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Studiens syfte är att undersöka vilket stöd elever i behov av särskilt stöd får på 

fritidshemmet. Fokus läggs på att undersöka vad rektorer har att förhålla sig till i frågan 

samt om fritidslärare upplever att dessa elever får sina behov tillgodosedda.  

Studien har utgått från en kvalitativ forskningsmetod där semistrukturerade intervjuer med 

två rektorer och tre fritidslärare har genomförts. De valdes dels utifrån ett 

bekvämlighetsurval men också utifrån ett målstyrt urval med kravet att elever i behov av 

särskilt stöd skulle finnas på deras respektive enheter. Resultatet visar att det svåraste 

rektorerna brottas med är den ekonomiska fördelningen inom sina verksamheter, vilket i 

stor utsträckning påverkar elever i behov av särskilt stöd. Fritidslärarna har olika 

uppfattningar gällande om dessa elever får det stöd de är i behov av på fritidshemmet. De 

alla är dock samstämmiga och tror att den ekonomiska frågan är avgörande för om stöd 

sätts in eller inte.  
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Begreppsförklaring  

Särskilt stöd – I vår studie benämns begreppet särskilt stöd genomgående. Det betyder i 

studien att en elev är i behov av någon form av anpassning för att underlätta dennes skoldag 

Fritidslärare – Ett samlingsbegrepp för undervisande lärare på fritidshemmet 

Elevassistent – Ett samlingsbegrepp för en vuxen som arbetar i skolan för att stötta elever 

i behov av särskilt stöd, oftast i en till en-situationer  

Inkludering - Inkludering visar på alla människors rättigheter och lika värde och söker 

ständigt efter bättre sätt att tillvarata mångfald och olikheter. I skolan innebär inkludering 

att skolan ser till att elever i behov av särskilt stöd får vara delaktiga i samma miljö som 

de andra eleverna, med så få begränsningar som möjligt. I skolan handlar inkludering 

exempelvis om att skolan anpassar miljön för dessa elever.  

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) – Ett samlingsbegrepp för diagnoser 

som rör hur hjärnan arbetar och fungerar. Exempelvis ADHD, ADD, OCD och autism 

ADHD – ADHD står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder och är en 

funktionsnedsättning som påverkar förmågan att koncentrera sig och att styra och 

kontrollera sitt beteende. Detta gör att personen ofta är hyperaktiv och har bristande 

impulskontroll 

ADD – ADD står för Attention Deficit Disorder och är snarlik ADHD med skillnaden att 

personen inte är hyperaktiv  

OCD – OCD står för Obsessive Compulsive Disorder och är ett tvångssyndrom. Personer 

med tvångssyndrom har ofta både tvångstankar och tvångshandlingar men kan också 

enbart ha tvångstankar.  

Autism - Autism är en funktionsnedsättning som påverkar hjärnans sätt att hantera 

information. Svårigheter som kan uppkomma vid en autismdiagnos är begränsningar i 

socialt samspel och kommunikation. En person med autism har ofta upprepande beteenden 

(tex. ett eller flera specialintressen). Hur stor funktionsnedsättningen är varierar från 

person till person. Det är vanligt att personer med autism samtidigt har en intellektuell 

funktionsnedsättning, men det behöver inte vara så.  
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1. Inledning 

När vi rört oss innanför skolans väggar vid såväl vikariat som under verksamhetsförlagd 

utbildning har elever i behov av särskilt stöd dagligen varit ett aktuellt samtalsämne. När 

det talas om dessa elever har vi fått uppfattningen av att det ofta diskuteras med en negativ 

klang. Utmaningar, problem och pengar diskuteras där frågorna som uppkommer sällan 

verkar ha ett givet svar. Vi forskarstuderande förstår båda två att det finns rejäla 

utmaningar inom området och att tillvaron kring dessa elever är komplex. En av oss har 

utöver det också personliga erfarenheter i form av en familjemedlem som har varit i behov 

av särskilt stöd under hela sin skolgång. Det i kombination med ett genuint intresse för 

barn och elever i speciella behov gjorde att valet av område för oss kändes givet.  

Det vi ämnar undersöka är vilket stöd elever i behov av särskilt stöd får på fritidshemmet. 

Med stöd menas i studien elevstöd i form av elevassistenter som ska stötta berörda elever 

i fritidshemsverksamheten. I studien ligger fokus på elever med intellektuella och 

kognitiva svårigheter och berör alltså inte alls elever med fysiska funktionsnedsättningar. 

Utifrån syftet har två forskningsfrågor formulerats, vilka vi båda har reflekterat över var 

för sig samt gemensamt diskuterat med varandra vid återkommande tillfällen.  
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2. Bakgrund 

Följande avsnitt belyser fördjupade kunskaper inom specialpedagogik samt styrdokument 

och den tidigare forskning som ligger till grund för studien.  

2.1 Specialpedagogiska perspektiv 

Den specialpedagogiska forskningen grundar sig i ett antal teorier från olika forskningsfält, 

såsom hermeneutik, fenomenologi och diskursanalys. Utifrån nämnda vetenskapliga 

teorier försöker forskare förstå och analysera forskning inom det specialpedagogiska fältet. 

De mest centrala specialpedagogiska perspektiven som forskare oftast utgår ifrån är det 

kategoriska-, relationella- och dilemmaperspektivet (Ahlberg, 2013). Det finns också två 

centrala begrepp som tillsammans med de specialpedagogiska perspektiven utgör en sorts 

kärna för den specialpedagogiska forskningen. Dessa begrepp är stigmatisering och 

normalitet (Hellberg, 2017).  

Kategoriskt perspektiv 

Det kategoriska perspektivet innebär att problemen förläggs på den enskilda individen. De 

svårigheter eleven har kan definieras i form av en diagnos eller en funktionsnedsättning, 

på så sätt kategoriseras den enskilda individen utifrån sina svårigheter (Nilholm, 2007). 

Problembeskrivningen kring den enskilda individen utgör grunden för vilka åtgärder som 

vidtas. I det kategoriska perspektivet nämns individen som en elev med behov av särskilt 

stöd (Ahlberg, 2013). Perspektivet benämns som högst kompensatoriskt, vilket kan 

likställas med innebörden av begreppet kategoriskt. Enligt perspektivets ansats ska den 

enskilda individen kompenseras för sina svagheter och brister. Inom perspektivet 

identifieras och diagnostiseras individens svårigheter med syftet att urskilja gemensamma 

problem hos grupper av individer. Därefter kan metoder arbetas fram för att kompensera 

elevernas tillkortakommanden (Nilholm, 2007). De åtgärder som vidtas är ofta av 

exkluderande karaktär, vilket innebär att eleverna särskiljs från den grupp de tillhör 

(Hjörne, 2004).  

Relationellt perspektiv 

Det relationella perspektivet riktar fokus på relationerna med och omgivningen kring 

eleverna. När problem som uppstår i verksamheten identifieras skall miljön och 

lärandesituationen beaktas och ligga till grund för lösningen. Därav används benämningen 
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elever i behov av särskilt stöd, där fokus istället riktas till den kringliggande miljön snarare 

än eleven som problembärare som i det kategoriska perspektivet (Skrtic, 1995). Inom det 

relationella perspektivet åskådliggörs vikten av lärarens egna reflektioner kring lärmiljön. 

Det är alltså lärmiljöerna som skall anpassas för de elever som är i behov av särskilt stöd, 

snarare än det omvända (Ahlberg, 2013).  

Dilemmaperspektivet  

Enligt Nilhom (2007) så finns inom dilemmaperspektivet ingen självklar lösning på de 

problem som uppstår eller redan finns i verksamheten. Utbildningsystemet står inför ett 

dilemma som handlar om att alla individer skall uppnå samma mål, kunskaper och 

färdigheter inom ramen för utbildningsystemet, samtidigt som den skall anpassas till 

individernas olikheter. Dilemmaperspektivet är situationsbundet, alltså att i skilda 

situationer anammas olika perspektiv, exempelvis det kategoriska eller relationella 

(Nilholm, 2007).  

Normalitet och stigmatisering  

Två centrala begrepp inom specialpedagogisk är normalitet och stigmatisering. Begreppen 

innebär och utgår från vad som betraktas som normalt, avvikande eller annorlunda. Detta 

genom att försöka förstå och förklara den vardagliga verksamheten utifrån de olika 

perspektiven. Det sker kategoriseringar av elever beroende på vad som anses vara normalt 

respektive avvikande. Därefter görs efterföljande insatser som ibland innebär placering av 

elever i olika grupper, det vill säga att eleverna särskiljs och exkluderas från sin 

ursprungliga klass eller grupp (Ahlberg, 2013). En individ som särskiljs och anses som 

avvikande gör det utifrån rådande normer inom en viss kultur eller organisation. När en 

individ blivit placerad i ett visst fack kan denne börja agera utefter diagnosens eller 

svårighetens utmärkande drag. I och med detta så lär sig individen att förstå sig själv i 

relation till sin diagnos eller sina svårigheter (Goffman, 2014).  

2.2 Särskilt stöd på fritidshemmet  

Samtliga elever behöver stöd för att utvecklas på skolan och på fritidshemmet. Dock finns 

det vissa elever som är i behov av särskilt stöd under sin skol- och/eller fritidshemstid. 

Elever som är i behov av särskilt stöd är inte en enhetlig eller avgränsad grupp, utan 

elevernas individuella behov kan ha sitt ursprung i såväl individen, som i familjen eller i 
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gruppen. Det kan också bero på brister i den pedagogiska verksamheten eller ha sitt 

ursprung i politiska beslutsfattanden. Det finns inom skolan pedagogiska utredningar för 

att kartlägga både styrkor och behov på olika nivåer. Dessa nivåer är organisationsnivå, 

gruppnivå och individnivå (Olsson & Olsson, 2013).  

Alla pedagogiska verksamheter har olika kulturer som till viss del präglas av de som 

arbetar där men också av upptagningsområdets socioekonomiska struktur, alltså hur den 

ekonomiska bakgrunden ser ut för eleverna i verksamheten. Dessa omständigheter 

tillsammans med värderingar, attityder och uppfattningar om skolans uppdrag är viktiga 

att se över ordentligt vid kartläggning av en skolas organisationsnivå. Ämnen som genus, 

etnicitet och klass hör också hit och ska vägas in när frågan om hur skolans organisation 

svarar upp mot den enskilde elevens behov tas upp i kartläggningen. Huvudfokus på 

gruppnivån vad gäller kartläggningen är gruppens sammansättning, klimat och hur den 

enskilde eleven bemöts av sina lärare och klasskamrater. Vid kartläggning av individen 

läggs fokus på elevens starka sidor, där deras intressen och motivation lyfts fram. En metod 

för att upptäcka elevens svårigheter men också utveckla elevens möjligheter är 

systematiska observationer (Olsson & Olsson, 2013).  

Kartläggningens mål är en ökad förståelse för elevens styrkor, kunskaper, erfarenheter 

behov, kunskapsmål, innehåll, arbetsformer och arbetssätt. Viktigt är att läroplanen och 

kursplanernas mål ligger till grund för kartläggningen samt att kartläggningen skall omfatta 

alla tre nivåer (Olsson & Olsson, 2013).  

Om det under den pedagogiska utredningen framkommer att en elev befinner sig i 

svårigheter skall ett åtgärdsprogram utarbetas. Åtgärdsprogrammet tar fram särskilda 

stödinsatser för elever som är i behov av särskilt stöd, vilket görs tillsammans med eleven 

och elevens vårdnadshavare (Skollagen, 2010:800). Enligt Skollagen skall också elever i 

behov av särskilt stöd ges det stöd och den omsorg som behovet kräver.  

2.3 Styrdokument  

Skollag och läroplan  

Skollagen (SFS 2010:800) reglerar tillsammans med LGR 11 i Skolverket (2011) 

fritidshemsverksamheten. År 2011 kom den nya läroplanen och 2016 tillskrevs 

fritidshemmet ett eget kapitel. Fritidshemmets kapitel 4 ska genomsyra utbildningen och 
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undervisningen inom fritidshemsverksamheten, där Skollagens grundläggande 

demokratiska värden skall ligga till grund för hela verksamheten. De som arbetar på 

fritidshemmet skall uppmärksamma och stödja elever som är i behov av särskilt stöd, samt 

stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever i svårigheter. Vid övergångar är 

riktlinjerna att särskilt uppmärksamma de elever som är i behov av särskilt stöd 

(Skolverket, 2011).  

Skollagen (SFS 2010:800) säger att fritidshemmets elevgrupper skall vara genomtänkt 

sammansatta, alltså att storlek på elevgrupp och lokaler för fritidshemmets specifika mål 

skall utgå från varje elevs olika behov. Fritidshemmet har också enligt skollagen (SFS 

2010:800) en kompletterande roll gentemot skolan och skall erbjuda eleverna en 

meningsfull fritid. För att uppnå detta krävs det att miljön är trygg och inbjudande. 

Utrymme skall ges för lek, skapande, rekreation och rörelseglädje utifrån elevernas behov, 

intressen, erfarenheter samt ålder (Skollagen, 2010:800).  

Skolan vilar på en demokratisk grund där skolans uppgift är att förmedla och förankra 

respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värdena som 

det svenska samhället vilar på. Dessa värden är människolivets okränkbarhet, individens 

frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 

solidaritet mellan människor. Skolan skall låta varje enskild elev finna sin unika egenart 

och därigenom kunna delta i samhällslivet genom ansvarig frihet. Utbildningen skall syfta 

till att alla elever skall inhämta och utveckla kunskaper och värden, samt främja elevernas 

livslånga lust att lära (Skolverket, 2011). I diskrimineringslagen (2008:567) finns lagar för 

att motverka diskriminering samt främja lika rättigheter och möjligheter inom skolan 

oberoende av kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

Barnkonventionen  

Barnkonventionen är FN:s konvention om barns rättigheter och handlar om att oavsett 

bakgrund skall barn behandlas med respekt och ha rätt till att få komma till tals. 

Konventionen antogs år 1989 av FN:s generalförsamling. Svensk riksdag har tagit ett 

beslut om att barnkonventionen skall bli svensk lag och träda i kraft 1 januari 2020 

(Skolverket, 2019).  
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Barnkonventionens fyra principer: 

 Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. 

 Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. 

 Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas. 

 Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som 

berör dem. När åsikterna beaktas ska man ta hänsyn till barnets ålder och 

mognad. 

(UNICEF, 2009) 

Salamancadeklarationen  

Salamancadeklarationen arbetades fram i den spanska staden Salamanca år 1994. Vid 

mötet deltog 92 regeringar och 25 internationella organisationer. Syftet med mötet var att 

formulera en gemensam målsättning där alla elever skulle få tillgång till de särskilda 

stödåtgärder de behövde för en likvärdig skolgång (Olsson & Olsson, 2013).  

 Deklarationen innefattar följande punkter: 

 Varje barn har grundläggande rätt till undervisning och måste få möjlighet att 

uppnå och bibehålla en acceptabel skolningsnivå.  

 Varje barn har unika egenskaper, intressen, fallenheter och inlärningsbehov.  

 Utbildningssystemet skall utformas och utbildningsprogrammen genomföras 

på sådant sätt att elevers olikartade kapacitet och förmågor tillvaratas.  

 Elever i behov av särskilt stöd måste ha tillgång till ordinarie skolor som 

tillgodoser deras behov av en pedagogik som sätter barnen i centrum.  

(Svenska Unescorådet, 2006) 

Allmänna råd för fritidshem  

I de Allmänna råden för fritidshem i Skolverket (2014) står det skrivet om forskning som 

visar på att elever i behov av särskilt stöd mår bäst av att vistas i mindre grupper där 

personaltätheten är hög. Är däremot grupperna för stora kan det resultera i att samspelet 

blir till det sämre. Därför hävdar Skolverket (2014) att verksamheten bör se olika ut på 

olika enheter beroende på sammansättningen av elever och dess individuella 

förutsättningar. De allmänna råden med kommentarer säger att miljö och omgivning skall 



7 
 

utformas i relation till de elever som är i behov av särskilt stöd. Eftersom fritidshem och 

skola är skilda verksamheter som ställer olika krav på eleverna kan det leda till att de elever 

som är i behov av särskilt stöd i skolan kanske inte nödvändigtvis är det på fritidshemmet 

och vice versa (Skolverket, 2014).  

Personalens kompetens är en förutsättning för att kunna upprätthålla god kvalitet i 

fritidshemmet. Fritidslärarna bör ha goda kunskaper om elevers utveckling och med 

utgångpunkt i läroplanen kunna planera och genomföra undervisning i verksamheten, där 

individens och gruppens behov tas i beaktning. Därefter bör fritidsläraren kritiskt granska, 

utvärdera och utveckla verksamheten. Det är också av stor vikt att lärarkollegiet har en 

helhetssyn där de kan se elevernas svårigheter i verksamheten. Alltså att faktorer såsom 

miljö, gruppstorlek och personaltäthet alla spelar in för att kunna ge rätt stödinsatser för 

elever i behov av särskilt stöd (Skolverket, 2014).  

2.4 Tidigare forskning 

Granskningar av fritidshem  

År 2010 genomförde Skolinspektionen en kvalitetsgranskning av 77 fritidshem i 17 olika 

kommuner. Kvalitetsgranskningen berörde huruvida fritidshemmen erbjuder en god 

omsorg och en stimulerande fritid för de elever som tillbringar mycket tid i verksamheten. 

Syftet var att lyfta brister och främja kvalitén i fritidshemmen. Skolinspektionens intention 

var också att granskningens resultat skulle utgöra ett sorts underlag i förbättringsarbetet 

för fritidshem och huvudmän runt om i landet (Skolinspektionen, 2010).  

Något som framkommer i granskningen är att personalen inte tycker det tas tillräckligt med 

hänsyn till dessa elever (7-8 % av elevgruppen) och deras situation när elevgrupperna sätts 

samman.  Skolinspektionen menar på att barn i behov av särskilt stöd finns i lika stor 

utsträckning i de små elevgrupperna som i de större och att personaltätheten inte heller 

verkar vara en faktor vid sammansättningen. Detta gör att verksamheten ofta blir lidande 

då personalen tvingas lägga ett större fokus på de elever i behov av särskilt stöd vilket gör 

att de andra eleverna inte får sina behov tillgodosedda i den utsträckning de är berättigade 

till (Skolinspektionen, 2010). Vidare sägs att situationen för de elever som är i behov av 

särskilt stöd på fritidshemmet är ett område där en mer omfattande granskning krävs. Dock 

antas det att en allmän kvalitetsförbättring i verksamheten gynnar de elever som är i behov 

av särskilt stöd.  
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Avslutningsvis visar granskningen på att fritidshemmen har mycket att jobba med gällande 

stimulans av elevers utveckling och lärande. Den visar också på att verksamheten ofta är 

oplanerad eftersom det pedagogiska uppdraget inte tas på så stort allvar. Det kan förklaras 

med att fritidslärarna behöver lägga stort fokus på sitt uppdrag i den obligatoriska skolan 

och har därför inte tillräckligt med energi kvar för att bedriva en meningsfull, pedagogisk 

verksamhet på eftermiddagen (Skolinspektionen, 2010).  

I ytterligare en granskning från Skolverket (2016) framkommer det att fritidshemmen i låg 

utsträckning ger särskilt stöd till de elever som är i behov av det. Granskningen presenterar 

resultatet utifrån enkätundersökningar och intervjuer. Enkätundersökningarnas resultat går 

att generalisera till nationell nivå då svarsfrekvensen varierar mellan 70-77 %. 

Granskningen innehåller tre respondentgrupper, vilka är huvudmän (kommun eller annan 

aktör), rektorer och specialpedagoger/speciallärare. Det genomgående resultatet visar på 

att det skiljer sig mycket mellan skolor och huvudmän gällande lärmiljöernas pedagogiska, 

sociala och fysiska tillgänglighet. Exempelvis så svarar rektorerna väldigt olika gällande 

om huvudmännen erbjuder det stöd som behövs för att skolan skall kunna utforma en miljö 

som passar alla elever. Granskningens övergripande slutsats visade att många huvudmän 

strävar efter att erbjuda en inkluderande miljö, samtidigt visar granskningen på att alltför 

många huvudmän och skolor faktiskt brister på just denna punkt. Skolverkets granskning 

visar att drygt fyra av tio specialpedagoger/speciallärare inte instämmer i påståenden om 

att eleverna på skolenheten får särskilt stöd i fritidshemmet om behovet finns. Det råder 

dock delade meningar om frågan då majoriteten av huvudmännen anser att de ger skolorna 

de förutsättningar de behöver för att erbjuda elever det särskilda stöd som behövs på 

fritidshemmet.  

I intervjuerna som genomfördes i granskningen kom frågan om ekonomi upp vare sig 

intervjuaren tog upp det eller inte. Detta gällde inom både kommunala och fristående 

skolor samt hos olika huvudmän, vilket enligt Skolverket (2016) beror på att det ofta krävs 

extra resurser för det särskilda stöd som eleverna i fråga är i behov av, vilket i sin tur leder 

till merkostnader. I granskningen beskrivs också den grundläggande principen för 

finansiering av skolverksamhet, vilket är att kommuner ska fördela resurser utefter 

elevernas olika förutsättningar och behov. Granskningen beskriver ett problem kring 

kommuners resursfördelning till enskilda huvudmän. Majoriteten av de enskilda 

huvudmännen uppger vid intervjuer att kommunens sätt att fördela ekonomin är ett hinder 
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för att skolan ska kunna ge det stöd som behövs. Granskningen hänvisar även till Skollagen 

(2010:800) som anger att det särskilda stödet ska ges på det sätt och i den omfattning som 

behövs för att kunskapskraven skall uppnås. 

Inkludering av elever med NPF 

Elever med NPF kan höra till kategorin elever i behov av särskilt stöd. Dessa elever kan 

ha svårigheter med att passa in i elevgruppen på grund av den särskiljning som 

funktionsnedsättningen medför (Jacobsson & Nilsson, 2011). Jakobsson och Nilsson 

(2011) menar att elever med NPF kan ha väldigt svårt för uppgifter som ses som självklara 

för elever utan NPF. Det kan till exempel vara att befinna sig i ett klassrum med många 

andra elever, sitta still, socialisera sig eller skapa relationer med andra. Därför är det väldigt 

viktigt att anpassa det pedagogiska arbetet efter varje elevs individuella behov. Detta gör 

det inkluderande arbetet väldigt situationsbundet, då de olika svårigheterna kan skilja sig 

en hel del från individ till individ. Vidare lyfter Jacobsson och Nilsson (2011) begreppet 

inkludering, där de syftar på att alla elever skall vara medräknade inom samma 

gruppkonstellation. Samtliga elever har rätt till att tillsammans ingå i en samhörighet där 

de skall få det individuella stöd som de är i behov av. Detta gör skolan och fritidshemmet 

till en inkluderande miljö för alla. En likvärdig utbildning innebär inte att resurser delas 

lika överallt, utan behovet av resurser ska fördelas där de behövs (Skolverket, 2011).  

Specialpedagogiska skolmyndigheten (2012) säger att inkludering är ett begrepp som 

används ofta men som inte alltid åsyftar den ursprungliga innebörden av begreppet. 

Inkludering som begrepp problematiseras sällan och det finns heller ingen tydlig definition 

av densamma. Specialpedagogiska skolmyndigheten (2012) säger vidare att bristande 

delaktighet hos elever med funktionsnedsättningar är ett faktum, vilket gör det än viktigare 

att prioritera hur man kan främja delaktigheten för dessa elever. Delaktighetens uträckning 

bör mätas i den aktivitet som individen befinner sig i just nu. Elever med NPF är precis 

som alla andra elever - olika som individer. Det som är svårt för den ena behöver 

nödvändigtvis inte vara svårt för den andra. Just därför måste lärare och annan pedagogisk 

personal som arbetar med elever i behov av särskilt stöd se över miljön där dessa elever 

verkar (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2012).   

I de fall elever med NPF behöver fysiskt eller socialt stöd har en elevassistent visat sig 

kunna vara en framgångsfaktor för elevens utveckling. En elevassistent har inte bara ett 
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nära samarbete med eleven, utan samverkar också med berörda lärare och vårdnadshavare 

(Jacobsson & Nilsson, 2011). Gadler (2011) menar att en elevassistents främsta uppgift är 

att bidra till en fungerande skolvistelse för eleven, där möjligheter att utvecklas både 

kunskapsmässigt och socialt skapas under både skol- och fritidstid. Några särskilda krav 

på utbildning finns det dock sällan för elevassistenter utan huvudmän brukar se till 

personlig lämplighet innan de anställer. Något Gadler (2011) ställer sig tveksam till då hon 

menar att elever i behov av särskilt stöd inte nödvändigtvis får den pedagogiska kompetens 

de är i behov av, när elevassistenten saknar pedagogisk utbildning. 
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3. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vilket stöd elever i behov av särskilt stöd får på 

fritidshemmet. 

Utifrån formulerat syfte har vi kommit fram till följande forskningsfrågor: 

 Vilka kriterier styr vilket stöd elever i behov av särskilt stöd får på fritidshemmet? 

 Får elever i behov av särskilt stöd det stöd de behöver på fritidshemmet? 
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4. Metod 

I följande avsnitt belyses studiens metodval, urval, genomförande, databearbetning och 

analysmetod, tillförlitlighet samt etiska aspekter. Med utgångspunkt i studiens syfte 

beskrivs också tillvägagångssätt och motiveringar till de val som gjorts i studien. 

4.1 Val av metod  

Studien har ämnat att undersöka vad rektorer måste förhålla sig till gällande elever i behov 

av särskilt stöd på fritidshemmet samt fritidslärares uppfattningar om elever i behov av 

särskilt stöd får det stöd de behöver på fritidshemmet. Metoden som använts i studien är 

en kvalitativ forskningsmetod där empirin har tolkats och utgjort resultatet. Studiens två 

forskningsfrågor är av olika karaktär, där den ena således fokuserar på uppfattningar och 

den andra mestadels på fakta. Studiens forskningsfrågor är inte generaliserbara utan fokus 

läggs istället på att tolka och förstå svarens innehåll. Detta menar Stukát (2011) är en 

grundpelare vid kvalitativ forskning.  

 

Datainsamlingsverktyget som använts är semistrukturerade intervjuer som utgår från 

frågeområden snarare än exakta, detaljerade frågor. Detta gör att samtalen kan föras på ett 

naturligt sätt där intervjuaren i viss utsträckning själv kan styra i vilken ordning olika saker 

kommer upp (Patel & Davidson, 2011). Syftet med intervjuerna är att få en persons syn på 

sin verklighet där personen ska berätta så mycket som möjligt utan att ledas för mycket av 

intervjuaren (Ahrne & Svensson, 2015). En fördel med semistrukturerade intervjuer är att 

det blir verklighetsnära och genuina samtal där det sker en mer djupgående förståelse av 

ämnet. Generellt när det gäller intervjuer så finns stor frihet att styra själv, men det är 

viktigt att få övergångarna mellan frågorna att bli naturliga. Det gör att det under intervjuns 

gång kan tas bort, ändras och läggas till frågor. Allt för att göra svaren så fylliga som 

möjligt (Stukát, 2011). Möjliga brister vid intervjuer kan exempelvis vara dåligt 

formulerade frågor, missförstånd i kommunikationen och felaktig bearbetning av data. 

Tillförlitligheten kan ifrågasättas då intervjun inte är anonym och kan därför bli partisk. 

En annan nackdel är tidsfaktorn, det vill säga förberedelser av intervjuer, genomförande 

av intervjuer samt sammanställning av data (Bjørndal, 2005). 
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4.2 Urval 

Intervjuerna genomfördes på två olika grundskolor, i två olika kommuner, där två rektorer 

och tre fritidslärare intervjuades och därmed deltog i studien. Respondenterna var alltså 

totalt fem stycken med professionerna rektor och fritidslärare. Visionen var att 

respondenterna skulle ha minst fem års yrkeserfarenhet som rektor eller fritidslärare, varav 

tre års arbete på nuvarande skola. Detta för att respondenterna skulle ha en bra inblick i 

arbetet kring elever i behov av särskilt stöd och därigenom kunna ge djupgående svar. 

Kriterierna uppfylldes inte helt och hållet då det visade sig vara svårt att finna respondenter 

som ville deltaga i studien. Följande respondenter deltog i studien:  

 Rektor 1: Fem års erfarenhet inom yrket, varav 4 år på nuvarande skola.  

 Rektor 2:  Tre och ett halvt års erfarenhet inom yrket, varav alla år på nuvarande 

skola. 

 Fritidslärare 1: Sex års erfarenhet inom yrket, varav tre år på nuvarande skola. 

 Fritidslärare 2: 19 års erfarenhet inom yrket, varav sex år på nuvarande skola. 

 Fritidslärare 3: Tio års erfarenhet inom yrket, varav fyra år på nuvarande skola. 

Studien gjordes utifrån två olika urval. Dels bekvämlighetsurval, vilket i detta fall betydde 

geografiskt närliggande skolor. Studien gjordes också utifrån ett målstyrt urval, vilket 

enligt Bryman (2011) innebär att respondenterna väljs utifrån deras relevans för den 

aktuella studien. I urvalet innebar det konkret att rektorerna och fritidslärarna skulle vara 

verksamma på en skola där elever i behov av särskilt stöd gick på något av skolornas 

fritidshem.  

4.3 Genomförande 

Respondenterna kontaktades först via telefon där de blev tillfrågade om att deltaga i studien 

efter att ha blivit informerade om studiens syfte. Trost (2010) beskriver den första 

kontakten med respondenterna som viktig då det är då intervjuaren väcker intresset för 

studien och deras deltagande. Därefter mejlades ett informationsbrev (bilaga 1) med 

ytterligare information om studiens syfte samt intervjuernas upplägg. I mejlen bifogades 

även en samtyckesblankett (bilaga 1) innehållande de fyra individskyddskraven som 

respondenterna fick ta ställning till innan de godkände sin medverkan i studien. Efter 

godkännande hölls fortsatt kontakt för att bestämma tid och mötesplats, där intervjuarna 

specifikt bad om slutna och tysta lokaler för intervjuerna. Denscombe (2018) hävdar 
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nämligen att den som intervjuar skall bestämma mötesplats där intervjun sker, vilket bör 

vara i en tyst lokal för att utesluta störningsmoment. Intervjuarna har varit delaktiga och 

närvarande vid samtliga intervjuer, förutom en som hölls via telefon. Intervjuarna har turats 

om att ställa frågor under intervjutillfällena, detta för att känna trygghet inför den något 

ovana situation de ställdes inför, men också för möjligheten att lyssna in och komma med 

följdfrågor. Intervjuerna spelades in för att intervjuarna skulle kunna koncentrera sig på 

det som sades istället för att föra anteckningar. Vilket även gav möjligheten att återgå till 

inspelat material under transkribering (Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjuerna spelades 

in på två mobiltelefoner för att undvika inspelningsfel eller att ljudfilerna på något sätt 

skulle försvinna eller bli skadade.  

4.4 Databearbetning och analysmetod  

Analysen har utgått från en tematisk metod där de olika specialpedagogiska perspektiven 

har tagits i beaktning. En tematisk metod grundar sig i att finna teman i insamlat empiriskt 

material (Bryman, 2011). Intervjuerna transkriberades genom noggrann inlyssning av 

ljudinspelningarna och skrevs ordagrant ned i ett dokument. Där efter lästes 

transkriberingen noggrant igenom och kodades genom att identifiera, analysera och 

rapportera mönster. Den empiri som hade överensstämmande innehåll bröts ned i olika 

beståndsdelar, där ord, meningar och stycken placerades in under olika teman. Detta 

gjordes via färgkodning med överstrykningspennor på de utskrivna intervjuerna. Det var 

fyra olika färger som användes, där varje färg representerade ett tema. Kodning är 

grundläggande och en förutsättning för att få en överblick över kvalitativa data, kunna 

sammanfatta och göra den begriplig (Braun & Clark, 2006). De teman som framkom var 

ekonomi, personal, kommunikation och prioriteringar 

4.5 Tillförlitlighet  

I studien har fem respondenter intervjuats där empirin använts i resultatet, vilket gör att 

resultatet inte är generaliserbart på nationell nivå. Däremot är empirin och dess resultat ett 

bidrag till framtida forskning. För att öka tillförlitligheten närvarade båda intervjuarna vid 

tillfällena, detta för möjligheten att lyssna in och komma med följdfrågor. Som nämnts 

tidigare spelades intervjuerna in för att underlätta vid transkriberingen (Kvale & 

Brinkmann, 2014). För att öka tillförlitligheten ytterligare användes två mobiltelefoner vid 

samtliga intervjuer för att undvika inspelningsfel eller att ljudfilerna på något sätt skulle 

försvinna eller bli skadade. Respondenterna citeras genomgående i resultatet vilket gör att 
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resultatet stärks och därmed ökar studiens tillförlitlighet. Studien är också tillförlitlig då 

den tar individskyddskraven i beaktning (Vetenskapsrådet, 2002).  

4.6 Etiska aspekter  

Studiens etiska överväganden har utgått ifrån de fyra individskyddskraven i 

Vetenskapsrådet (2002), vilka är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att respondenterna informeras om studiens syfte, samt villkor 

för deras deltagande, att det är frivilligt och att de kan avbryta sitt deltagande när som helst 

(Vetenskapsrådet, 2002). Detta framgick tydligt i informationsbrevet som skickades ut 

efter förfrågan om deltagande. 

Samtyckeskravet innebär att respondenterna själva har rätt att bestämma över sitt 

deltagande. Forskarna är alltså tvungna att få ett samtyckesutlåtande från respondenterna 

(Vetenskapsrådet, 2002). I samband med att informationsbrevet skickades ut bifogades 

även en samtyckesblankett där de fyra kraven stod beskrivna. Detta för att respondenterna 

skulle få tid att läsa in sig på kraven för att sedan ta ställning till deltagande i studien. Vid 

intervjutillfället gav respondenten sitt medgivande genom att signera ovan nämnd blankett 

i fysisk form.  

Konfidentialitetskravet är en sorts sekretess och innebär att uppgifter om studiens ingående 

individer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på 

ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 2002). Detta görs 

genom att i studien benämna respondenterna som exempelvis ”Rektor 1” eller 

”Fritidslärare 2”, vilket medför att individernas personuppgifter hålls konfidentiella. Inte 

heller skolor och kommuner nämns vid sina riktiga namn.  

Nyttjandekravet innebär att uppgifter insamlade om individer endast får användas för 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Detta innebär att material som 

ljudinspelningar från intervjuerna raderas efter godkännande av examensarbete. 
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5. Resultat  

I följande avsnitt presenteras resultatet utifrån den tematiska analysen som gjorts, där 

studiens forskningsfrågor besvaras utefter teman, vilka är ekonomi, personal, 

kommunikation och prioriteringar.  

Citaten från respondenterna har bearbetats från talspråk till skriftspråk. 

Ekonomi  

Vid intervjuerna framkom det att båda rektorerna gav liknande svar gällande hur skolans 

budget hanteras. De beskrev att den sammanlagda budgeten inte kan övertrasseras, 

däremot kan den omfördelas mellan verksamheter utifrån rådande behov.  

Rektor 2 berättar att skolans budget som helhet baseras på antalet elever och det 

socioekonomiska upptagningsområdet. När det gäller hur skolan sedan använder pengarna 

så framkommer det att den största delen går till personalkostnader. Enligt Rektor 2 ska inte 

pengabrist var ett skäl till att avstå från stödinsatser för elever i behov av särskilt stöd. 

Rektorn beskriver att det kostar ett antal 100,000 kr per år för att tillsätta en elevassistent 

och att det därför är viktigt att utnyttja befintlig personal och dess kompetenser i 

verksamheten.  

Rektor 1 beskriver att om behovet av assistenter är större än lärare i ett visst läge, så kan 

man vara tvungen att omfördela vad pengarna används till. Rektor 1 talar vidare om 

budgeteringen som en stötesten då de olika verksamheterna på skolan tilldelas olika 

mycket pengar. För att undvika ett sådant kollegialt missnöje påtalar rektorn att ekonomin 

på dennes skola hålls transparant, detta för att personalen ska få en överblick över 

budgetens olika delar. Under intervjun berättar också Rektor 1 att det är politikerna i 

kommunen som varje år beslutar om hur mycket pengar som ska gå till skolans budget. 

Vidare berättar hen att alla kommunens rektorer vid ett par tillfällen per år får sätta sig ned 

med de beslutande politikerna och diskutera skolärenden för en chans att kunna påverka 

den ekonomiska tilldelningen.  

Alltså, man kommer ju alltid till budget och pengar, det är ju allt. Det är 

hopplöst skulle jag vilja säga. För oavsett hur mycket pengar man har så fattas 

det alltid pengar, så är det. (Rektor 1) 
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Fritidslärare 1 menar att hens upplevelse är att det från ledningens håll inte kommuniceras 

vad som styr vilket stöd elever i behov av särskilt stöd får på fritidshemmet men är 

övertygad om att den ekonomiska aspekten tar överhand i frågan. Hen hävdar att om det 

inte hade varit för att ekonomin sätter stopp hade skolan kunnat anställa väldigt många fler 

assistenter. 

Fritidslärare 3 beskriver å ena sidan att ledningen söker resurspengar från kommunen men 

att de tyvärr inte får så mycket pengar som skulle behövas. Å andra sidan tycker hen att 

ledningen försöker ge dem så mycket resurser de kan.  

Fritidslärare 2 berättar att ledningen är tydliga med att det är ekonomin som styr huruvida 

man kan tillgodose elever i behov av särskilt stöd med elevassistenter under fritidshemstid, 

vilket är något hen förstår men är irriterad över. Hen påpekar också att det nyligen har satts 

in elevassistenter men först efter att större incidenter gjort det så påtagligt att det behövts. 

Vi får alltid höra att det inte finns några pengar, de får faktiskt skjuta till pengar 

för det handlar ju om personal, barn och alla liksom. (Fritidslärare 2) 

Personal 

Rektorerna är båda tydliga med att stödinsatser i form av elevassistenter kan tillsättas även 

när elever ligger i utredningar eller får ett åtgärdsprogram utarbetat. Det måste alltså inte 

föreligga en konkret diagnos hos eleven för att denne ska ha rätt till elevassistent.  

I sättet att arbeta med elevstöd skiljer sig rektorernas skolors arbetssätt. Rektor 2 berättar 

att skolan oftast arbetar utifrån ett klassiskt en till en-stöd, vilket innebär att en elevassistent 

följer samma elev under hela dagen.  

Rektor 1 däremot, förklarar att hens skola i den mån det går försöker undvika att samma 

elevassistent är ett uttalat stöd för en given elev. Skolan låter istället flera från personalen 

växelvis stötta den givna eleven under dagen. Rektor 2 berättar dock att hens skola till 

nästa läsår ska implementera ett större samarbete inom kollegiet kring dessa elever, likt 

Rektor 1’s skola. 
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Visionen Rektor 2 beskriver är att alla pedagoger ska ha eller äga professionella verktyg 

för att kunna förstå och hantera dessa elever på ett bra sätt. Det ska inte vara något som är 

förbehållet ett fåtal professioner utan synsättet ska genomsyra hela personalen.  

Rektor 2 berättar att det gäller att vara smart och effektiv vid personalplanering, att det 

handlar om att ta tillvara befintlig kompetens på ett smart sätt. Till exempel att ta tillvara 

fritidslärares kompetenser för att flexibelt kunna använda dessa som elevassistenter under 

skoltid.  

Rektor 1 påtalar att på hens skola brukar ungefär 10 % av skolpersonalens tjänster avsättas 

för elevassistenter som ska stötta elever i behov av särskilt stöd. Dessa siffror kan dock 

variera helt beroende på rådande behov.  

Rektor 1 är förstående över att vissa i personalen är missnöjda över resursfördelningen av 

pedagoger i verksamheten. Hen menar på att de känner sig underbemannande, alltså att 

den ordinarie personalstyrkan får sköta verksamheten i stort och samtidigt rikta sig åt 

elever i behov av särskilt stöd. Något som kan bli väldigt slitsamt i längden.  

En del elever har ett utåtagerande sätt vilket kan göra att man inte bara orkar 

hålla på med en enda elev, utan då får man försöka hjälpa varandra. Det är VI 

som är det viktiga inom personaldelen här. (Rektor 1) 

Fritidslärare 1 och 3 beskriver båda problemet som uppkommer när en fritidslärare undsätts 

för en specifik elev. Enligt dem blir den resterande fritidshemsgruppen lidande eftersom 

personalantalet blir färre på dessa. Fritidslärare 1 beskriver det som ett icke fungerande 

förhållningsätt för eleverna. 

Fritidslärare 3 upplever att ledningen försöker ge fritidshemmet så mycket resurser de bara 

kan. Dock uppstår problem när det gäller att få in vikarier. Något som påverkar 

fritidshemsgruppen i allmänhet men i synnerhet de elever som är i behov av särskilt stöd. 

Hen menar att det är svårt för dem att inte få den uppmärksamhet och stöttning de är vana 

vid. Hen berättar vidare om att de har fått lov att separera vissa elever från varandra, vilket 

beskrivs som väldigt personalkrävande. 

Fritidslärare 2 beskriver att de nyligen har blivit tilldelade resurser i form av elevassistenter 

på fritidshemmet, vilket har medfört en otrolig lättnadskänsla för personalen. Dessförinnan 
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upplevde hen att personalen på tre stycken fick dra ett tungt lass, då fritidshemsgruppen 

består av 27 elever varav två är i behov av särskilt stöd.  

Vi är ju ingen som är sjukskriven här, men man kan ju faktiskt bli om man inte 

orkar. Så vi känner ju nu att vi börjar orka igen, när vi fått extra resurser för de 

här eleverna. (Fritidslärare 2) 

Kommunikation  

Båda rektorerna är tydliga med att den kontinuerliga dialogen med vårdnadshavare är den 

viktigaste biten i arbetet kring elever i behov av särskilt stöd. Dels för att få så mycket 

användbar information som möjligt för att kunna hjälpa eleverna på bästa sätt, men också 

med målet att uppnå en samstämmighet. Här bör båda parter vara lyhörda och tillsammans 

komma fram till lösningar för att gynna dessa elever. Rektorerna talar även om 

elevhälsoteamet som ett viktigt organ i arbetet kring elever i behov av särskilt stöd. 

Elevhälsoteamet består av olika professioner som med sina olika kompetenser ska bidra i 

arbetet kring dessa elever. 

Rektor 2 beskriver att kommunikationen kring elever i behov av särskilt stöd sker på 

behovsbasis utifrån och in mot elevhälsoteamet och tillbaka ut mot verksamheten. Hen 

säger att kommunikationen sinsemellan är och ska vara transparant och att ständig 

återkoppling sker. På initiativ från olika håll tas till exempel diskussioner upp kring vad 

som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra, vilka behov som finns att anpassa eller 

vilket stöd som finns att sätta in för eleven i fråga.  

Rektor 2 lyfter att det är viktigt att avsätta tid för samtal mellan lärare. Både lärare som har 

ansvar för undervisning i grundskolan och fritidslärare som är inne och samverkar under 

den obligatoriska skoldagen. Det gäller att hitta tid för dessa samtal så att lärarna kan 

utveckla sina lärandesituationer tillsammans.  

Rektor 1 tar upp kommunikationen med kommunens politiker som väldigt viktig och 

givande. De träffas ett par gånger per år och diskuterar skolfrågor, där hen upplever att 

politikerna är intresserade av att höra om verksamheten. Hen berättar vidare om att de har 

ett bra förhållande till politikerna och att det handlar om ett givande och tagande.  
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Rektor 1 berättar också att skolans specialpedagog har bra kontakt med BUP (Barn- och 

ungdomspsykiatrin) gällande elever som har en diagnos eller är under utredning. 

Specialpedagogen har tidigare jobbat inom detta område på BUP och besitter därför bra 

kunskaper gällande dessa frågor.   

Man måste ju hela tiden känna av. Man får en bra bild utav både de olika 

professionerna i elevhälsoteamet, men också av klasslärare och föräldrar. Att 

ha kontinuerlig kontakt är en viktig bit. (Rektor 1) 

Samtliga fritidslärare är överens om att kommunikationen mellan skolans olika 

professioner är viktig för att ge optimala förutsättningar till elever i behov av särskilt stöd. 

Något annat som lyfts under samtliga intervjuer är upplevelsen av att dessa elever endast 

kommuniceras med rektorerna vid problem eller om något speciellt sker. 

På frågan om rektorerna kommunicerar vilka kriterier som styr vilket stöd elever i behov 

av särskilt stöd får på fritidshemmet svarar både Fritidslärare 1 och 2 nej.  

Något som skiljer sig mellan de olika fritidslärarna är deras erfarenheter av överlämningen 

från skola till fritidshem. Där beskriver Fritidslärare 2 att överlämningen fungerar bra, då 

klasslärarna varje eftermiddag kommer in på fritidshemmet och berättar om hur dagen har 

varit för eleverna. Fritidslärare 1 däremot, förklarar å sin sida att fritidshemmets personal 

oftast själva får ta kontakt med berörda klasslärare för att ta reda på hur elevernas dag har 

varit.  

Något som Fritidslärare 1 trycker på är vikten av att vara öppen mot den övriga 

elevgruppen angående de elever som är i behov av särskilt stöd på fritidshemmet och deras 

svårigheter. Hen menar på att det är viktigt att förklara att alla är olika och har olika behov, 

detta för att öka förståelsen hos övriga elevgruppen gentemot dessa elever. 

Fritidslärare 3 upplever kommunikationen mellan skolans olika professioner som 

bristfällig. Hen påtalar att de skulle behöva kommuniceras och planeras mycket mer runt 

elever i behov av särskilt stöd, särskilt med klasslärarna men också med specialpedagogen.  

Fritidslärare 2 beskriver kommunikationen som mycket bättre sedan ett halvår tillbaka då 

en ny specialpedagog tillträdde och ville involvera fritidshemmet mer i arbetet kring elever 
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i behov av särskilt stöd. Dessförinnan upplevde hen att fritidshemmet ofta exkluderades 

från möten rörande dessa elever.  

Det har faktiskt blivit bättre i år då vi fått en specialpedagog som tycker att 

fritidslärarna ska vara med i samtalen kring elever i behov av särskilt stöd. De 

spenderar ju mycket tid på fritids också, inte bara i skolan. (Fritidslärare 2) 

Prioriteringar  

Rektor 1 berättar att hens skola det senaste har fokuserat på NPF-frågor och därmed 

nyligen installerat ett antal pedagoger som riktar sig mot elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. Detta gäller de elever som har ADHD, ADD, OCD samt de elever 

som är inom autism-spektrumet. Rektor 2 talar också hen om att prioritera tillvaron för 

elever med NPF-diagnoser. Hen berättar om att skolan till nästa läsår ska implementera 

något som hen benämner som en NPF-säkring. Detta innebär i praktiken att skolan i sin 

helhet ska skapa mer avskalade och tydliga miljöer för att inte stimulera eleverna till lika 

mycket intryck. Hen beskriver också att de tidigare inte prioriterat detta särskilt väl och att 

det finns mycket att göra inom det området.  

Rektor 1 menar att en del elever med överskottsenergi behöver elevassistenter för att hjälpa 

dem att fokusera under den obligatoriska delen av skoldagen, där tillvaron är mer 

strukturerad och kravstyrd. När dessa elever senare kommer till fritidshemmet kan 

elevassistent snarare vara överflödigt då fritidshemsmiljön är mer självstyrd och spontan. 

Rektor 2 däremot är av uppfattningen att man istället ska utgå från det stöd eleven är i 

behov av under skoldagen då hen menar att stödet oftast behövs på fritidshemmet också.  

Rektor 1 upplever att stödinsatser för elever i behov av särskilt stöd tidigare först och 

främst har tillämpats inom den obligatoriska skolan. Hen anser att dessa tillämpningar har 

skett utan att ta hänsyn till fritidshemsverksamheten. Däremot menar hen på att det har 

skett en märkbar förändring de senaste åren i takt med att det pedagogiska ansvaret på 

fritidshemmet har förstärkts.  

Rektor 2 berättar som nämnt tidigare att skolans budget dels baseras på det 

socioekonomiska upptagningsområdet. Hen berättar att skolan har en ganska stark 

ekonomisk tilldelning enligt den socioekonomiska faktorn och prioriteras framför andra 

skolor inom kommunen.  
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Rektor 2 talar också om vikten av planeringstid för att stärka kvaliteten i fritidshemmet 

vilket i sin tur kan gynna elever i behov av särskilt stöd.  

Ett problem Rektor 1 lyfter under intervjun är missnöjet som kan uppstå bland de olika 

fritidshemsenheterna gällande tilldelning av resurser. Hen förklarar att det ibland finns 

fritidshemsenheter som känner sig förfördelade gentemot andra fritidshemsenheter. Något 

hen menar är oundvikligt då alla enheter givetvis vill ha så mycket resurser som möjligt. 

Dock är det rektorn som har det yttersta ansvaret gällande fördelningen av resurser mellan 

enheterna och måste då ta hänsyn till rådande förhållanden och prioritera därefter.  

Traditionellt sett har man kanske bara tänkt skola, alltså den ”vanliga skolan”. 

Fritidshemmet är ju också en skola och det pedagogiska ansvaret har ju 

faktiskt förstärkts de senaste åren, det är ju minst lika viktigt på fritidshemmet. 

(Rektor 1) 

Fritidslärare 1 och 3 är samstämmiga om att övriga elevgruppen kan bli lidande om ingen 

elevassistent sätts in för de elever som är i behov av det. Båda två berättar om att de tidigare 

i sina verksamheter behövt prioritera bort vissa aktiviteter eftersom någon av de ordinarie 

fritidslärarna själva har fått stötta dessa elever. 

Fritidslärare 1 och 2 beskriver hur de upplever att den obligatoriska skolan prioriteras först 

när det kommer till elevassistans. De tror båda två att det beror på att den obligatoriska 

skolan som sådan är mer kravstyrd, där eleverna ska klara av vissa ämnen medan 

fritidshemsverksamheten är mer fri. De hävdar vidare att det fysiska stöd som sätts in för 

eleverna i skolan automatiskt ska följa med till fritidshemmet. Alltså att det är bättre att 

eleverna har stödet på fritidshemmet från början och att det i sådana fall plockas bort om 

det visar sig vara överflödigt, snarare än att tvingas sätta in stödet i efterhand. En 

långsiktiglösning bör vara prio ett för eleverna. De tycker det känns som att det ska behöva 

ske något allvarligt innan elevassistenter sätts in på fritidshemmet.  

Fritidslärare 3 berättar att elevernas svårigheter oftast uppmärksammas i skolan först, där 

de börjar utreda och söka stöd. Hen beskriver vidare att de elever som får elevassistent i 

skolan oftast också får det på fritidshemmet redan från start. 

Jag tänker att vet man att eleven har ett stöd i skolan så är det ju bättre man har 

det från början på fritidshemmet också. Sedan kan man plocka bort det om det 
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skulle vara så att det blir bättre och inte: ”Vi väntar och ser hur det går” och 

sedan sätta in det när det gått åt pipsvängen liksom. (Fritidslärare 2) 
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6. Diskussion  

I följande avsnitt presenteras inledningsvis en sammanfattning av studiens resultat. 

Därefter diskuteras studiens resultat utifrån tidigare forskning och de specialpedagogiska 

perspektiven som ligger till grund för studien.   

6.1 Resultatsammanfattning  

Studien har ämnat att undersöka vilket stöd elever i behov av särskilt stöd får på 

fritidshemmet och har genom resultatet besvarat studiens två forskningsfrågor. Resultatet 

visar på att rektorerna är samstämmiga angående vilka kriterier som styr vilket stöd elever 

i behov av särskilt stöd får på fritidshemmet. Inom de olika teman som uppkom i resultatet 

uppenbarade sig de kriterier rektorerna har att förhålla sig till gällande dessa elever. Det 

framkom att skolans ekonomi visar sig sätta avtryck i såväl prioriteringar som 

personalfrågor. Fritidslärares uppfattningar om elever i behov av särskilt stöd får det stöd 

de behöver på fritidshemmet skiljer sig. En fritidslärare upplever att dessa elever inte får 

det stöd de behöver, medan de två andra fritidslärarna upplever att eleverna får det stöd de 

behöver. Däremot framkommer det av den ena av de två sistnämnda lärarna att stödet 

nyligen har installerats i verksamheten. Fritidslärarna uppger samstämmigt att de tror 

mycket begrundar sig i den ekonomiska frågan vad gäller om stöd kan tillsättas eller inte. 

De benämner också andra aspekter som de tror påverkar vilket stöd elever i behov av 

särskilt stöd får på fritidshemmet, vilket framkommer i resultatets olika teman. 

6.2 Resultatdiskussion  

Som framkommer i granskningen från Skolinspektionen (2010) har personaltätheten varit 

ett stort problem inom fritidshemsverksamheten. Något som lett till att personalen tvingats 

lägga större fokus på de elever som är i behov av särskilt stöd, vilket i sin tur resulterar i 

att resterande elever inte får sina behov tillgodosedda i den utsträckning de är berättigade 

till. Något som framkommer av fritidslärarna i vår studie är att de delvis är och tidigare har 

varit av liknande uppfattning, men att det på senare år har skett en drastisk förändring. 

Fritidslärarna beskriver att de elever som är i behov av särskilt stöd numera ges en större 

möjlighet till att få sina behov tillgodosedda i fritidshemsverksamheten. Detta tror vi kan 

bero att det pedagogiska ansvaret på fritidshemmet har förstärkts de senaste åren, i linje 

med vad en av rektorerna framhåller. Skolinspektionens granskning visar också att 

fritidshemsverksamheten ofta är oplanerad och att det pedagogiska ansvaret inte tas på så 
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stort allvar, något som bevisligen har utvecklats då en av rektorerna som nämnt ovan 

uppger att det pedagogiska ansvaret har förstärkts.  

I granskningen från Skolverket (2016) framkommer det att fritidshemmen i låg uträckning 

ger särskilt stöd till de elever som är i behov av det. När en liknande fråga ställdes till 

fritidslärarna i vår studie får vi som svar att de upplever att eleverna får stöd utifrån deras 

behov på fritidshemmet, vilket enligt dem beror på att de fått extra personal i 

verksamheten. Vi är av upplevelsen att ledningen numera ser fritidshemmet som ett minst 

lika viktigt forum för lärande som den obligatoriska skolan. Detta begrundar vi dels på 

svaren som framkommit under intervjuerna, där en fritidslärare berättar att stödet eleverna 

har i skolan också följer med till fritidshemmet. Vi begrundar det också på att fritidslärarna 

i och med ett större pedagogiskt ansvar får vara med mer på möten och planering kring 

elever i behov av särskilt stöd. 

I intervjuerna som genomfördes under granskningen från Skolverket (2016) kom frågan 

om ekonomi upp vare sig intervjuaren nämnde det eller inte, vilket också var fallet 

genomgående under intervjuerna för vår studie. Rektorerna påtalar under intervjuerna att i 

princip allt grundar sig i ekonomi och att det är den yttersta faktorn som påverkar 

resursfördelningen inom skolan. Även om vi vid intervjuerna med fritidslärarna inte 

benämnde ekonomi kom det ändå på tal. De upplever en orättvisa gentemot den 

obligatoriska skolan gällande fördelningen av resurser för elever i behov av särskilt stöd. 

Både granskningens- och vår studies resultat gällande ekonomi bekräftar våra egna 

erfarenheter i frågan. När vi tidigare arbetat inom skolan och under våra VFU-perioder har 

vi upplevt frågan om ekonomi som en het potatis. Det diskuteras ständigt i såväl möten 

som i mer informella sammanhang som exempelvis i personalrummet, i en negativ 

bemärkelse.  

Gällande kommuners resursfördelning pekar Skolverkets granskning på att det finns ett 

problem. Majoriteten av de enskilda huvudmännen uppger vid intervjuer att kommunens 

sätt att fördela ekonomin är ett hinder för att kunna ge elever det stöd som de i är behov 

av. I vår intervju med den ena rektorn framkommer det dock att hen har en bra 

kommunikation med kommunens politiker och säger sig ha en god möjlighet att kunna 

påverka tilldelningen av pengar till verksamheten. Det framkommer också i intervjun med 

den andra rektorn att den socioekonomiska faktorn har en stor betydelse för tilldelningen 
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av pengar mellan kommunens skolor. Med det menas att en skola tilldelas mer eller mindre 

pengar beroende på hur elevsammansättningen ser ut.  

Utefter vår studies resultat får vi uppfattningen av att kommuners storlek också kan ha en 

inverkan på hur mycket pengar skolorna förses med. Då vi gjort intervjuer med rektorer på 

två olika skolor i två olika kommuner som skiljer sig betydande i storlek. Den ena skolan 

verkar i en större kommun, där studiens resultat visar att det finns tillräckligt med 

elevassistenter för att upprätthålla en god lärandemiljö för elever i behov av särskilt stöd. 

Medan den andra skolan verkar i en mindre kommun där studiens resultat visar att det i 

lägre utsträckning tillsätts elevassistenter. Därför tror vi att det således kan vara så att en 

större kommun har en starkare ekonomi.  

Den övergripande slutsatsen i granskningen av Skolverket (2016) visar att det skiljer sig 

mycket mellan skolor och huvudmän gällande lärmiljöernas pedagogiska, sociala och 

fysiska tillgänglighet. Många huvudmän strävar efter att erbjuda en inkluderande miljö, 

samtidigt som granskningen visar på brister inom området. Rektorerna svarar här olika 

gällande om huvudmännen erbjuder det stöd som behövs för att skolan skall kunna utforma 

en miljö som passar alla elever. I intervjuerna för vår studie framkommer det att berörande 

skolor de facto redan arbetar eller ska implementera ett arbete som främjar dessa områden. 

Rektorerna berättar i intervjuerna om olika arbetssätt de implementerat eller ska 

implementera, med intentionen att hjälpa elever i behov av särskilt stöd. Det handlar dels 

om pedagoger som speciellt är riktade till elever med neuropsykiatrisk problematik, det 

handlar även om att tillrättalägga miljön för att främja tillvaron för dessa elever, en så 

kallad NPF-säkring. I praktiken innebär det att skolan i sin helhet skapar mer avskalade 

miljöer för att minska stimuleringen av intryck. Detta är något vi anser vara väldigt positivt 

då tidigare forskning uppenbarat brister gällande en inkluderande miljö (Skolverket, 2016).  

Det vi kan utläsa är att rektorerna utgår från olika specialpedagogiska perspektiv när de 

talar om hur skolan arbetar med elever i behov av särskilt stöd. Den ena rektorn anser vi 

intar något som Skrtic (1995) beskriver som ett relationellt perspektiv, då rektorn talar om 

skolans miljö som problembärare för dessa elever. Hen beskriver skolans nuvarande 

miljöer som undermåliga och därför ska en NPF-säkring göras. Den andra rektorn däremot 

anser vi intar ett dilemmaperspektiv vilket Nilholm (2007) beskriver som ett 

situationsbundet perspektiv där flera olika perspektiv kan yttra sig i olika situationer. I 

detta fall delvis ett kategoriskt och delvis ett relationellt perspektiv. Det kategoriska 
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synsättet avspeglas då hen berättar att en del elever i behov av särskilt stöd ibland får verka 

i avskilda miljöer tillsammans med NPF-pedagoger. Det relationella perspektivet 

avspeglas på så sätt att elevassistenter verkar för att underlätta skoldagen för elever i behov 

av särskilt stöd. Vi anser att ett dilemmaperspektiv är rätt väg att gå då arbetet med dessa 

elever är så pass situationsbundet. Det som fungerar för den ena kanske inte fungerar för 

den andra. Vissa elever tror vi mår bra av att verka i avskilda miljöer där grupperna är 

mindre medan andra kan gynnas mer av att vara i den stora gruppen med stöttning av 

elevassistenter. 

Avslutningsvis anser vi att utifrån antalet respondenter och den begränsande tid vi haft kan 

vi sammantaget vara nöjda med resultatet vi fått ut. Studien har enligt oss också upplevts 

som lustfylld, där vi samlat på oss mycket ny kunskap som vi övertygade om kommer vara 

användbar i våra kommande arbetsliv som fritidslärare.  

6.3 Metoddiskussion  

Studien ämnade att undersöka vad rektorer måste förhålla sig till gällande elever i behov 

av särskilt stöd på fritidshemmet samt om fritidslärare uppfattar att elever i behov av 

särskilt stöd får det stöd de behöver på fritidshemmet. Vi var till en början inne på att 

använda oss av en kvantitativ forskningsmetod så som enkätundersökning för att studiens 

resultat skulle bli generaliserbart men svängde snabbt i tanken då vi ville ha mer 

djupgående svar. Vi beslutade oss därför istället för att använda oss av en kvalitativ 

forskningsmetod där fokus enligt Stukát (2011) ligger på att tolka och förstå svarens 

innehåll eftersom vi ansåg metoden som mest lämplig utifrån studiens syfte och 

forskningsfrågor. En annan aspekt som talade för en kvalitativ forskningsmetod är att vi 

båda trivs i sociala interaktioner vilket utgör kärnan i metoden.  

Vi genomförde semistrukturerade intervjuer som utgick frågeområden snarare än 

detaljerade frågor, vilket resulterade i att samtalen fördes på ett öppet och naturligt sätt 

(Patel & Davidson, 2011). Dock använde vi oss av en förskriven intervjuguide med redan 

formulerade frågor men det var mest för att känna en trygghet inför uppgiften. Vi ställde 

alltså inte alltid de exakta frågorna som stod i intervjuguiden utan de fungerade mer som 

en checklista för att se att vi fått med alla områden vi ville fråga om. Detta gjorde att vi 

under intervjuernas gång kunde ta bort, ändra eller lägga till frågor (Stukat, 2011). Ingen 

intervju blev därmed den andra lik då möjligheten för framförallt följdfrågor uppenbarade 

sig kring olika områden. Enligt oss blev därmed intervjuerna av mer djupgående karaktär.  
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Något som Bjørndal (2005) nämner som en nackdel med intervjuer är tidsfaktorn vilket vi 

efter studien är beredda att hålla med om. Processen från förberedelser av intervjuer till 

sammanställning av data visade sig ta längre tid än förväntat. Dels var det svårt att få tag i 

respondenter som ville medverka i studien. Sedan råkade vi även ut för att en respondent 

blev sjuk vilket medförde att intervjuern med denne var tvungen att senareläggas. Oturligt 

nog var det den sista intervjun vilket också gjorde att analysen tvingades skjutas fram.  

Vad gäller urvalet så gjordes detta dels utifrån ett målstyrt urval vilket Bryman (2011) 

beskriver som att respondenterna väljs utifrån deras relevans för den aktuella studien. Våra 

kriterier för deltagande i studien var fem års yrkeserfarenhet varav minst tre år på 

nuvarande skola. Dessa kriterier uppfylldes av alla respondenter förutom en. Då vi 

generellt hade svårt att få tag i respondenter är vi ändå på det stora hela nöjda med 

utgången. Som synes i urvalet har vi valt att inte benämna respondenterna vid kön då vi 

anser det vara irrelevant för studien.  

Det positiva med studiens analysmetod var att empirin bröts ned i små beståndsdelar vilket 

Bryman (2011) påtalar är grunden i en tematisk analysmetod. Detta gjorde det lättare för 

oss att identifiera mönster och samband i empirin, vilket Braun och Clark (2006) definierar 

på ett liknande sätt. Nackdelen var dock att analysmetoden var tidskrävande, eftersom 

kodningen av det empiriska materialet tog lång tid.  

6.4 Vidare forskning  

Vår studies resultat är av intresse för de som vill få mer kunskap om elever i behov av 

särskilt stöd inom fritidshemmets verksamhet. Vår förhoppning är att studiens resultat kan 

fylla vissa hålrum då tidigare forskning som rör elever i behov av särskilt stöd på 

fritidshemmet är begränsad. Därför hade det i framtiden varit intressant att se mer 

omfattade forskning inom området. Vår förhoppning är då att huvudmän håller sig 

uppdaterade på forskningen för att utveckla den egna verksamheten till den bättre.  
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Bilaga 1 

Informationsbrev 

Gäller deltagande i en intervju för vår studie angående elever i behov av särskilt stöd på 
fritidshemmet.  

Vi som genomför studien heter Jonathan Bergström och Filip Eklund och går sista 
terminen på grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem vid Jönköping University. 
Studiens syfte är att undersöka vilket stöd elever i behov av särskilt stöd får på 
fritidshemmet. 

Intervjun genomförs för att samla in empiri som sedan skall analyseras i studiens resultat. Vi 
kommer att intervjua två rektorer och tre fritidslärare på tre olika skolor, i två olika kommuner. En 
timma kommer att behöva avsättas för mötet, där intervjun kommer att ta ca. 30-40 minuter. 
Intervjun kommer behandla frågor kopplade till studiens syfte. Vi båda kommer närvara och 
tillsammans leda intervjun som kommer att spelas in via mobiltelefon, för att sedan transkriberas 
och användas i studien.  

Samtycke 

Eftersom deltagandet är frivilligt kan du när som helst välja att avbryta din medverkan 
oberoende av skäl. Deltagandet behandlas konfidentiellt och ljudupptagningarna från 
intervjun kommer endast att användas i studiens resultat.  

Studiens etiska överväganden har utgått ifrån de fyra individskyddskraven, vilka är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2002). 

 Informationskravet innebär att forskarna informerar respondenterna om studiens 
syfte, samt villkor för deras deltagande (tex. att deras deltagande är frivilligt och 
att de kan avbryta sitt deltagande när som helst).  

 Samtyckeskravet innebär att respondenterna själva har rätt att bestämma över sitt 
deltagande. Forskarna är alltså tvungna att få ett samtyckesutlåtande från 
respondenterna.  

 Konfidentialitetskravet är en sorts sekretess och innebär att uppgifter om studiens 
ingående individer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna 
skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 

 Nyttjandekravet innebär att uppgifter insamlade om individer endast får användas 
för forskningsändamål. 

 

Jag godkänner att deltaga i studien 

Namn: _______________________ 

Datum: ___________ 
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Bilaga 2 

Intervjuguide – Semistrukturerad intervju  

Frågor till rektor: 

- Kort introduktion av studien och området.  

 Hur länge har du varit rektor?  

 När började du som rektor på denna skolan?  

 Hur många elever i behov av särskilt stöd går på fritidshemmen? 

 Vilka diagnoser förekommer?  

 Har dessa elever stödinsatser i form av en extra resurs?  

 Hur ser det ut under skoldagen? I sådana fall, varför ser det annorlunda ut?  

 Vad är det som styr besluten om vilka elever som får stöd och vilka som inte får 
det? 

 Vilka kriterier styr vilket stöd elever i behov av särskilt stöd får på fritidshemmet? 

 Styrs det av politiska beslut? Lagar? Huvudmannens egna riktlinjer? Diagnosens 
omfattning? Specifika diagnoser?  

 Om en längre stödinsats visar sig hjälpa eleven under fritidstid? Vad händer då? 
Plockas den bort? Behåller man den?  

 Hur mycket spelar ekonomin in? Budget? Per elev? Prioritera framför annat på 
skolan?  

 Hur påverkas processen av föräldrars åsikter och påtryckningar? Åt båda hållen.  

 Står lagen/skolans beslut över vårdnadshavares tyckande?  

 

Frågor till fritidslärare: 

- Kort introduktion av studien och området. 

 Hur länge har du arbetat som fritidslärare? 

 Hur länge har du arbetat på nuvarande skola? 

 Hur många elever i behov av särskilt stöd finns det på fritidshemmet du arbetar på?  

 Har dessa elever extra resurser under fritidstiden? Den obligatoriska skoltiden? 

 Upplever du att elever i behov av särskilt stöd får den hjälp de behöver? 

 (Vad sägs från ledningens håll angående att vissa får stöd och inte andra?) 

 (Upplever du att du håller med rektorerna? Eller finns ett missnöje?) 

 (Hur upplever du att de enskilda elever som är i behov av särskilt stöd påverkas av 
att inte ha en extra resurs?) 

 (Hur upplever du att verksamheten påverkas av att en ordinarie pedagog ”tvingas” 
rikta sig åt de elever i behov av särskilt stöd, då/om ingen extra resurs finns?) 

 Hur upplever du vikten av kommunikation mellan ledning, skola och fritids 
gällande dessa elever? Tex. om resurs inte följer med till fritids.  

 Vad anser du bör förändras/förbättras för att gynna dessa elever mer i 
verksamheten?  
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