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Förord 

Äntligen har vi nått vårt mål, det kan vi väl säga nu när vi är klara med sista delen 

i examensarbetet. Vår “lilla bebis” som vår lärare Jonne brukade kalla det. Det har 

varit tre tuffa samt givande år utifrån olika aspekter.  

Först och främst vill vi rikta ett stort tack till våra respondenter; rektorn, 

specialpedagogen och fritidspedagogen som ställde upp på intervjuer, utan dem 

hade vi inte kunnat genomföra vår studie. Vi tackar våra närmaste kollegor och 

rektorer som har stöttat oss.  

Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Thomas Beery som har hjälpt oss 

med kloka råd under skrivprocessen.  

 

Stort tack till våra familjer som har stått ut med oss under utbildningens gång.  

Framförallt den sista terminen när vi ofta varit frånvarande både fysisk och mentalt 

beroende på skrivandet av den här studien. 

  

Slutligen vill vi tacka varandra för ett utmärkt samarbete och för att vi under 

studiens gång har stöttat varandra och kämpat på för att få ihop detta arbete. Nu vill 

vi bara få arbeta, möta eleverna och använda oss av kunskaperna vi samlat på oss 

de senaste tre åren.  

 

Kristianstad 

2021-12-20 

 

Saeda Issa                                 Fredrik Svensson 
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Sammanfattning  

Syftet med denna studie är att belysa hur specialpedagogiska insatser inom 

fritidshem uppfattas utifrån tre yrkeskategorier. Vi har utgått från ett 

fenomenografiskt perspektiv där människor uppfattar sin omvärld ur olika synsätt 

där fokuset var riktat mot informanternas uppfattningar. Studiens metod bygger på 

en kvalitativ undersökning med semistrukturerad intervju där respondenterna är 

medvetet utvalda utifrån yrkesrollen och innefattar en lärare i 

fritidshem/fritidspedagog, en specialpedagog och en rektor.  Studien genomfördes 

på tre olika ställen i södra Sverige. I strävan efter att uppnå studiens avsikt ställde 

vi två forskningsfrågor: Hur beskriver lärare i fritidshem, specialpedagog och 

rektor sitt arbete med specialpedagogiska insatser på fritidshem? Och: Hur 

uppfattar lärare i fritidshem, specialpedagog och rektor de möjligheter och 

utmaningar som finns på fritidshemmet? Resultatet visar likheter och skillnader i 

informanternas utsagor. Tid, rutin, organisation och struktur framställs som viktiga 

komponenter i dagens skola och fritidshem. Lärare i fritidshem vill känna 

delaktighet i samverkan och möten med andra yrkeskategorier inom 

skolverksamheten 

 

  

Ämnesord  

Fritidshem, lärare i fritidshem, yrkesroll i grundskola, rektor, specialpedagogik, 

fenomenografi 
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1. Inledning  

Tack vare vår mångåriga yrkeserfarenhet, har vi noterat att elever vars behov av 

specialpedagogiskt stöd under skoltiden, men även i fritidshemmet, har ökat 

drastiskt. Vi märker däremot också att insatserna som finns i skolan för elever i 

behov av stöd försvinner på eftermiddagen under fritidshemmets tid. Därför har vi 

intresserat oss för att göra denna undersökning. Uppsatsen har för avsikt att ge en 

bild över hur specialpedagogiska insatser kan beskrivas ur tre olika 

yrkeskategoriers perspektiv. “I den specialpedagogiska yrkesrollen ingår att stödja 

lärarna och medverka i det förebyggande arbetet med att undanröja hinder och 

svårigheter i olika lärmiljöer inom verksamheten” (Skolverket, 2014 s.23). Citatet 

belyser lärarnas rätt till stöd från specialpedagogen både i skolan och i 

fritidshemmets verksamhet. Den intressanta frågan är däremot hur mycket stöd 

lärarna får i fritidshemmet av den specialpedagogiska kompetens som finns i 

skolan? Forskning om specialpedagogik inom fritidshemmets kontext är ovanlig, 

påpekar Karlsudd (2020). En brist på forskning ger oss ytterligare skäl att studera 

ämnet närmare med förhoppning om att bidra med nya insikter på det 

fritidspedagogiska området inom fritidshemmet.  

 

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2019) beskrivs det 

hur undervisningen ska anpassas till varje elev, dess behov och egna 

förutsättningar. Elevernas olika förutsättningar och behov ska beaktas 

(Skolverket, 2019). Vidare står det i skollagen att en elev som efter utredning har 

rätt till särskilt stöd, skall få det skyndsamt (SFS 2010:800). Alla på skolan ska 

uppmärksamma och stödja elever med extra anpassningar och de med behov av 

särskilt stöd. Detta ska ske i den obligatoriska delen av skoldagen, men även inom 

fritidshemmets verksamhet (Skolverket, 2019). Enligt Andersson (2012) har lärare 

ett gemensamt ansvar för att i undervisningen beakta både kunskapskravet och 

sociala aspekter. Det vill säga att skapa goda förutsättningar i undervisningsmiljö 

och möjlighet till lärande och utveckling för alla elever. Skolan och fritidshemmet 

behöver samarbeta när behov av stöd för elev utreds (Bruce, Rubin, Thimgren och 
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Åkerman, 2016). Flera olika yrkeskategorier behöver samspela för att se en 

helhetsbild i elevens behov över hela skoldagen. Bruce et.al (2016) skriver även 

om innebörden av ett specialpedagogiskt perspektiv, med en inkluderande skola 

som utgår från elevens möjligheter och resurser samt lärandemiljön. I Skolverkets 

allmänna råd (2014) beskrivs rektors ansvar: 

 

Det är rektorn som ansvarar för att det finns tydliga och fungerande rutiner på 

skolenheten för vad som gäller när lärare, övrig skolpersonal, elever eller 

elevers vårdnadshavare uppmärksammar att en elev kan vara i behov av 

särskilt stöd. Rektorn har ett ansvar för att se till att personalen känner till och 

följer de här rutinerna” (Skolverket, 2014, s.24). 

I Skolverkets allmänna råd (Skolverket 2014) påtalas att särskild bedömning av 

specialpedagogiska insatser ska göras i samråd med personal. För att göra en 

kartläggning av en elevs behov krävs en rektors beslut. Karlsudd (2011) betonar 

att personalen på fritidshemmet upplever svårigheter med att uppfylla 

fritidshemmets mål för barn i behov av särskilt stöd. Samtidigt har dessa elever 

sämre förutsättningar att klara skolans mål än för övriga barn. Ett hårt arbete krävs 

när det kommer till barn med särskilda behov, vilket ställer höga krav på 

personalens kompetens. Vidare förklarar Karlsudd hur barn med särskilda behov 

många gånger kräver fler insatser, dock är inte alltid dessa resurser kopplade till 

fritidshemmets verksamhet (Karlsudd, 2011).  

1.1 Syfte och problemformulering 

Syftet med vår studie är att belysa uppfattningar hos tre olika yrkeskategorier 

angående specialpedagogiska insatser inom skolans fritidsverksamhet. 

 

● Hur beskriver lärare i fritidshem, specialpedagog och rektor sitt arbete med 

specialpedagogiska insatser på fritidshem? 

 

● Hur uppfattar lärare i fritidshem, specialpedagog och rektor de möjligheter 

och utmaningar som finns på fritidshemmet? 
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2. Forskningsöversikt 

Kapitlet presenterar inledningsvis forskning kopplat till de tre yrkeskategorierna vi 

ska intervjua. Utöver detta belyses ett avsnitt angående elever i behov av stöd, som 

vi anser är relevant för studien som helhet. Samverkan betraktas i det sista avsnittet 

i detta kapitel. Forskning inom området specialpedagogik i fritidshem är begränsad. 

Detta medför att vi kommer att betrakta de olika yrkesrollerna även under den 

obligatoriska delen av skoldagen, och hur de arbetar under skoltid Vi vill ge läsaren 

ett bredare perspektiv samt en bredare förståelse för uppdragen som de olika 

aktörerna har. Vi kommer under arbetets gång nämna såväl fritidspedagog som 

lärare i fritidshem. I våra ögon betraktas dessa roller som likvärdiga och har därmed 

samma innebörd. 

 

2.1 Lärare i fritidshem – yrkesrollen 

Fritidshemmet har över tid, sedan 1970-talet, övergått från tillsyn och omvårdande 

inslag till att rikta sig mot skolans värld av kunskapsmål och uppgifter (Karlsudd, 

2020). Tidigare benämndes yrkestiteln med fritidspedagog. Sedan 2011 utbildas 

grundlärare med inriktning mot fritidshem. Större grupper och fler arbetsuppgifter 

för grundlärare med inriktning fritidshem är även aspekter att väga in i 

komplexiteten menar Karlsudd (2020). Elevernas mångsidiga förmågor kan 

utvecklas inom fritidshemmet och målet för fritidshemmets verksamhet ger andra 

möjligheter för lärande än vad skolan gör (Willén Lundgren & Karlsudd, 2013). 

Med det menar forskarna att fritidshemmets avsaknad av detaljerade mål i 

jämförelse med skolan, ger möjligheter till en mer inkluderade verksamhet på 

fritidshemmet. Karlsudd har även i senare forskning påvisat hur 

fritidspedagogiken i sig, kan betraktas som liktydigt med inkludering (2020).  

 

Närmare dubblerade gruppstorlekar och en avsaknad av lärarutbildad personal 

sänker möjligheterna för en god pedagogisk miljö på fritidshemmet (Karlsudd, 

2020). Tidigare studier om yrkesrollen har visat på hur fritidspedagogen ofta 

användes i klassrummet som en slags resurs; arbetsuppgifter blev att vara där för 
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elever i behov av stöd eller för stökiga elever (Rohlin, 2001). Detta medförde att 

många fritidspedagoger upplevde sig utnyttjade av skolan. 

Forskning kring segregering inom fritidshemmet, har funnit belägg för att 

fritidshemmet har svårare att möta upp och inkludera alla barn (Willén Lundgren & 

Karlsudd, 2013). Den positiva synen på ett relationellt specialpedagogiskt 

perspektiv visar sig tydlig hos fritidslärare (Willén Lundgren & Karlsudd, 2013). 

Detta medför att elevers olikheter lättare kan tas tillvara på inom grupperna på 

fritidshemmet. 

2.2 Specialpedagogens uppdrag och förhållande till 
skola och fritidshem 

Specialpedagogen har inom skolverksamheten ofta ansvar för ett förebyggande 

specialpedagogiskt uppdrag (Ahlefeld Nisser, 2014). Som tidigare 

nämnts innefattar detta även fritidshemmets arena. Vidare beskriver Aspelin, 

Östlund & Jönsson (2020) hur specialpedagogens relationskompetens är av 

yttersta vikt. Detta innefattar själva mötet med eleven där den befinner sig i 

utvecklingen. Lika viktigt är att bry sig, vilket framställs som fundamentalt för all 

inlärning (Aspelin et.al, 2020). 

I den svenska skolan används huvudsakligen specialpedagogen konsultativt 

gentemot övriga lärare, men även gentemot skolledningen (Takala & Ahl, 2014). 

Specialpedagogutbildningen har fått viss kritik från Högskoleverket enligt 

Ahlefeldt Nisser (2014). Å ena sidan hade utbildningen för lite av ett konkret arbete 

med elever med skolsvårigheter. Å andra sidan riktade den sig allt för mycket mot 

skolutveckling. Som ett resultat till den kritik som nämns ovan, inrättades en ny 

speciallärarutbildning år 2007. Båda yrkeskategorierna ska arbeta inkluderande, 

fast på varierande sätt. Specialpedagogens arbete i stort för elever och 

specialläraren mer med elever (Ahlefeldt Nisser (2014). En studie i Sverige 

påvisade hur flertalet av tillfrågade specialpedagoger ansåg sig ha goda förmågor 

när det gällde konsultation, samt att vara en kvalificerad samtalspartner och 

rådgivare (Göransson, Lindquist, Klang, Magnusson & Nilholm, 2015). På 

liknande vis används såväl i Sverige som Norge specialpedagogens kompetens ofta 

i team och med rådgivande uppdrag (Ahlefeld Nisser, 2014). Dessutom har 
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specialpedagogen ett stort inflytande över frågor som rör särskilt stöd. 

Problematiken i yrkesrollen uppstår ofta när det handlar om hur specialpedagogen 

behöver förhålla sig till en väldig mängd olika positioner och på olika nivåer 

(Ahlefeld Nisser, 2014). De positioner där specialpedagogen ska verka kan vara 

organisatorisk nivå likväl som för enskild elev och på gruppnivå. Samtidigt ska 

alltså eleverna i fritidshemmet med behov av särskilt stöd tillgodoses. Ett stöd som 

inte alltid är självklart. 

2.3 Rektors roll och förhållande till fritidshemmet 

Decentraliseringen som har präglat den svenska skolan under 1990- talet och fram 

till idag påverkar rektorernas arbete. Arbetsuppgifter som styrning och struktur av 

skoldagen, men även budget och personalansvar har förstärkts och tydliggjorts 

(Johansson & Moss, 2011). En rektor ska verka för goda lärmiljöer (Ärlestig, 2008). 

Rektorer som bygger sitt ledarskap på förtroende för sina lärare har visat sig 

framgångsrikt (Postholm, 2019). Även lärarnas utveckling och lärande bygger på 

ett starkt ledarskap. Rektorns aktiva deltagande har en positiv inverkan på 

samarbetet och det kooperativa lärandet i arbetslagen (Johansson & Moss, 2011). 

Rektorn kan beskrivas som en pedagogisk ledare, med fokus på undervisningen, 

lärandet och skolans administration (Ärlestig, 2008). Dock har samma studie visat 

på bristen på pedagogiskt ledarskap i den svenska skolan. Lärare rapporterar att 

rektorer sällan är ute i undervisningssituationer och att feedback inte ges så ofta 

som den borde (Ärlestig, 2008). Detta påtalar även Ludvigsson & Falkner (2019) 

som sett vinster när rektorer besöker sin verksamhet, som intresserar sig och 

diskuterar samt skapar tydliga mål. Tidigare forskning visar att rektorer har skilda 

uppfattningar om hur specialpedagogiska uppdrag bör genomföras (Ahlefeld 

Nisser, 2014). Rektorns kunskaper kring fritidshemmet ser olika ut. Detta hävdar 

Ludvigsson & Falkner (2019) och skildrar hur en okunnig rektor kan sänka 

fritidshemmets status. Lärare i fritidshem som deltagit i studien beskriver att 

kvaliteten försämras när en ny mindre kunnig rektor fick ansvar över 

fritidshemsverksamheten. Samma forskning har funnit att lärare i fritidshem 

stundtals fått lära upp rektorer, kring fritidshemmet i helhet. Detta urholkar själva 

uppdraget och utveckling av fritidshemmet (Ludvigsson & Falkner, 2019).  
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2.4 Elever i behov av stöd - inkludering i en 
utmanande lärmiljö 

Att generalisera och beskriva vilka elever som ingår under benämningen elever i 

behov av stöd är inte helt enkelt. Asp-Onsjö (2006) beskriver i sin avhandling hur 

pedagoger talar om sina elever med behov av stöd. Inte sällan ses problematiken 

som eleven uppvisar som något som kommer från individen själv. Viktiga faktorer 

som kontextuella sammanhang och relationella upplevelser utelämnas ibland helt 

(Asp-Onsjö, 2006). Effekten detta får är en individualisering som gör det svårt att 

skapa en förståelse för elevens problematik och utmaning över tid. I likhet med 

Asp-Onsjö (2006) anser även Isaksson (2009) att ett traditionellt synsätt inom den 

svenska skolan att koppla skolsvårigheter direkt till eleven menar även Isaksson 

(2009). Ett relationellt perspektiv på specialpedagogik belyser däremot den totala 

utbildningsmiljön hävdar Emanuelsson, Persson & Rosenqvist (2001). Författarna 

menar vidare att detta relationella förhållningssätt, är mer lämpat för inkludering 

och deltagande än ett kategoriskt perspektiv. 

Ordet inkludering förekommer inte i de svenska styrdokumenten för skolan. Sedan 

lång tid anses Sveriges dock ha ett inkluderande skolsystem (Ahlefelt Nisser 2014). 

Att inkludera alla elever i fritidshemmet kan ses som ett klart ideologiskt mål 

(Willén Lundgren & Karlsudd, 2013). Studier har påvisat att de generella 

stödinsatserna inom den svenska skolan har gått ned i andel i förhållande till det 

antal elever som verkligen är berättigade stödinsatser. Vanliga åtgärder är att få 

träffa en specialpedagog vissa timmar i veckan (Lundbäck & Fälth, 2019) i 

klassrumskontext. Det finns även forskning som kännetecknar stödinsatser på det 

sociala planet, med målsättning för eleverna att på sikt kunna fungera i samhället 

som medborgare (Lundbäck & Fälth, 2019). Vidare har man sett hur speciella 

fritidshem för elever med specifika behov börja komma fram mer än tidigare 

(Karlsudd, 2020). Dock kan den svenska skolan ses ur ett mer inkluderande 

perspektiv än exempelvis grannen Finland, som har satsat mycket mer på 

specialundervisning (Takala & Ahl, 2014). 
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 Nilholm (2021) pekar på att inkludering kan ses som att alla elever kan delta i 

undervisningen tillsammans, där olikheterna hos eleverna bidrar till något positivt. 

Fritidshemmets tradition inbjuder till detta. En studie visar att en del barn i behov 

av stöd inom fritidshemmet lämnades ensamma och detta kan på sikt skapa 

antisociala beteenden (Lundbäck & Fälth, 2019). 

2.5 Samverkan 

När det gäller begreppet samverkan är det av nytta att uppgifter delas upp tydligt 

mellan alla parter och även följs upp av alla inblandade (Ahlefeld Nisser, 2009). 

Samverkan och samarbete har sedan länge beskrivits som något positivt för elever 

i behov av stöd (Ahlefeld Nisser, 2009). Rohlin (2001) beskriver hur arbetslaget 

med olika yrkeskompetenser förväntas sluta upp kring eleverna. Arbetslaget kan då 

rikta insatser med stöd och åtgärder som balanserar de eventuella brister eleven 

uppvisar. Dock landar det oftast på den specifika skolan, när det handlar om mellan 

vem eller vilka denna samverkan sker (Ahlefeld Nisser, 2009). För att skapa ett 

professionellt förhållningssätt är det av stort värde att personalen får möjlighet att 

diskutera och reflektera tillsammans. Ahlefeld Nisser (2009) berättar om hur 

slutsatser då formas som kan relatera till skolans övergripande mål. 
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3. Teoretiskt perspektiv  

I den här delen kommer det valda teoretiska perspektivet att presenteras. Vi redogör 

nedan Fenomenografi, som också är utgångspunkten för analysen av resultat längre 

fram i arbetet.  

3.1 Fenomenografi 

Utifrån studiens syfte gjordes bedömningen att fenomenografi som teoretiskt 

perspektiv var det som passade vår studie bäst. Dels för att kunna belysa 

informanternas uppfattningar, och dels för att fenomenografin enligt Dahlgren & 

Johansson (2015) används för att beskriva och analysera människors tankar kring 

ett fenomen, vilket var det vi ville uppnå med vår studie.  Fenomenografin är en 

teori som används för att beskriva hur människor uppfattar sin omvärld ur olika 

synvinklar. Syftet med studien är att belysa hur specialpedagogiska insatser på 

fritidshemmet beskrivs utifrån hur de uppfattas av tre yrkeskategorier. 

Uppfattningar är olika för olika människor och en beskrivning av deras 

uppfattningar kallas för den andra ordningens perspektiv (Dimenäs, 2007).   

 

Larsson (1986) beskriver skillnaden mellan första ordningens perspektiv och 

andra ordningens perspektiv, på följande sätt: Första ordningens perspektiv 

innebär att forskaren själv beskriver olika synvinklar av verkligheten som är av 

intresse. I den andra ordningens perspektiv är det däremot det spännande att 

beskriva hur andra människor uppfattar olika synvinklar av verkligheten. Uljens 

(1989) betonar att fenomenografi koncentrerar sig på den andra ordningens 

perspektiv och jämförelse av olika människors uppfattningar av en företeelse: “Ur 

andra ordningens perspektiv är det en sann beskrivning att han upplever det så, 

även om det är falskt sett ur ett första ordningens perspektiv” (s.12). Dahlgren & 

Johansson (2015) beskriver fenomenografi som en metodansats som är bäst 

lämpad för att beskriva och analysera människors tankar om olika fenomen i 

omvärlden.  

Dimenäs (2007) understryker att syftet med fenomenografisk forskning är att 

upptäcka förändringar och systematisering av människors uppfattningar av olika 
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fenomen. Orgill (2012) hävdar att fenomenografi är ett perspektiv som används 

för att besvara frågeställningar kopplade till lärande och undervisning. Detta 

betonar Kroksmark (2007) genom att påpeka att fenomenografi främst används 

som forskningsansats inom områdena pedagogik och didaktik. Det teoretiska 

perspektivet förutsätter att det finns fenomen som har olika betydelse för olika 

individer.  

Sammanfattningsvis kan fenomenografiska forskningsobjekt karaktäriseras 

genom att beskriva hur människor uppfattar fenomen i den yttre världen (Larsson, 

1986). Detta betyder att forskaren söker mening snarare än förklaring, samband 

eller frekvenser. Det betyder också att forskaren väljer att beskriva hur något 

framträder på dessa människor, snarare än hur det verkligen är (Larsson, 1986). 
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4. Metod  

Under metoddelen redogör vi för den kvalitativa metod vi använde oss av och 

motiverar valet. Som insamlingsmetod valde vi semistrukturerade intervjuer, vilket 

lämpade sig bäst för vår undersökning. Vi genomförde intervjuer med tre olika 

yrkeskategorier, en rektor, en specialpedagog och en lärare i fritidshem. 

Intervjuerna genomfördes på tre olika ställen i södra Sverige. Likheter och variation 

är begrepp inom fenomenografin som vi använde i vår analys av materialet i svaren. 

Eftersom vi var ute efter att få en inblick i och belysa uppfattningar utifrån 

yrkeskategorier passade den fenomenografiska ansatsen vårt projekt väl. Därtill 

kommer beskrivning av urvalet, genomförandet, och de forskningsetiska 

principerna som vi förhållit oss till inför och under arbetsprocessen. 

4.1 Metodval 

Studien utgick från en empirisk undersökning där vi använde oss av den kvalitativa 

metoden semistrukturerade intervjuer. Vi genomförde tre intervjuer med tre olika 

yrkeskategorier i södra Sverige. Intervjuerna genomfördes vid ett fysiskt möte, allt 

utifrån respondenternas önskemål. Enligt Eliasson (2013) passar kvalitativa 

metoder bäst för nå sammanhang som behöver djupare förståelse. Detta betonar 

Christoffersen & Johannessen (2015) också genom att påpeka att kvalitativa 

intervjuer “är den mest använda metoden för att samla in data” (s.83) och den 

används nästan överallt, vilket gör att forskaren inhämtar fylliga och tydliga svar. 

Eftersom vi ville ha djupare och mer detaljerad information valde vi att använda 

semistrukturerade intervjuer som insamlingsmetod. Christoffersen & Johannessen 

(2015) påpekar att semistrukturerade intervjuer grundar sig i att forma en 

övergripande intervjuguide som utgångspunkt för intervjun. Forskaren kan inte 

formulera svar i förväg, däremot kan informanterna formulerar svar med egna ord 

och på så sätt har forskaren mindre påverkan på informanternas svar. Intervjuerna 

är mer anpassningsbara och ger chansen till de intervjuade att stärka sina tankar 

och förklara mer om ämnet som tas upp ordentligt (Denscombe, 2018). 
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4.1.1 Semistrukturerade intervju 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar valde vi att genomföra semistrukturerade 

intervjuer med tre olika yrkeskategorier. Valet av metod kan motiveras av att vi 

efterfrågade nyanserade beskrivningar av olika kvalitativa uppfattningar (Davidson 

& Patel, 2011). Vidare belyser Larsson (1986) att intervjuer har varit basen inom 

den fenomenografiska ansatsen, framförallt med tanke på syftet att få veta hur 

någon beskriver sin omvärld. I intervjuer kan information komma från 

nyckelpersoner på fältet, hävdar Denscombe (2018), exempelvis angående 

informanternas position och erfarenheter. Fördelen med semistrukturerade 

intervjuer är enligt Denscombe (2018) det faktum att intervjuaren har en 

övergripande intervjuguide att följa, som bildar utgångspunkt. Den intervjuguide 

som vi använde hade några huvudfrågor som ställdes likadant till alla deltagare och 

specifika frågor till varje yrkeskategori (bilaga 2). Patel & Davidson (2011) 

beskriver att fenomenografi handlar om att forskarna jobbar med öppna frågor och 

kvalitativa intervjuer, där intervjupersonen berättar om sin egen förståelse av de 

fenomen som diskuteras, med egna ord. Svaren följdes upp på ett sätt som var 

individanpassat i enlighet med Stukáts (2011) definition. Intervjuerna spelades in 

med hjälp av ljudupptagning, vilket underlättade insamlingen av datamaterialet. 

När det gäller digital ljudinspelning anser Denscombe (2018) att det bara krävs 

enkel utrustning. 

4.2 Urval 

Målgruppen var en rektor, en specialpedagog och en lärare i fritidshem eller 

fritidspedagog. Vi förhöll oss till det som Denscombe (2018) beskriver, nämligen 

att en forskare väljer att medvetet koncentrera sig på ett mindre antal respondenter. 

Detta medförde att vi kunde komma åt de mest lämpade respondenterna, vilket 

passade vår undersökning bäst. Ett bekvämlighetsurval gjordes medvetet, alltså vi 

kontaktade skolor som ligger i vår närhet. Denscombe (2018) belyser att 

“bekvämlighetsurval bygger på de som finns först till hands” (s.71).  Det är därför 

troligt att bekvämlighetsurvalet med stor sannolikhet förekommer i de flesta 

forskares tillvägagångssätt, då forskares resurser är begränsade (Denscombe 2018). 
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4.3 Genomförande 

Det första vi gjorde var att bestämma urval av respondenter, därefter skickades mejl 

ut, med förfrågan om deltagande i vår studie till skolledningen i olika skolområde i 

södra Sverige. Detta mejl innehöll missivbrev (se bilaga 1) och även 

samtyckesblankett och sändes ut till tolv olika rektorer inom samma kommun. 

Antalet tillfrågade respondenter översteg det antal som krävdes för vår studie. Detta 

gjordes för att få tillräckligt med respondenter och för att vi ville försäkra oss om 

att få data till vår undersökning. 

Först ville vi hitta en F-6 skola där vi kunde genomföra alla intervjuerna med de 

olika yrkesrollerna. Till att börja med fick vi inte något svar från någon rektor 

förutom från en som var på semester och inte kunde delta. Efter två veckors väntetid 

utan några svar valde vi att skicka mejl igen, som en påminnelse. Detta mejl gick 

ut till fem rektorer, samt specialpedagog och lärare i fritidshem på samma skola. Vi 

fick inte tillräckligt med svar. Slutligen riktade vi om våra inbjudningar och mejlade 

direkt till personer utifrån yrkesroll, även på olika skolor istället för en skola som var 

vår tanke från början. Detta för att försäkra oss om att vi skulle få tillräckligt med 

respondenter, samt försäkra oss om att kunna genomföra vår studie. 

Respondenterna blev erbjudna digitalt möte med tanke på pandemin. Vi fick svar 

via mejl och bokade tider med respektive respondent.  Tid och plats för träffar 

utformades av respondenternas önskemål. Till slut genomfördes tre intervjuer, alla 

via fysiska möten. Intervjuer spelades in med hjälp av en diktafon, som vi lånade 

från Högskolan Kristianstad. Fördelen med inspelning av intervjuer anser Stukát 

(2011) vara möjligheten att citera den intervjuade ordagrant om det passar i studien. 

Vidare förklarar Stukát om att det skulle vara oklart vad som sagts så kan man 

återgå till inspelningen. Däremot kräver det tid att transkribera intervjuer 

(Denscombe, 2018). Vi följde vår plan och genomförde intervjuerna under den 

tiden som var utsatt från början. Tanken var att vi skulle närvara båda två under 

intervjuerna, om det var genomförbart. Detta för att kunna komplettera varandra i 

mötet med respondenterna, men även tolka det man har spelat in. Stukát (2011) 

understryker att det är lättare att inte missa detaljer när man är två personer som kan 

upptäcka och fokusera på olika saker under intervjun. Å andra sidan hävdar Stukát 
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(2011) att risken kan vara att respondenterna kan känna sig i en utsatt position som 

kan påverkar deras svar.  

4.4 Bearbetning av empiri 

Vi lyssnade igenom intervjuerna innan vi började transkribera för att säkerställa att 

vi inte missade något. Materialet raderades från ljudinspelaren innan vi lämnade 

tillbaka den till högskolan av sekretesskäl. Materialet som spelades in överfördes 

och sparades på våra privata datorer. Datorerna hade endast vi tillgång till och de 

var låsta med lösenord. Allt för att säkerställa åtkomsten av materialet. Därefter 

transkriberade vi var för sig de intervjuer som vi själva genomförde till skriven text 

vilket var en tidskrävande process. Vi skapade således digitala textdokument, ett 

för varje intervju som vi senare delade med varandra. För att kunna analysera vår 

empiri och förtydliga vårt resultat av undersökningen, valde vi att utgå från en 

fenomenografisk ansats. Detta hjälpte oss att kartlägga respondenternas 

uppfattningar och få djupare insikt i fenomenet. För att bekanta sig med 

materialet läste vi texten flera gånger för att kunna hitta likheter och variation i 

deras berättelser. Kärnan i analysen enligt Larsson (1986), är att forskaren ständigt 

söker efter likheter och skillnader, ”arbetet med att gestalta variationer i 

uppfattningar kräver läsning och reflektioner” (s.31). 

Enligt Patel & Davidson (2011) är syftet med den fenomenografisk analysen att 

undersöka hur fenomen uppfattas av människor i omvärlden. Författarna pekar på 

att vi människor agerar och resonerar utifrån våra uppfattningar, ”att uppfatta något 

är att skapa mening och är det grundläggande sättet som omvärlden gestaltas” 

(s.32-33). I vår analys av vårt empiriska material följde vi Patel & Davidson på så 

sätt att den fenomenografiska analysen sker i fyra steg: “ 1) bekanta sig med data 

och etablera sig med ett helhetsintryck; 2) uppmärksamma likheter och skillnader i 

utsagorna i intervjuer; 3) kategorisera uppfattningar i beskrivningskategorier; 4) 

studera den underliggande strukturen i kategori systemet” (Patel & Davidson 2011, 

s. 33). En av oss intervjuade lärare i fritidshem och den andra intervjuade rektorn 

och specialpedagog, och vi spelade in intervjuerna. Intervjuerna som vi genomförde 

landade tidsmässigt på mellan tjugo till fyrtiofem minuter. Vi utformade 

intervjufrågorna utifrån vårt syfte och forskningsfrågor (bilaga 2). Vi tog hänsyn 
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till valda teoretiska perspektiv och litteraturgenomgång för att kunna få ställa 

relevanta frågor som skulle besvara våra forskningsfrågor. 

4.5 Forskningsetiska principer 

I vår studie följde vi Vetenskapsrådets (2017) principer. Kraven som ställs på oss 

för att genomföra vårt forskningsprojekt, redogör vi för här nedan. De fyra etiska 

riktlinjer vi förhöll oss till var: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

● Informationskravet: Respondenterna har informerats om syfte med 

undersökningen genom missivbrevet (se bilaga 1) som är skickat till rektorn. 

● Samtyckeskravet: Deltagande är frivilligt och respondenterna har rätt att 

avbryta deltagande när som helst utan konsekvenser (se bilaga 1). 

● Konfidentialitetskravet: Respondenterna ska vara införstådd med att ingen 

får känna igen intervjuade identitet och därför valde vi att använda deras 

yrkeskategorier; rektor, specialpedagog och lärare i fritidshem. 

● Nyttjandekravet: Detta innebär att det insamlade materialet kommer att 

användas endast i forskningen och därefter kommer det att förstöras efter 

att arbetet är godkänt. 
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5. Resultat och analys 

I det här kapitlet presenteras resultat utifrån vår empiri. Analysen syftar till att 

beskriva likheter och skillnader i informanternas berättelser. Resultatet presenteras 

i löpande text och stärks av citat från intervjumaterialet, där informanternas 

yrkestitel anges och kommer att benämnas. Studiens syfte var att belysa 

uppfattningar kring specialpedagogiska insatser utifrån tre olika yrkesroller; 

specialpedagog, lärare i fritidshem och rektor. Med våra forskningsfrågor som 

utgångspunkt har vi försökt finna likheter och kvalitativt skilda uppfattningar i det 

empiriska materialet. Vi har analyserat vårt material tematiskt utifrån en 

fenomenografisk ansats och delade upp resultatet i olika områden utifrån 

respondenternas berättelser. Områden som framträdde var; Tid och rutiner, 

organisation och struktur samt relation och delaktighet. 

5.1 Tid och rutiner 

Resultatet visade att rektor lyfter fram tid som en stor utmaning i dagens fritidshem 

och skola. Lärare i fritidshem ansåg däremot att specialpedagoger borde ha mer tid 

avsatt tid för fritidsverksamheten och inte bara den obligatoriska delen av 

skoldagen. Rektorn beskrev sin syn på bristen av tid och samverkan och hur det kan 

stärka eleven. 

 Jag skulle säga att utmaningarna är att hitta tiden till att prata sig samman 

kring eleverna. Det är nog den största utmaningen. För när skolan har tid att 

prata så har inte fritids tid att prata och när fritids har tid att prata då har inte 

skolan tid att prata. Men verksamheterna behöver prata med varandra för att 

gynna eleven. Det är en svår utmaning. (Rektorn) 

Rektorn beskrev även hur det kunde vara svårt för olika yrkeskategorier att finna 

tiden för att samtala om elever med anpassningar eller insatser kring. 

Erfarenhetsutbytet var svårt att få till. Även specialpedagogen lyfte fram tid fast 

med variation. Specialpedagogen talade främst om tid genom att framhålla vikten 

av att vistas på fritidshemmet. Vidare beskrevs ett intresse från specialpedagogen 

för att vistas i fritidshemmets verksamhet på eftermiddagen. 
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En återkommande synpunkt som framkommer i det empiriska materialet är 

rutiner. Dessa rutiner kan vara en del av specialpedagogiska insatser på 

fritidshemmet. Likheter framträder när specialpedagogen och rektor beskriver 

rutiner för övergångar. Likheterna finns i beskrivningar av förberedelser vid 

övergångar och vid uppstarten på hösten på fritidshemmet.  

 

Det som har gjorts på senare tid är med att förbereda för elever som har haft 

behov av stöd. Man säger så med bild-stöd. Skicka hem kort på vilka 

fritidspedagoger ska eleverna möta när de kommer till hösten. Titta efter hur 

har vi möblerat och sådana saker. Så det är mycket förbereda den eleven som 

ska antingen byta avdelning eller komma som ny. Kommer den från förskolan 

och ska gå i förskoleklass och ska in på fritids så försöker man se till så att 

man har skickat hem bilder på personalen. De kan även ha fått träffa 

personalen och så. (Specialpedagogen) 

 

Rektorn beskrev även hur rutiner upprättas så att fritidslärare kan vara med vid 

möten om övergångar, som även ser detta som en framgångsfaktor, att få med 

personal från olika yrkeskategorier vid möten. För lärare i fritidshem var skolans 

och fritidshemmets rutiner inte lika inarbetade och en skillnad framträdde, vilket 

gör att informantens uppfattning skiljer sig från de båda andras på den här punkten. 

Detta blev tydligt när läraren i fritidshem beskrev bristfälliga rutiner för övergångar 

vilket innebar att viktig information inte gavs direkt till läraren i fritidshem. Läraren 

i fritidshem kunde inte närvara vid överlämningssamtal och möten, utan fick 

inhämta information från annan personal som deltagit vid möten.  

I vårt intervjumaterial finns en variation när det kommer till beskrivningarna från 

de deltagande respondenterna. Avsaknaden av tid och inarbetade rutiner för lärare 

i fritidshem uttalades. Detta påverkade negativt och läraren i fritidshem kunde inte 

delta vid möten, utan uteblev ofta. Samtliga intervjuade betonade vikten av att 

delta i möten och alla tre såg det som värdefullt att olika yrkesprofessioner deltar 

i mötena. Vidare framgår i vårt material hur tid och rutiner påverkade varandra. 

När rutiner skapas kan tid finnas för just de sakerna som de olika 

yrkeskategorierna efterfrågar. 
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5.2 Organisation och struktur 

Resultatet visade att respondenterna var eniga om att organisation hör ihop med 

struktur och att det var rektors ansvar att se till att strukturen finns för att samverkan 

ska fungera mellan alla verksamheter som berör barnet. För lärare i fritidshem blev 

organisationen viktig i det avseendet att hen inte behövde lösa allt själv för att kunna 

delta vid exempelvis viktiga möten. Lärare i fritidshem framhöll även vikten av 

rektors ansvar för att upprätthålla och ansvara för en fungerande organisation. Det 

uppfattades som viktigt att fritidshemmets personal har sin kunskap att bidra med. 

Jag ska inte behöva lösa min verksamhet för att jag ska kunna vara med utan 

det ska vara inbyggt i organisationen. Så har man det här övergångs- samtalet, 

då ska det gå till såhär.  Jag ska inte behöva lösa det för att vara med på mötet. 

Rektors ansvar blir på organisationsnivå, att det blir inarbetat. Det är struktur. 

Rektors yttersta ansvar är att se till att det finns praktiska lösningar. För det 

ska inte pedagogerna behöva trolla med knäna. (Läraren i fritidshem) 

Rektorn beskrev sin tur organisationen som en helhet och att fritidshemmet och 

skolan går hand i hand.  Likheter i svaren sågs hos läraren i fritidshem och 

specialpedagogen, som målade upp en bild av att fritidshemmets organisatoriska 

förutsättningar tydligt hade förändrats över tid. De två informanternas svar talade 

om skillnader gentemot rektorns uttalande.  De talade om den dåliga förutsättningen 

att bedriva verksamheten på eftermiddagen jämfört med den mer prioriterade 

skoltiden.  

Det man har sett över tid är ju att grupperna har blivit alldeles för stora så att 

personalen inte har förutsättningarna. Det är det som är problemet. Alla 

fritidspedagoger har väldigt god kompetens, betydligt bättre kompetens att 

jobba med det än vad lärarna har. Men däremot så ges dem ju inte all de 

förutsättningarna. (Specialpedagogen) 

Vidare förklarade specialpedagogen hur en fritidshemsavdelning tidigare bestod av 

ungefär en klass, på omkring tjugofem barn. I dagens fritidshem kan en avdelning 

snarare innefatta femtio elever. Även den minskade personaltätheten 

beskrev specialpedagogen som problematiskt och nämnde hur fritidshemmet blivit 

misshandlat över tid samt att barnen fick möjlighet att arbeta med det de behöver. 

Liknande utsagor kom även från lärare i fritidshem som beskrev de stora 
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barngrupperna som en utmaning. Utmaningen handlar enligt den informanten 

om att skapa samsyn inom arbetslaget. Avsaknad av avsatt tid tillsammans i 

arbetslaget för planering och uppföljning påverkade således rutinerna, när 

strukturerna som skulle upprättas. 

Ibland kan det vara bra och skönt att vara själv pedagog med en grupp. För du 

kan sätta struktur för det handlar om struktur hur lätt kan du bygga strukturen, 

för det kan vara jätte många vuxna. Men bli det bättre för eleverna, när det fem 

vuxna som säger olika saker? Så utmaningen är att vara i arbetslag som har 

samsyn, som jobbar med samma mål och som håller sig inom samma ramar 

man bestämmer. (Läraren i fritidshem) 

 De tre informanternas svar visar på en gemensam upplevelse av svårigheten med 

att arbeta med stora grupper inom fritidshemmets verksamhet. Det ger inte lärare i 

fritidshem möjligheter att lämna barngruppen för möten med annan personal, trots 

skapandet av rutiner.  

5.3 Relation och delaktighet 

Resultatet visade att lärare i fritidshem ofta behövde kämpa för att göra sin röst 

hörd. I intervjuerna fanns dock skilda uppfattningar om delaktighet. Lärare i 

fritidshem hade en önskan om att få vara mer delaktig i samarbetet mellan skolan 

och fritidshemmet. Beskrivningar av en oro för att glömmas bort eller inte räknas 

med framkommer på flera platser i intervjun med lärare i fritidshem.  

 

Att vi få har samma förutsättningar att bli inbjudna på EHT och att fritids även 

är med på agendan där. Att fritids ska vara en naturlig del i planeringen för 

eleven. Att inte fritids har ett möte och skolan har ett möte. Att man har ett 

inkluderande möte med alla verksamheter som berör barnet och det ska vara 

naturligt och inte, oj nu glömdes fritids igen. (Läraren i fritidshem) 

Rektorn menade på att alla yrkeskategorier gör skillnad för eleverna och deras 

utveckling. Alla ansvarsområden sågs som lika viktiga. Rektorn beskrev hur hen 

ska vara ett stöd i form av att se all sin personal som delaktig och jämbördig. Detta 

innebär enligt rektor att motverka hierarki mellan olika yrkeskategorier på skolan. 

Specialpedagogen tydliggjorde snarare vad fritidshemmet har att erbjuda i form av 
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kunnande och tankesätt.  De tre informanternas yttrande kan uppfattas om att det 

fanns en vilja från rektorn perspektiv att skapa mer jämbördigt klimat och 

delaktighet mellan skolans olika yrkeskategorier. Mot den bakgrunden kan den 

beskrivning som läraren i fritidshem gav tyda på att det inte ser så ut i 

verksamheterna överallt.  Specialpedagogen beskrev hur framgångsrikt samarbete 

uppstår genom hållbara relationer med lärare i fritidshem. Rektor talade även om 

delaktighet i ansvarsfördelningen inom arbetslaget och lärare i fritidshems 

komplexa yrkesroll. 

Ja det är en utmaning upplever jag just det här att hitta tiden till samplanering 

men också att lugna sig som pedagog, att man inte kan vara delaktig i allt. Men 

man kan inte vara med, alltså tiden räcker inte till allt. (Rektorn) 

Vi ser hur det dubbla uppdraget för lärare i fritidshem å ena sidan 

ämnesundervisning på förmiddagen, å andra sidan undervisning i fritidshemmet på 

eftermiddagstid påverkade möjligheterna för samplanering i arbetslaget på 

fritidshemmet. Eftersom rektor prioriterade lärare i fritidshems tjänsteuppdrag mot 

skolan anser inte den informanten att det inte finns tid över för arbetslagets 

samplanering. Planeringen med kollegorna på fritidshemmet fick stryka på foten. 

Detta ledde till att undervisningen i den obligatoriska skolan blev mer prioriterad 

än undervisningen på fritidshemmet.  Enligt läraren i fritidshem genererade det 

sämre samsyn i mötet med elever och påverkade på så vis de specialpedagogiska 

insatserna i fritidshemmet. 

 5.4 Sammanfattande analys av resultat 

I den här delen kommer resultatdiskussionen att ha de områden som framkommit 

ur vårt resultat som utgångspunkt. Dessa områden är tid och rutiner, organisation 

och struktur och relation och delaktighet. I undersökningen har vi förhållit oss till 

det som den fenomenografiska ansatsen beskriver. Vi tolkar och försöker förstå de 

resultat som framkommit i utsagorna hos respondenterna. Samtidigt har vi letat 

efter likheter och skillnader i personernas utsagor vilket fenomenografin belyser i 

(Stukát, 2011). Det handlar alltså om att beskriva hur fenomen uppfattas. 
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Stukát (2011) understryker att resultatet inte är generaliserbart på den populationen 

som intervjuats. I detta fall gäller det de olika yrkeskategorier som informanterna 

representerar. 

Tid finns med i alla tre informanternas berättelser. Tid beskrivs med en viss 

variation, dock framträder även vissa liknande uppfattningar bland informanterna. 

Ett gemensamt drag är att tid beskrivs problematiserande: Brist på tid för samtal, 

tid för möten mellan olika yrkeskategorier och tid för att läsa in sig på information 

saknas. Skillnader kan vi finna i exempelvis specialpedagogens beskrivning av tid. 

Hen kan ta sig tid och styra sina arbetsuppgifter mer självständigt, medan läraren i 

fritidshemmet snarare lider av att inte finna tid till olika arbetsrelaterade möten. 

Rutiner beskrivs av våra informanter med mer varierande utsagor. Vi kan se hur 

läraren i fritidshemmet inte arbetade utifrån rutiner på samma sätt som övriga 

informanter i studien. Specialpedagogen och rektorn hade mer inarbetade rutiner i 

sin verksamhet och det skapar tydlighet mellan olika yrkeskategorier, kring vem 

som gör vad och när. Sammantaget kan uppfattningarna som informanterna ger 

uttryck för beskrivas som att tid och rutiner hänger ihop. En gemensam uppfattning 

om den relationen handlar om att dyrbar tid frigörs om goda rutiner skapas i skolan 

och fritidshemmet, vilket i sin tur kan påverka de specialpedagogiska insatserna 

inom fritidshemmet. 

Organisation och struktur beskrivs på ett flertal varierande sätt av våra informanter. 

Dock kan likheter i utsagorna mellan lärare i fritidshem och specialpedagog 

skönjas. De ser båda hur fritidshemmets organisation tydligt påverkats negativt av 

de stora barngrupperna. Rektorn vill höja lärare i fritidshemmets status genom att 

få med fritids mer i organisation. Fritids blir lika viktigt som skolan. Sammantaget 

tolkar vi svaren som att rektorns ansvar är stort för att skapa en organisation där 

samsyn, samarbete och likvärdiga förutsättningar mellan olika yrkeskategorier 

finns. Här är det viktigt att också lyfta fram uppfattning som läraren i fritidshem har 

av sig själv som en egen ö. Uppfattningen kan tolkas som ett tecken på en isolering 

på så vis att läraren i fritidshem själv får stå för strukturen i verksamheten. Vidare 

i utsagorna ser vi tecken från samma informant på en önskan till bättre samverkan. 
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Vidare är relation en framträdande faktor när samarbete mellan lärare i 

fritidshem/fritidspedagog och specialpedagogen beskrivs, det finns likheter i 

beskrivningarna från informanterna. Rektorn ger uttryck för sin avsikt att skapa 

delaktighet genom att beskriva hur alla yrkeskategorier är lika värdefulla för 

verksamheten. Läraren i fritidshemmet uppfattar sig själv som kompetent när det 

kommer till specialpedagogiska insatser, men får inte alltid det utrymme som hen 

förtjänar. Enligt informantens uppfattning handlar det om en yrkeskategori som är 

delvis bortglömd och som får kämpa för att göra sin röst hörd i olika skolrelaterade 

sammanhang. Åsikten som läraren i fritidshemmet har fått stöd av 

specialpedagogens utsagor, som beskriver att lärare i fritidshem ofta står nära 

specialpedagogen rent tankemässigt när det kommer till arbetet med 

specialpedagogik. Det resulterar i ännu en likhet i vårt material. 
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6. Diskussion 

Diskussionen är disponerad i tre uppdelningar av avsnitt. Syftet med denna 

uppdelning syftar främst till att underlätta och tydliggöra texten för läsaren, men 

också i syfte att underlätta för oss skribenter, samt förtydliga presentationen av de 

tankar och slutsatser som arbetet resulterat i. Dispositionen ser ut som följande: I 

det första avsnittets innehåll är besvarningen av forskningsfrågor centralt, syftet 

kopplat till studiens resultat samt tidigare forskning. Vidare i dispositionen 

formuleras en metoddiskussion, och dispositionen avslutas med avsnittet som avser 

de förslag skribenterna presenterar för vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att belysa uppfattningarna hos tre yrkeskategorier. För att uppnå 

studiens syfte och ge stöd åt undersökningen, utformades två forskningsfrågor. 

Resultatet på denna studie, baserat på de svar som inhämtats från de medverkande 

informanterna, resulterade i likheter såväl som skillnader. 

 

Resultatet visar på existerande svagheter inom organisationen, men materialet som 

insamlats tyder också på informanternas uppfattning om rektorns nyckelroll för 

organiseringen av de specialpedagogiska insatserna på fritidshemmet. Vår 

genomförda studie stöds i Postholm (2019) och Johansson & Moss (2011) 

redogörelse för det faktum att rektorns insyn i arbetet, intresse för 

fritidsverksamheten och läraren i fritidshemmet påverkar kvaliteten i 

verksamheten. Även i läroplanen förtydligas detta där rektorn beskrivs inneha ett 

övergripande ansvar för hela verksamheten (Skolverket, 2019). I Ludvigsson & 

Falkner (2019) beskriver intervjuade lärare i fritidshem hur rektorer förhåller sig 

till varierande sätt gällande olika lärargrupper. Vidare kan yrkesverksamma lärare 

i fritidshemmen uppnå förhöjd status om rektorn involverar sig i deras arbete. Vi 

har i våra intervjuer stött på en driven rektor som såg fritidshemmet och skolan 

som en enhet, av lika värde. Däremot har läraren i fritidshem som vi intervjuat 

känt sig lite övergiven och som en egen ö i organisationen. Det blir en skillnad i 

utsagorna mellan rektor och lärare i fritidshem. Vi antar att det ser olika ut för 

olika skolor men helt klart är rektorns intresse, bakgrund och kunskaper en faktor 
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som påverkar för lärare i fritidshem. Rektorn kan också enligt intervjuade lärare i 

fritidshem, genom sitt arbete med organisation, skapa förutsättningar för 

samverkan.  

  

Vi har uppfattat att organisation och struktur är tätt relaterade. Två av deltagarna i 

intervjuerna beskrev strukturerna som väl inarbetade och etablerade i respektive 

verksamhet. Likheten i deras utsagor var stor. Den tredje informanten, läraren i 

fritidshemmet ansåg sig istället själv vara den som behövde skapa struktur för sin 

verksamhet. Hen beskrev inte strukturen som färdig i exempelvis ett årshjul eller 

något annat strukturerande som kunde hjälpa till i det dagliga arbetet i 

fritidshemmen. Den fråga som uppmärksammades särskilt av oss skribenter, var 

frågan gällande tid. Hur skall läraren i fritidshemmet avsätta tid för att skapa sina 

strukturer? Med tanke på att det först och främst krävs tid tillsammans, då de 

yrkesverksamma skall arbeta som ett arbetslag, men också det faktum att samsyn 

och struktur kräver samtal och ett gemensamt förhållningssätt av något slag, som 

är ett gemensamt beslut av gruppen. Tidsfrågan var en återkommande aspekt i vårt 

material, därav diskussionen kring just frågan tid. 

 

De resultat som uppkom ur den genomförda studien, finner likheter avseende 

material, och därmed stöd i de resultat som presenteras i Karlsudd (2020), som 

exempelvis de större grupperna och lärare i fritidshemmens nya arbetsuppgifter. 

Dessa uppgifter uppfattas av de informanter som medverkat i studien, som 

tidstjuvar. Den tidsbrist som råder i fritidshemmen, påverkar lärarna såväl som 

eleverna som mister möjligheten att arbeta med det som de behöver inom den 

kontext som fritidshemmet erbjuder. Den specialpedagog som medverkat i denna 

studie belyser likt Karlsudd (2020), dubblerade grupper på fritidshemmet.  

 

Enigheten mellan rektor och lärare i fritidshem är tydlig, eftersom de ser 

svårigheter med att skapa tid för möten och samtal mellan personalen. När 

fritidshemmet har tid, har sällan skolan tid och tvärtom. Vi anser att det är viktigt 

att både representanter från skolan och fritidshemmet medverkar när det gäller 

möten om elevers heldags perspektiv, skola och fritidshem. Vi finner stöd för 
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dessa tankegångar i det material som används, då specialpedagogen belyser de 

goda kompetenser som lärare inom fritidshem innehar gällande specialpedagogik. 

Det lyfts också fram att lärares medverkan, om den tillåts, kan tillföra värdefulla 

insikter och perspektiv vid exempelvis möten. 

 

I den tidigare forskningen framhåller Ahlefeldt Nisser (2009) hur samverkan och 

samarbete kan stödja elever i behov av stöd, vilket är en uppfattning som även kan 

ses i vår studie. Vi ser hur informanterna resonerar om vikten av att skapa 

delaktighet för olika yrkeskategorier, strukturer och rutiner. Relationell kompetens 

beskrivs av Bruce, et.al (2016) som en slags lärarkompetens som bygger på 

respekt, empati och intresse. Detta är förmågor som vi i allra högsta grad 

förknippar med lärare i fritidshem. Vi kan även se hur relationer mellan 

yrkeskategorier är betydelsefulla. Som tidigare nämnts påpekar Aspelin, et.al 

(2020) specialpedagogens relationskompetens främst gentemot elever. I vår studie 

ses liknande uppfattningar bland informanterna men även uppfattningar om hur 

relationen mellan lärare i fritidshem och specialpedagog är grundläggande. När 

relationen finns, kan specialpedagogens närvaro i fritidshemmet komma att öka. 

Det är då specialpedagogen ger av sin tid till fritidshemmet och blir mer 

närvarande inom dess kontext.  

 

Vi kan även se i vår undersökning hur lärare i fritidshem kontinuerligt säger sig 

arbeta lösningsfokuserat och inkluderande i mötet med alla elever som är i behov 

av olika typer av stöd. På så vis finns en kompetens hos lärare i fritidshem i arbetet 

med specialpedagogiska insatser. Vi ser också likheten med tankar som Nilholm 

(2021) framför när det gäller styrkan i fritidshemmet som en inkluderande miljö 

där olikheterna i barngruppen snarare ses som ett bidrag än ett problem.  

 

De stora grupperna är en stor utmaning för lärare i fritidshem. Möjligheter som 

nämns och beskrivs kan vara den outnyttjade kompetens som lärare i fritidshem 

verkar inneha. Specialpedagogens beskrivning om hur lärare i fritidshem generellt 

har goda specialpedagogiska kompetenser, men sämre förutsättningar att utföra 



 

 25 (41) 
 

25 

 

sitt uppdrag, är talande för det vi själva också har uppfattat i verksamheterna vi är 

aktiva i. 

 

I vår studie framgår det hur lärare i fritidshem vill bli en accepterad del av ett större 

system. Det är det mest utmärkande fyndet som framkommit i vår studie och något 

vi inte kunde förutsäga skulle framträda så pass tydligt. Fritidshemmet vill vara 

med i skolsystemet utan att behöva slåss för och bevisa sin existens. Fritidshemmet 

har kunskaper att tillföra och personalen ska inte behöva känna sig bortglömda 

eller konstant inbjudna med armbågen. I vår studie framträder 

utvecklingsmöjligheter för verksamheterna och vår förhoppning är att lärare i 

fritidshem i framtiden blir en naturlig deltagare vid möten, samtal och vid 

informationsutbyte. Enligt Skolverket (2019) ska skolan, fritidshemmet och 

förskoleklassen samverka med varandra på ett tillitsfullt sätt. Lärande och 

utveckling i ett långsiktigt perspektiv skapas genom detta. Sammanfattningsvis 

har vi även sett tecken på förändring. Rektors uppfattning om att få med lärare i 

fritidshem vid överlämningar är ett bra initiativ för att skapa samverkan. Läraren 

i fritidshem beskriver sig bli inbjuden till möten och liknande sammanhang mer 

frekvent. Vi hoppas att det är ett tecken på att en ny tid är i antågande. Med lärare 

i fritidshem som bidrar när det kommer till specialpedagogiska insatser, vare sig 

det är inom fritidshemmet eller skolan i stort. 

 

6.3 Metoddiskussion  
Den valda metoden, semistrukturerade intervjuer, passade vår studie då det var 

viktigt för oss att fånga upp respondenternas uppfattningar i syfte att besvara 

studiens frågeställningar. Urvalet av respondenter var litet. Nackdelen kan vara att 

resultaten av ett litet forskningsprojekt inte blir generaliserbara (Stukát, 2011). Att 

kunna hitta tre respondenter för olika yrkeskategorier på en och samma skola som 

studien syftade på, var inte lätt. Det ledde till att vi behövde tänka om och försöka 

hitta respondenter i olika skolor eftersom vi sökte yrkesrollernas uppfattningar. 

Vi var medvetna om att enbart tre intervjuer inte var det optimala för den 

undersökning vi skulle komma att genomföra. Vi var medvetna om att enbart tre 

intervjuer inte skulle kunna leda till omfattande resultat eller täckande slutsatser, 
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som tydligt besvarade frågeställningen kring de specifika yrkesrollernas perspektiv 

på yrkesrollernas uppfattning, kring specialpedagogiska insatser i fritidshem. 

Däremot anser vi att vi har mottagit goda resultat med tanke på de förutsättningar 

vi fick arbeta utifrån. Syftet med intervjun var att ge underlag för de 

beskrivningarna av respondenternas uppfattningar av fenomen inom sina 

yrkesområde (Larsson, 1986). 

Den valda metoden, nämligen semistrukturerade intervjuer med ljudinspelning 

passade vår undersökning bäst och underlättade mötet med respondenterna. En 

forskare hade exempelvis inte kunnat genomföra dessa möten ensam, och samtidigt 

anteckna det respondenterna säger, vilket lätt kan resultera i att forskaren omedvetet 

utesluter delar av berättelser och tappar fokus tack vare den stressituation forskaren 

kan komma att befinna sig i. 

Ytterligare en nackdel med intervjuer är resultatets validitet. De uppgifter som 

framkommer i intervjuer kan inte alltid återspegla det som verkligen sker i 

handlingen, hur respondenten verkligen gör (Denscombe, 2018). Även 

tillförlitligheten kan vid semistrukturerade intervjuer bli lidande. Påverkan av data 

sker beroende på kontext och vilka deltagarna är vid intervjutillfället (Denscombe, 

2018). Ytterligare en svårighet att beakta är minnets funktion: “Det mänskliga 

minnet är ett ganska opålitligt sätt att fånga upp den diskussion som sker under en 

intervju ansikte mot ansikte” (Denscombe 2017, s. 284). 

6.4 Vidare forskning 

Det märktes tydligt att det saknas forskning om specialpedagogik inom 

fritidshemmet. Det var således svårt att hitta forskning som studerar de 

specialpedagogiska insatserna inom fritidshemmets verksamhet, samt forskning 

som studerar specialpedagogik inom fritidshemmet utifrån olika yrkesperspektiv. 

Vidare forskning inom ovanstående områden kan bidra till mer fördjupade 

kunskaper och förståelse för specialpedagogik inom fritidshemmets verksamhet. 

Det kan antingen göras genom att öka antalet respondenter från samma 

yrkeskategorier med större utsträckning på olika arbetsplatser inom samma 

kommun. Det kan även göras genom att genomföra forskning på en och samma 
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skola för att kunna hitta variationer i deltagarnas berättelser kring hur de uppfattar 

fenomenet utifrån yrkesrollen. Slutligen kan antalet arbetsplatser ökas med 

liknande urval.  Det kan till exempel handla om en enkät som riktar sig till de tre 

yrkeskategorierna utifrån specifika frågor i olika kommuner i Sverige. 

 

Möjliga frågeställningar: 

 

● Hur ser skolledning och specialpedagog på fritidshemmets verksamhet 

kompletterande uppdrag för elever i behov av specialpedagogiska insatser? 

 

● Hur kan specialpedagogens kompetens öka kunskap och förståelse hos 

skolledningen om fritidsverksamhet som en del av elevens hela 

skoldagsperspektiv? 
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Bilagor 

Bilaga 1. Missivbrev till rektorer 

2021-09-13 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter som heter Saeda Issa och Fredrik Svensson. Vi läser vår sista termin i 

Grundlärarutbildning med inriktning arbete mot fritidshem, erfarenhetsbaserad vid Högskolan 

Kristianstad. Vi skriver vårt examensarbete och söker därför intervjupersoner till vår studie. 

 

Syftet med studien är att studera specialpedagogiska insatser inom fritidshemmet. Vi har för avsikt att 

intervjua grundlärare i fritidshem/ fritidspedagoger, specialpedagog och rektor på en skola. Tanken är att 

genomföra intervjuerna på måndagar eller fredagar under veckorna (41-42). Vi räknar med att intervjuerna 

tar cirka 30-45 minuter. 

 

Om intervjupersonerna samtycker till detta så kommer intervjuerna att spelas in via diktafon. Därefter 

kommer svaren att tolkas och analyseras i relation till forskning. För att finna likheter respektive olikheter 

i intervjupersonernas svar kommer dessa att jämföras och relateras med varandra. Vi kommer att ta hänsyn 

till Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer i vår studie som du finner via 

länk:https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/15553321120 63/God-

forskningssed_VR_2017.pdf 

 

 

● Varje deltagare kommer att informeras om studiens syfte samt vad deras medverkan i 

studien innebär. 
● Varje deltagare har rätt att avbryta sitt deltagande när de vill utan några konsekvenser.  
● Materialet kommer endast att användas för vårt examensarbete och vi kommer att 

förstöra detta material då uppsatsen är klar. 
● Deltagarna och verksamheten kommer att avidentifieras i det färdiga arbetet. Du 

kommer självklart att ta del av arbetet när det är klar. 

Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss! Tack på förhand för 

din medverkan! 

Vänligen 

 

 

https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1555332112063/God-forskningssed_VR_2017.pdf
https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1555332112063/God-forskningssed_VR_2017.pdf
https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1555332112063/God-forskningssed_VR_2017.pdf
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Saeda Issa Fredrik Svensson 

saeda.issa0029@stud.hkr.se 

  fredrik.svensson0052@stud.hkr.se Tel. XXXXXXXXXX 

 Tel:XXXXXXXXXX 

 

Handledare: Thomas Beery 

thomas.beery@hkr.se 

……………………………………………………………..... 

Samtyckesblankett 

Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till att delta i studien.  

 

 

Förnamn, efternamn Ort, datum ………………………………........ 

 

Underskrift……………………………… 

 

 

Tack för ditt deltagande! Hälsningar 

Saeda Issa & Fredrik Svensson 

Samtycke till medverkan i studie återlämnas ifylld till studenterna vid intervjutillfälle. 

Om du inte samtycker till medverkan är det bara att bortse från detta brev. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:saeda.issa0029@stud.hkr.se
mailto:saeda.issa0029@stud.hkr.se
mailto:saeda.issa0029@stud.hkr.se
mailto:saeda.issa0029@stud.hkr.se
mailto:fredrik.svensson0052@stud.hkr.se
mailto:thomas.beery@hkr.se
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Bilaga 2. Intervjuguiden 

Gemensamma frågor 

Vilken pedagogisk examen, (bakgrund inom skolan), har du? 

Hur länge har du arbetat med det du gör nu? Vilken ålder arbetar du främst med (ej rektor)? 

Hur beskriver du de specialpedagogiska insatserna som förekommer på fritidshemmen i er 

verksamhet? 

Kan du beskriv speciella rutiner för inskolning och vid övergångar, för elever med behov av 

stöd på fritids? 

För vilka elever på fritidshemmet anser du att specialpedagogiska insatser kan göra störst 

skillnad? 

På vilket sätt ser ni likhet eller skillnad mellan de specialpedagogiska insatserna på 

skoltid/fritidshems tid? 

Vilka möjligheter respektive utmaningar möter du i arbetet med specialpedagogik inom 

fritidshemmets kontext? 

Kan du beskriva den största specialpedagogiska utmaningen beträffande din yrkesutövning, i 

dagens fritidshem? 

Frågor till rektor 

Kan du beskriva möjligheter och utmaningar som skolans ledare att arbeta med 

specialpedagogiska insatser mot fritidshemmet? 

Vilket stöd anser du lärare i fritidshem behöver av dig för att möta eleverna med behov av 

stöd? 

Hur ser du på möjligheterna för lärare i fritidshem att få handledning/utbildning av 

specialpedagogen? Genomförs detta på er arbetsplats? 

Är det något mer du vill lyfta fram som är relevant till din yrkesroll? 

Frågor till specialpedagog 
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Kan du beskriva samverkan mellan er och lärare i fritidshem i nuläget om det finns? Om inte 

önskar ni det i framtiden? Och på vilket sätt? 

Skulle du vilja arbeta mer med specialpedagogik inom fritidshemmets kontext? Finns 

utvecklingsmöjligheter? 

Vilka faktorer kan spela roll för att din kunskap kan användas mer på fritidshemmet? 

Vilket stöd anser du lärare i fritidshem behöver av dig för att möta elever med behov av stöd? 

Är det något mer du vill lyft fram som är relevant till din yrkesroll? 

Frågor till lärare i fritidshem 

Upplever du generellt att stödinsatser på fritidshemmet är något som prioriteras inom skolans 

värld? 

Beskriv förutsättningar som du har för att kunna bedriva en undervisning på fritidshemmet 

som är till för alla elever, oavsett elevers svårigheter? 

På vilket sätt kan samverkan med rektor och specialpedagog ge dig bättre förutsättningar att 

möta eleverna med behov av stöd? 

Har ni (fritidspersonal) fått/ brukar ni får handledningssamtal och utbildning av 

specialpedagogen på skolan gällande elever i behov av stöd på fritidshemmet? Skulle du 

kunna 

Är det något mer du vill lyfta fram som är relevant till din yrkesroll? 

 

 

 

 


