusgruppsamtalet förs resonemang kring positiva respektive negativa aspekter 

kring särskilt stöd En överhängande majoritet menar att de enbart ser särskilt stöd 

som positivt. Gruppen fyller i att det inte alltid är så att elever följer med frivilligt om 

de ska läsa i ett annat rum med en resurslärare men att det sällan uppstår 

komplikationer. Ett argument som lyfts är också att det via särskilt stöd går att se att 

eleven efter ett tag har lättare att komma in i gruppen igen. Det särskilda stödet blir 

då ett inkluderande verktyg även om det till en början kan uppfattas som 

exkluderande.  

Det tidigare nämnt kopplas till det Jhanukainen (2014) tar upp om den individuella 

bedömningen och hur viktig den är. Att exkluderandet från klassen kan vara början 

på en integreringsfas både kunskapsmässigt och socialt (a.a.). Några av 

fritidspedagogerna vittnar vid fokusgruppsamtalet om att flertalet av eleverna som 

får särskilt stöd i svenska uppvisar en tacksamhet till att få gå ifrån och läsa med en 

annan fritidspedagog i lugn och ro. Detta då det stundvis kan vara högre ljudnivå i 

klassrummen.  

Jag har själv sett elever som har fått stöd och sen haft lättare att komma in i 

gruppen. 

Isaksson (2011) styrker påståendet om att elever uppskattar att få lämna de stora 
elevgrupperna för att ifred få läsa med en pedagog i ett mindre grupprum(a.a.).  

5.1.2 Behov av social träning 
Under några av fokusgruppsamtalen framkommer det sociala samspelet som högst 

prioriterat inom fritidshemmet. Under fokusgruppsamtalen beskriver 

fritidspedagogerna med egna ord att det är de sociala värdena som värderas högst i 

verksamheten. Enligt ett arbetslag finns det behov av social träning hos elever som 
har svårt för socialt samspel.  

Behovet finns nog främst hos barn som har svårt för det sociala på fritids. Att 

umgås och att klara av samlingar med större grupper. 

Elever som klarar skolan behöver per automatik inte klara det sociala. Ett arbetslag 

lyfter under fokusgruppsamtalet att elever som klarar skolan sällan får det stöd de 
behöver för att klara det sociala samspelet. 
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Det finns i vår barngrupp en elev som klarar skolan väldigt bra men som 

framförallt har svårt med det social och det fria på fritids. Här skulle vi behöva 

extra tid för att möta och hjälpa honom. 

En fritidspedagog i ett annat arbetslag poängterar i fokusgruppsamtalet att hen har 
lyft frågan men att det inte har resulterat i någon åtgärd. 

Jag kan ju se att ett barn behöver hjälp med det sociala men det räcker inte för att 

få särskilt stöd ifall eleven uppnår målen i skolan. 

Ett av arbetslagen som driver sitt fritidshem i skolans klassrum på eftermiddagarna 

uttrycker under fokusgruppssamtalet en problematik kring att hantera stora 
elevgrupper och samlingar.   

De sociala svårigheterna kan ju uppstå just på grund av stora elevgrupper. 

Behovet kanske inte hade funnits om vi var mindre grupper och då är frågan om 

det verkligen finns en problematik hos barnet eller om problematiken är skolans.    

Vid ett fokusgruppssamtal menar en fritidspedagog att just initiativtagandet är en 

central aspekt gällande vilka elever som hen tycker är i behov av särskilt stöd. 
Fritidspedagogen sa i sammanhanget att.. 

..De barn som är svaga socialt, och behöver hjälp med att komma in i lekar. 

Palla (2011) beskriver att förskolan ska anpassa verksamheten efter den enskilda 

elevens behov. Inom förskolan framkommer det av författarens studie att det överlag 

är omsorgsbehov som är centralt för förskoleverksamheten. Många elever är i behov 

av att få egen tid med en vuxen många gånger (a.a.). Omsorgsbehovet och egentid 

med vuxna efterfrågas även i fritidshemmet och fokusgruppsamtalen antyder att de 
stora elevgrupperna försvårar den biten. 

Utåtagerande elever 

Ett fokusgruppssamtal lyfter att de som har behov av särskilt stöd på fritidshemmet 

är explosiva elever. Diskussionen i fokusgruppsamtalet belyser att det nödvändigtvis 
inte behöver vara ett diagnostiserat perspektiv på det hela: 

… och även de barn som har svårt att komma ner i varv över lag. 

Ett annat arbetslag menar att det ofta uppstår små bråk i elevgrupperna. Arbetslaget 

diskuterar under fokusgruppsamtalet att det skulle kunna ha att göra med de stora 

elevgrupperna. Brodin och Lindstrand (2010) stödjer påståendet att stora barngrupper 

kan vara bakgrunden till mer konflikter och en oroligare grupp(a.a.). Arbetslaget 

lyfter också att eleverna i fritidshemmet trissar igång varandra väldigt lätt i 

sammanhanget många elever- små lokaler. Under fokusgruppsamtalet blir det tydligt 

att det finns elever som behöver mycket social träning och att det framförallt är 
viktigt med träning när det gäller utåtagerande elever.  

Sen finns det ju barn som behöver väldigt mycket social träning. Framförallt när 

det gäller barn som är utåtagerande. 

Att social träning behövs för att hantera konflikter diskuterar flera arbetslag under 

respektive fokusgruppsamtal. Ett arbetslagen menar att det blir mer aktuellt med 

insatser när eleven i fråga är utåtagerande och många gånger inte har kännedom om 

sin fysiska styrka. 
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5.1.3 Elever i behov av aktiv vila 
När ett arbetslag tar upp begreppet aktiv vila menar de när en elev har behov av att 

gå ifrån den ordinarie verksamheten. Med aktiv vila menar arbetslaget att eleven 

aktiveras men med något som inte hör skolans vardag till. I fokusgruppsamtalet 

exemplifieras detta så som en promenad, ett sällskapsspel med en kompis eller 
fritidspedagog, eller en stund med en pedagogisk uppgift på en lärplatta.  

Kunskapsmål är ett stressmoment som inte finns på fritids nämner ett arbetslag. De 

lyfter under fokusgruppsamtalet att det är bra för eleven att komma till fritids och att 

det är en frizon från vardagen i skolan samt läxläsningen hemma.  

Vi har inte kravet om resultat över oss så det stressmomentet försvinner 

Arbetslaget belyser även att det finns fler behov. På deras fritidshem finns en elev 

med en hjärnskada. Under skoltid har eleven aktiv vila tre gånger om dagen. Vid ett 

av dessa tre tillfällen läser fritidspedagogen en saga för eleven då hen ligger ner och 

vilar. Vid de andra två tillfällena under dagen är det vanligt förekommande att eleven 

spelar ett sällskapsspel eller ibland använder lärplattan. Här har arbetslaget utifrån 

elevens behov konstruerat ett eget åtgärdsprogram för att göra elevens vardag så 

smidig som möjligt. Skolverket (2014a) och Jahnukainen (2014) belyser just vikten 

av den individuella bedömningen och det faktum att alla elever är unika, en lösning 
behöver inte fungera på alla elever utan flexibilitet är viktigt (a.a.).  

Vid fokusgruppsamtalet lyfter en av fritidspedagogerna att det även finns en annan 

elev med neuropsykiatriska hinder. Även denna elev har aktiv vila även under 
fritidshemstiden. Då brukar eleven få spela ett spel på en lärplatta.  

 

5.2 Fritidspedagogers uppfattningar kring behovet 

av särskilt stöd i fritidshemmet. 

Alla arbetslag som deltar vid fokusgruppsamtalen säger att det finns behov av 

särskilt stöd i fritidshemmet, men att fritidshemmet hamnar i skuggan av den 
målstyrda skolan när resurser ska fördelas. 

På frågan hur arbetslagen jobbar med elever i behov av särskilt stöd i fritidshemmet 

lyfter fritidspedagogerna flertalet exempel. Det mest centrala är planeringen av 

eftermiddagarna. Det måste finnas en tydlig struktur så alla elever förstår dagens 

upplägg. Det gäller att presentera aktiviteten på ett smart sätt. En fritidspedagog 

förtydligar det: 

Det kan handla om att när man presenterar en aktivitet så har man alltid flera 

alternativ att välja på. Ta pyssel. Då kan jag nivåanpassa aktiviteten så den inte 

blir för svår utan att personen kan delta utan komplikationer. 

Det är ett tydligt exempel som tas upp och det handlar i grund och botten om det som 

Lundgren (2012) tar upp angående Vygotskijs teori om det sociokulturella lärandet. I 

det här fallet den proximala utvecklingszonen. Aktiviteten anpassas så att lärandet 

inte blir för svårt eller för lätt utan stimulerande (a.a.). Att nivåanpassa estetiska 

lärprocesser och dylikt är inte heller alltid så lätt som det låter. Här krävs goda 

erfarenheter. Den yngre och relativt nyanställda fritidspedagogen i samma arbetslag 

intygar att erfarenhet är viktigt här och att hen inte lärde sig det praktiska i det som 

hens kollega faktiskt fick lära sig under utbildningen. Här blir kompetens och 
erfarenhet en central pelare för att tillgodose behovet. 
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Flertalet av arbetslagen antyder att de får en bredare syn av eleverna då de i större 
grad möter dem utanför klassrummen. 

Det är mer det sociala vi jobbar med på fritids och det går inte att mäta som man 

t.ex. kan göra i matte. Jag upplever också att vi kommer barnen närmre, vi ser 

dem vid sidan av skolan där det inte alltid är målfokuserat. 

Under fokussamtalet som citatet ovan är hämtat från instämmer arbetslaget. De anser 

sig se eleven med andra glasögon men kan inte konkret säga exakt vad de menar mer 

än att de enligt sig själva ser elevens helhet och kanske inte reflekterar över deras 

kunskap i samma utsträckning som klasslärarna. Aspelin och Persson (2011) belyser 

att det idag ställs mer krav på relationell kompetens hos fritidspedagoger (a.a.) och 

att det kanske är just det arbetslaget syftar på i sammanhanget. Att de har en bred 
relationell kompetens gentemot annan personal i skolan.  

5.2.1 Svårt att motivera särskilt stöd till fritidshemmet 
Inledningsvis betonar ett arbetslag att de i fritidshemmet är mer benägna om att få 

ihop en fungerande grupp än att som i skolan vara styrda av kunskapsmål. En 

fritidspedagog berättar tidigt att hen aldrig har varit med om att en elev med särskilt 
stöd i skolan har fått det i fritidshemmet. 

Fritidspedagogerna i de olika arbetslagen är väl överrens om att det är svårt att få in 

extra resurser på fritids då det enligt dem inte finns centrala riktlinjer. Att en elev är 

stökig och högljudd är ingen motivering som håller hela vägen. En fritidspedagog 
säger: 

Dom gångerna det finns ett stort behov så tar det oftast lång tid innan man får 

t.ex. en extra personal. Det är en lång och jobbig process som fortsätter tills 

verksamheten går på knäna.  

I flera av fokusgruppsamtalen kommer det fram att det många gånger nästan måste 

hända något riktigt farligt innan arbetslagen får in extra stöd till fritidshemmet. Det 

kan handla om elever som är så pass utåtagerande att de blir en fara för sina kamrater 

eller att en elev utan tillåtelse lämnar skolans område och på så sätt utsätter sig själv 

för fara. Det finns också exempel där fritidspedagoger uppmärksammar elever som 

ligger långt efter och har svårigheter med det sociala samspelet. Arbetslagen är 

vanligtvis medvetna om eleven och om behovet av social träning. Men på grund av 

personalbrist och stora elevgrupper uteblir den hjälp som eleven enligt 

fritidspedagogerna är i behov av. Det kan kopplas till det Brodin och Lindstrand 

(2010) skriver angående stora elevergrupper och dess negativa effekter på gruppen i 
verksamheten(a.a.). 

5.2.2 Kunskapsmål underlättar för särskilt stöd 
De arbetslag som jobbar med äldre elever upplever att särskilt stöd är enklare att 

motivera. Resan från uppmärksammandet av behovet till fattat beslut är relativt lätt.  

Kunskapskraven styr här vilka som har rätt till särskilt stöd men fritidspedagogerna i 

arbetslaget ser också en problematik då de upplever att elever som har särskilt stöd i 

ett ämne vanligtvis har det i flera ämnen. Här uppstår då en ny problematik för att få 
ihop vardagen för eleven utan att plocka och skära i de vanliga lektionerna.   

Många gånger så kan en elev behöva extra stöd i flera ämnen och då kommer det 

en konflikt om var man ska ta tid och ge eleven stödet. Man kan ju gärna inte ta 

en timme från idrotten. Det blir en logistikfråga. 
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Flera arbetslag ser många gånger att en spiral börjar utformas. Det kan vara en elev 

som i årskurs ett har svårt med språket och som senare halkar efter i t.ex. matematik. 

Detta bottnar i att eleven har svårt att förstå uppgifterna. Här är det lätt att identifiera 

kunskapsbristen då det finns verktyg för det och det är en blir en lättare process då 
det är lagstadgat att eleven har rätt till hjälp för att uppnå kunskapsmålen.  

Ett av arbetslagen lyfter att man medvetet jobbar mycket med att komplettera skolans 

kunskapsmål, men att man jobbar utifrån andra infallsvinklar. 

Vi knyter väl an till kunskapsbiten men det blir mer på ett lekfullt sätt. Det är 

jätteviktigt, vi kommer in från en annan vinkel än klasslärarna. Vi vill ju se 

eleverna utvecklas på ett annat sätt, det sociala, samvaron. 

Eftersom att arbetslaget i det här fritidshemmet även jobbar mycket med läxläsning 

och eventuellt ska utöka den delen så fördes det en diskussion med huvudman 

huruvida de ska få in mer personal på avdelningen. En diskussion som indikerar på 

att fritidshemmen i framtiden kan förvänta sig mer resurser om man bedriver en 

tydligt kompletterande verksamhet på den här skolan. Det ska tilläggas att arbetslaget 
inte är helt eniga om det här är rätt åtgärd för eleverna.    

Ett av arbetslagen som deltar berättar att även om inte fritidshemmet i samma 

utsträckning får överensstämmande stöd som skolan, så kompletterar fritidshemmets 

verksamhet skolan vid behov: 

Vi kompliterar även skolan på så sätt att om en elev inte klarar målen i låt oss 

säga matematik eller svenska kan vi anamma det. Lägga lite mer krut där. Det 

bygger mycket på en dialog med läraren. 

Vid denna situation förskjuts uppdraget från sociala värden till en kunskapsrelaterad 

strävan. Fritidshemmet förväntas agera utefter skolans behov, och där med precis 
som Skolverket (2011) poängterar, komplettera skolan.  

Ett arbetslag berättar på vilka grunder deras elev med neuropsykiatriska hinder har 

sitt stöd i skolan. Då eleven i dagsläget är ett år äldre än vad hens klasskamrater i 

förskoleklassen är, exciterar det långsiktiga målen att klara årskurs 3. Elevens stöd 

ges bland annat i form av bildschema, aktiv vila, stöd av 

speciallärare/specialpedagog samt i stöd av fritidspedagoger som agerar resurs i 

klassrummet.  

5.2.3 Behovet i skolan följer med till fritidshemmet 
När samtalet kommer till arbetslaget som har en elev med hjärnskada skulle de gärna 
se att den resursen som finns i skolan även hade tjänst i fritidshemmet.  

Vi behöver den resursen som finns i skolan, även på fritids. 

Arbetslaget trycker på att det i dagsläget fungerar och att de löser det med den 

personal de har men menar att samma slags behov som exciterar i skolan finns i 
fritidshemmet. 

Vi löser det med dom medel vi har. 

Arbetslaget uttrycker också under fokusgruppsamtalet att det förr var lättare att få in 

extra resurser.  Då hade arbetslaget haft en elev i fritidshemmet som hade en 

resurspedagog med sig under både skol- och fritidstid. Arbetslaget berättar att det 

fungerade bra på så sätt att denna resurspedagog kunde ta med sig eleven i fråga, 

tillsammans med några andra elever i en mindre grupp. Detta gjorde även att 

personalen kunde kringgå exkluderingsrisken.  



22 

 

 

Ett annat arbetslag menar att många praktiska handlingar kring deras elev med 
autism följer med till fritidshemmet:  

För att knyta an till den eleven jag pratade om innan skickas han till mellanmålet 

tidigare enbart för att kringgå eventuella konflikter som kan uppstå vid 

exempelvis köbildning. 

Vid en situation som denna menar arbetslaget att en av dem måste finnas till när 

eleven anländer till mellanmålet för att ha god uppsyn. Detta medför att den andra 

fritidspedagogen för stunden har ansvar för resterande elevskara. 

 

5.3 Vilka resurser efterfrågas i fritidshemmet för att 
kunna stödja elever i behov av särskilt stöd?  

Nedan beskriver arbetslagen som har deltagit i fokusgruppsamtalen vad de 

efterfrågar för att aktivt kunna verka för de elever som har behov av särskilt stöd i 

fritidshemmet. Behovet av personal och ändamålsenliga lokaler löper parallellt med 

varandra under gruppsamtalen så därför ligger det resursbehovet under en och 

samma rubrik.  

5.3.1 Mer utbildad personal och ändamålsenliga lokaler 
Ett arbetslag utrycker att bra personaltillgångar och bra lokaler lägger grunden för ett 

fungerande arbetsklimat. Båda fritidspedagogerna i arbetslaget poängterar att det har 

funnits tillfällen då de har gått på knäna och att verksamheten då har blivit sårbar av 

den magra personaltätheten. Ibland har extra resurser satts in i verksamheten, men 

allteftersom att behovet har tillgodosetts har också insatserna svalnat av och 

succesivt plockats bort. 

När det gäller resursfrågan anser samma arbetslag att situationen idag är hanterbar, 

men att det alltid skulle göra verksamheten gott med fler personal till arbetslaget. 

Exempelvis berättar arbetslaget att de har en elev på fritids som vid tillfällen kan 

handla utåtagerande. Att en personal från arbetslaget då måste ta hand om elevens 

behov är självklart. Dock blir den andra fritidspedagogen då själv med resterande 

elevskara, på så sätt skulle verksamheten kunna bli sårbar om något oförutsett skulle 

ske. Samtidigt har arbetslaget full förståelse för att det i dagens samhälle inte alltid 
finns de ekonomiska medel för avsikten.  

Ett arbetslag fick under fokusgruppsamtalet frågan ifall de behövder mer personal 
eller bättre lokaler. En fritidspedagog svarade då för alla och sa: 

En bra människa är alltid bättre än en bra lokal. 

Vederbörande som nämner citatet ovan berättar om hur hen har fått jobba med 

outbildade vikarier och det enorma ansvaret som hen själv axlar för att knyta ihop 

verksamheten. Det skulle inte bli bättre i fritidspedagogens tycke ifall personalen 

fick kanonlokaler. Det handlar om att ha kompetens inom arbetslaget. Något som 

uteblev när outbildade vikarier kallades in under en längre tid.  

Vi behöver bra lokaler och mer personal. Stora lokaler. Vi kan se i 

grannverksamheten där man bedriver fritids i klassrummen att det inte är 

ändamålsenliga lokaler. 

Med bra lokaler menar fritidspedagogerna att det finns många lokaler att tillgå och 

att de är ändamålsenliga.  
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5.3.2 Gemensam planeringstid 
Ett arbetslag belyser även att tillfällen med arbetslaget är av stor vikt. De menar att 

du som fritidspedagog drar stor nytta av att få ventilera dig om olika händelser under 

arbetsdagen under en förenad stund med de du arbetar tillsammans med. 

Tid med varandra i arbetslaget. Så man kan få en helhetssyn på situationen. 

Arbetslaget menar att den ena fritidspedagogen kan ha kännedom om orsaken till ett 

visst beteende hos en elev som den andra fritidspedagogen ännu inte har skaffat sig. 

Detta skulle exempelvis kunna bero på att den ena fritidspedagogen haft kontakt med 

vårdnadshavarna om något som uppstått i hemmet, eller något som hänt vid ett 

tidigare skede under skoldagen. Andersson (2013) skriver också om vikten av mer 

gemensam reflektionstid med arbetslaget. Att det handlar om att utnyttja hela 
arbetslagets kompetens för att lösa och bearbeta aktuella händelser (a.a.).  

5.3.3 Kompetensutveckling  
Arbetslagen efterfrågar mer kompetensutveckling för att de ska kunna kvalitetssäkra 

verksamheten men trycker också på att de faktiskt får gå på det som erbjuds eller 

finns tillgängligt. 

När det finns utbildningar att gå eller om vi själva vill gå brukar vi gärna få gå på 

dessa. 

Men för att få tillgång till kompetensutveckling krävs många gånger att intresset 

kommer från fritidspedagogens eget håll. Arbetslaget håller med och menar även att 

de kompentensutvecklande utbildningar som ofta är att tillgå är de som är populära 

inom kommunen och som behandlar det som är aktuellt just nu, flugan inom området 
som en pedagog själv sa.  

När frågan om huruvida huvudmannen ger respons på personalens behov av 

kompetensutveckling svarar ett arbetslag att de just nu får utbildning vid en skola i 
samma kommun.  

Vi får utbildning. Just nu går vi några eftermiddagar framöver inne i stan och får 

utbildning inom autismspektrum.  

Arbetslaget berättar att utbildningen är tänkt att ge kunskap för att tillgodose en elevs 

behov inom autism. Ett annat arbetslag lyfter att den ekonomiska frågan spelar in, 

och förstår vad som kostar mest: 

Vi har fått utbildning. Och när vi har haft det svårt har vi fått extra resurser. 

Samtidigt förstår man att kommunen inte har alla pengar i världen. 

Arbetslaget menar att en utbildning inom ett visst område är lättare att motivera än 
att tillsätta mer personal. Detta av anledningen att det är en kostnadsfråga.  
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6 DISKUSSION 
Kapitlet kommer behandla studiens resultat och jobba runt den data som har samlats 

in. Stycket kommer även jämföra data med bakgrundskapitlet och intressanta 
iakttagelser kommer behandlas. 

 

6.1 Fritidspedagogers rika relationskapital till elever 
gynnar verksamheten.  

Ett tydligt mönster som upptäckts under gruppsamtalen är det faktum att alla 

fritidspedagoger mer eller mindre är överens om att det är det sociala samspelet som 

värderades på fritids. Det sociala, det som inte mäts men som många gånger är mer 

synligt än en kunskapsbrist. Pihlgren (2011) som ser fritidshemmet som en icke 

formell verksamhet, håller med i resonemanget, och menar likaså att det sociala 

samspelet prioriteras högre i fritidsverksamheten. Björk-Åkesson (2009) trycker på 

vikten av social träning i tidiga åldrar för att lägga grunden för ett gott livslångt 

lärande (a.a.). Det framkommer att fritidspedagogers kunskap om gruppen värderas 

högt i sammanhang. Aspelin och Persson (2011) menar att dagens fritidspedagoger 

får ta en allt mer relationell position inom sitt yrke, snarare än enbart 

kunskapsförmedlare. Författarna menar att detta gynnar eleven i sitt 

identitetsskapande, samt vidare i det livslånga lärandet (a.a.). Att fritidspedagogens 

yrkesroll får en relationell klang är vanligt. Under studien berättar några 

fritidspedagoger att de har en annan syn på eleverna än vad lärarna har. Detta beror 

på att de ser eleverna hela dagarna, både i den styrda verksamheten i skolan och i den 

mer fria i fritidshemmet.   

Klerfelt och Haglund (2011) lyfter att lärare ibland medvetet släpper det sociala 

lärandet och konflikthantering till fritidspedagogen för att kunna koncentrera sig på 

ämneskunskaperna såsom läsning och matematik (a.a.). Författaren tar upp det 

många fritidspedagoger uttrycker under fokussamtalen. Att de många gånger enligt 

sig själva anses vara lite vassare på det sociala och relationella i skolan. Det är 

kanske inte därför helt omöjligt att även huvudman resonerar så och därför i stor 

utsträckning tar in fritidspedagoger som extra resurser under skoltid. Trots att 

fritidspedagoger saknar specifik kompetens på pappret för just det området. Att 

verksamheten i fritidshemmet sällan får extra resurser kan kanske bero på att rektor 

menar att fritidspedagogen har en bättre relationell kompetens. Att de borde kunna få 
verksamheten att gå runt även om det under perioder är tufft med vissa elever.        

Persson (2004) belyser hur specialpedagogiska insatser och särskilt stöd kan ha en 

exkluderande karaktär för den drabbade eleven i verksamheten. Författaren menar att 

det faktiskt blir en stämpel på elever som faller utanför den ”normala” ramen i 

skolan. Författaren ser givetvis fördelar också, men uttrycker en stark oro över att 

man kategoriserar och plockar ut individer från klassen (a.a.). Fritidspedagogerna 

som deltar i fokussamtalen uttryckter till stor del mycket positiva åsikter kring 

särskilt stöd. Det är ingen fritidspedagog som rent ut nämner att de uppfattar eleverna 

som exkluderade. En fritidspedagog tycker att elever som får särskilt stöd växer 

snabbare, både kunskapsmässigt och socialt. Det bör tilläggas att enligt Sommer 

m.fl. (2011) så kan vuxna aldrig fullt ut inta och förstå elevens perspektiv. Men vi 

kan däremot tillsammans med eleven via dialog och korrespondens försöka bilda oss 

en uppfattning och fingervisning i hur eleven upplever företeelsen (a.a.). 
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Att några elever går ut och läser i en annan lokal med en speciallärare eller 

fritidspedagog är inte något som fritidspedagogerna tycker är märkvärdigt. Eleverna 

reflekterar inte över det mer än fritidspedagogerna.  

6.2 Fritidshemmet- ett komplement till skolan 

Att fritidshemmet ska komplettera skolan är inskrivet i Skolverket (2011). Hur 

kompletteringen fungerar i praktiken är olika från skola till skola. Under studien 

framkommer det att det bedrivs läxhjälp i liten skala i ett av fritishemmen.    

Under studien framkommer det att en tydlig hierarki råder i skolan. En hierarki som 

signalerar att verksamheten som bedrivs i skolan trumfar den som bedrivs efter 

skolan i fritidshemmet. En hierarki som grundas i att skolan jobbar utefter 

lagstadgade kunskapsmål. I Skolverket (2011) står det att fritidshemmet ska vara ett 

komplement till skolan (a.a). Något som enligt fritidspedagogerna upplevs som en 

problematik när resurser ska fördelas. Eller mer specifikt, när resurser ska sättas in. 

Anmärkningsvärt är också hur arbetslagen på de båda skolorna i sammanhanget 

känner sig som ”andra gradens medborgare”. Att under en längre tid vara den grupp 

som inte får det gehör de ber om bidrar till en lätt spänning mellan yrkesgrupperna 
lärare-fritidspedagoger eller fritidspedagog-rektor.  

Jacobsson och Nilsson (2011) menar att det är vanligt förekommande att 

fritidspedagoger förväntas assistera i klassrummet när det finns ett behov, men att det 

inte alltid råder ömsesidighet på den fronten (a.a.). Siljehag (2007) menar att den 

icke måluppfyllande verksamhet som bedrivs i fritidshemmet är orsaken till att 

fritidshemmen i lägre grad får extra resurser så som extra personal (a.a.). Jakobsson 

och Nilsson (2011) fyller i och menar att det enligt denna skillnad skapas en oro 

inför klasslärarens och fritidspedagogens nära samarbete, då de båda parterna i 

praktiken inte kan förvänta sig samma stöd av varandra (a.a.).  

6.2.1 Läxläsning i fritidshemmet 

Vid fokusgruppsamtalen som förs med fritidspedagogerna tas det vid två tillfällen 

upp hur fritidshemmet tar till sig ansvaret för de elever som i något sammanhang inte 

når upp till de kunskapsmål som finns i skolan. Ett arbetslag antyder vid 

fokussamtalet att det är från rektors håll i dialog med vårdnadshavarna som 

äldrefritids ska erbjuda läxläsning för de elever som inte når upp till kunskapsmålen. 

Likaså vid ett annat arbetslag kan de i fritidshemmet erbjuda extra hjälp till de elever 

som inte når upp till de förväntande kunskapsmålen.  

En fritidspedagog vid det förstnämnda arbetslaget antyder att tanken i grund och 

botten är god men att det finns brister i upplägget. Fritidspedagogen menar på att 

eleverna måste få sin rätt till vila, trots att kunskapsmålen i vissa sammanhang inte 

nås. En annan aspekt som lyfts är att det enbart är elever som inte når kunskapsmålen 

som erbjuds läxläsning. Enligt Skolverket (2011) samt Skolverket (2014a) Ska 

fritidshemmet och skolan erbjuda särskilt stöd till de som är i behovet samt 

komplettera skolans verksamhet. Samtidigt står det att lärare och fritidspedagoger 

ska ta hänsyn till varje elevs individuella behov dess habitus och förutsättningsgrund 

(a.a.). Ifall fritidshemmet ska komplettera skolan så borde retoriken innefatta alla 

elever och inte bara de som inte når upp till kunskapsmålen. Givetvis finns det en 

ekonomisk aspekt här som sätter stop för hur mycket man kan utveckla en 

verksamhet. Ifall läxhjälp ska erbjudas alla så kommer fritidshemmen behöva mer 
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personal. Ifall det inte finns pengar så att extra personal kan tillsättas kommer 
förmodligen inte läxhjälp erbjudas. 

Vi kan se hur ett tydligt mönster skapas inom fritidshemsverksamheten. Då skolans 

elever får allt mer tydliga mål, resulterar det i att även fritidshemmet får en allt 

koncentrerad roll kring kunskapsmål. Vi frågar oss om detta är framtiden för 

fritidsverksamheten. Om fritidspedagogerna kan bedriva en verksamhet riktad mot 

kunskapsmål, kan då även behovet av särskilt stöd mättas? Skulle det vara så, skulle 

fritidshemmet kunna få ta del av större personaltäthet, och på så sätt även kunna 

begränsa elevantalet per varje personal. Det skulle även kunna innebära att 

fritidshemmets uppdrag förskjuts från att tillfredsställa elevernas fritidsintressen, till 

att till större del värna om den kunskapsrelaterade agendan. Om detta upplägg är 

nyckeln för minskade elevgrupper kan fritidshemmets grundidé om rekreation och 

meningsfullhet hotas. Samtidigt som fritidshemmets uppdrag förskjuts till det 

kunskapseffektiva, skulle de elever vars behov som inte är förankrat till att få hjälp 

med läxor gynnas. De skulle i större utsträckning kunna utföra de intresseinriktade 

aktiviteter som fritidshemmet erbjuder. Dock uppstår här ett dilemma då klyftorna 
mellan elever i behov av särskilt stöd och de som inte är i behov av särskilt stöd ökar. 

 

6.3 Dold läroplan i fritidshemmet 

Skolverket (2014a) menar att fritidshemmet ska utforma verksamheten efter vad som 

är meningsfullt för eleverna. Elevernas fritids ska präglas av stimulans (a.a.). Björk-

Åkesson (2007) skriver att det är av vikt att eleverna får skapa sig verktyg för att 

utveckla sin sociala samt kommunikativa förmåga. Författaren fyller i med poängtera 

att eleverna i fritidshemmet ska ses utifrån sina förutsättningar, och därifrån 

utvecklas. Siljehag (2007) menar att skolan har lättare att motivera behovet av 

särskilt stöd än fritidshemmet av den anledningen att skolan råder under 

kunskapsmål. Aspelin och Persson (2011) menar att det idag ställs högre krav på en 

relationell kompentens hos fritidspedagoger. Pihlgren (2011) håller med och menar 

att det är vanligt med ett relationellt förhållningssätt i fritidshemmet. Jakobsson och 

Nilsson (2011) menar att fritidspedagogen många gånger förväntas assistera 

klassläraren, men att det inte råder ömsesidighet kring den punkten. 

Det som kommer fram av resultatet är tydligt. Arbetslagen i de olika 

fokusgruppsamtalen diskuterar problematiken med att möta de elever i sociala 

svårigheter. De anser sig behöva mer tid för att kunna vägleda elever som inte tar för 

sig i samma utsträckning som andra elever. Samtidigt som fritidshemmet enligt 

Skolverket (2014a) ska präglas av meningsfullhet och rekreation, råder enligt 

arbetets undersökning bedömningar kring elevers sociala status. Vi väljer att se att 

det råder en social agenda som innefattar ett ramverk om vad som är socialt 

acceptabelt eller inte på fritidshemmet. Trots att fritidshemmet inte lyder under några 

kunskapskrav, förs sociala bedömningar kring elever i fritidshemmet. Vi tror att det 

är vanligt att fritidshemmet har en slags dold läroplan som råder för de elever som 

vistas inom verksamheten. En dold läroplan som sammanfattar de normer och 
värderingar som präglar verksamheten.  

Enligt fokusgruppsamtalen framkommer det att fritidspedagoger ibland får ta ett 

ansvar av de elever som är i behov av särskilt stöd i klassrummet. Varför 

fritidshemmet inte får ta del av särskilt stöd i samma utsträckning som skolan skulle 
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kunna bero på fritidspedagogens relationella kompetens. Rektorn skulle kunna se hur 

fritidspedagogen nära arbetar med eleven och dess behov under både skoltid och 

fritidshemstid. Där av skulle rektorn kunna anse att fritidspedagogen, utifrån sin 

breda relationella kompetens, inte behöver ta del av det särskilda stöd som baseras på 
Skolverkets (2011) kunskapsmål. 

 

Förslag till vidare forskning 

Det skulle vara intresset i att få ta del av föräldrars uppfattningar om elevers behov 

av särskilt stöd. Detta för att få ett större perspektiv på området.  Intresset bottnar 

även i den aspekt att med andra glasögon se på behov av särskilt stöd som säkerligen 

kan uppfattas olika. I och med fört resonemang ovan blir det även intressant att 

undersöka hur rektorer ser på särskilt stöd i fritidshemmet? Skiljer sig den från 
fritidpedagogernas? 

I ett vidare perspektiv vore det även intressant att undersöka vad konsekvenserna 

skulle bli för de elever som är i behov av särskilt stöd men inte får det. Hade deras 

vardag sett annorlunda ut? I sådana fall hur? Med anledning av syftets begränsningar 
valde vi att inte lyfta aspekten. 
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Fokusgruppssamtalens frågor 

 Vad innebär särskilt stöd för er som arbetar på fritidshemmet? Vilka olika 

typer av särskilt stöd tänker ni/du på? 

 Vilka barn anser ni/du är i behov av särskilt stöd på fritidshemmet? 

 Kan det finnas andra elever som är i behov av stöd än de som har diagnoser? 

 Vilka fördelar/nackdelar kan du se med det särskilda stödet? 

 Vad behöver ni på fritidshemmet för att kunna hjälpa elever i behov av 

särskilt stöd? Ge exempel! 

 Vilka barn som är i behov av särskilt stöd får stöd i skolan? 

 Hur ser det stödet ut i skolan? Ge exempel! 

 Är det någon skillnad på stödet i skolan och på fritidshemmet? Hur i så fall? 

Ge exempel! 

 Hur arbetar ni med barn i behov av särskilt stöd på fritidshemmet? 

 Hur arbetar man i skolan med elever i behov av särskilt stöd? 

 Är det någon skillnad på ert sätt att arbeta på fritidshemmet med dessa elever 

och på det i skolan? Hur i så fall? Ge exempel! 

 Om du/ni fick ändra på något hur skulle ni/du i så fall vilja ha det särskilda 

stödet på fritidshemmet? 

 Vilket stöd får du/ni av huvudmannen när det gäller elever i behov av särskilt 

stöd? Utbildning? Resurser? 
 

 

 


