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Abstract 

Denna studie syftar till att beskriva och analysera hur några specialpedagoger och lärare med 

inriktning mot fritidshem samarbetar i strävan att skapa goda förutsättningar för elever i 

behov av särskilt stöd, både vad gäller den sociala och emotionella utvecklingen samt 

möjligheten till att uppnå kunskapsmålen. Studien genomfördes via semistrukturerade 

kvalitativa intervjuer med fem specialpedagoger på fem olika skolor där fritidshem fanns. 

Studien utgår i från de tre perspektiven; sociokulturellt, relationellt samt multimodalt. 

 

Slutsatsen av den här studien är att specialpedagoger och lärare med inriktning fritidshem 

samarbetar för att skapa ett lärande hela dagen, med olika strategier för att kunna stötta elever 

i behov av särskilt stöd. För att skapa ett lärande hela dagen för dessa elever, framkom det att 

skolledningens inställning samt handledning var områden som hade stor påverkan.  

 

Vad gäller skolledningens inställning var synen på fritidspedagogik samt hur 

resursfördelningen skedde viktiga faktorer. Det var viktigt att planering skedde tillsammas där 

gemensamma mål och strategier utformades för att kunna stötta elever i behov av särskilt 

stöd, utifrån skolledningens uppsatta mål.  

 

Handledning hade en stor påverkan när det handlade om att kunna stötta elever i att uppnå 

kunskapsmålen. Detta skedde genom insatser som; observationer av elev och skolmiljö samt 

observationer av social interaktion. Därtill lades tid på regelbunden kompetensutveckling i 

syfte att bland annat utveckla arbetssätt som skapar en brygga mellan det teoretiska och 

konkreta, som exempelvis att leka och lära via olika sinnen. 

 

Nyckelord  

Elever i behov av särskilt stöd, specialpedagog, lärare med inriktning fritidshem, fritidshem, 

skola, specialpedagogik, fritidspedagogik, samarbete, handledning, lärande hela dagen, 

skolledning. 
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Förord 

Studien är genomförd vid Mälardalens högskola och är den avslutande delen i min examen på 

lärarprogrammet med inriktning mot fritidshem samt läraren med inriktning grundskolans 

tidigare år. Genom denna studie har jag fått insikt i hur ett urval av specialpedagoger samt 

lärare med inriktning mot fritidshem samarbetar i strävan att skapa goda förutsättningar för 

elever i behov av särskilt stöd. Detta har bidragit till att jag fått många bra uppslag och idéer, 

både kring hur jag som förebild kan påverka elever i behov av särskilt stöd i skolmiljö samt 

hur ett lyckat samarbete med en specialpedagog kan se ut. Främst vill jag dock framhålla att 

jag även fått en förståelse för att jag faktiskt kan planera och genomföra verksamhet som även 

har inverkan på kunskapsmålen. Jag har även fått en mer kritiskt granskande inställning vad 

gäller planering och upplägg av vår skolas verksamhet och framtida möjlighet att stötta elever 

i behov av särskilt stöd.  

 

Jag vill först och främst tacka deltagarna i denna studie. Därtill vill jag tacka min handledare 

Eva Skogman för all stöttning och vägledning. Sist men inte minst, ett stort tack till familj, 

vänner och kollegor som stöttat mig under arbetets gång. 

 

Örebro, den 12 september 2013     

/Emil Nordlund  
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1. Bakgrund 

1.1 Inledning och förförståelse   

Det sker många förändringar inom skolområdet i form av nya läroplaner, kursplaner liksom 

den nya lärarutbildningen. Politiska svängningar påverkar skolans inriktning och synsätt samt 

det ekonomiska läget bidrar till neddragningar av resurser, vilket inverkar på det konkreta 

arbetet i skolan (Jacobsson & Nilsson 2011).  

 

Jag har en utbildningsbakgrund inom lärarprogrammet där jag fördjupat mig inom områdena 

idrott, bild, filosofi samt specialpedagogik. Min erfarenhet av att arbeta med elever med olika 

funktionsnedsättningar, sträcker sig 12 år tillbaka i tiden. Jag har arbetat som ledsagare, 

kontaktperson, personlig assistent, vårdare, gymnasielärare och arbetar i dag som lärare med 

inriktning mot fritidshem likväl som resurspedagog.   

 

Under den tid jag arbetat med elever i behov av särskilt stöd, framöver kallat enbart eleven, 

inom skolan har jag uppmärksammat dessa elever, i jämförelse med sina klasskompisar, i allt 

högre grad påverkas av förhållandet mellan de krav som ställs och de förutsättningar som 

finns. Som lärare med inriktning mot fritidshem förväntas jag kunna anpassa mitt arbetssätt 

och mina arbetsmetoder, på ett sätt som gagnar alla elever. Detta har bidragit till funderingar 

på hur jag som lärare med inriktning mot fritidshem själv kan samarbeta med 

specialpedagogen än mer, i strävan att skapa goda förutsättningar för eleven. Detta område 

känns relevant utifrån Lgr 11 (läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidhem) där det 

står att ett ömsesidigt möte mellan de pedagogiska synsätten i förskoleklass, skola och 

fritidshem kan berika elevens utveckling och lärande. Vidare understryks det att varje elev har 

rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som 

det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter. I Lgr 11 påtalas det även att skolan ska 

främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Undervisningen ska 

anpassas till varje elevs förutsättningar och behov samt främja elevens fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevens bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 

kunskaper.  Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem ska utvecklas genom 

att utbyta kunskaper och erfarenheter med personalen i förskolan och i berörda skolformer, 

och i samarbetet särskilt uppmärksamma elever som är i behov av särskilt stöd. Detta då 



 5  

 

skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå 

målen för utbildningen (Skolverket, 2010).   

 

Utifrån min erfarenhet inom området är min personliga ståndpunkt att det bör fungera att 

inkludera eleven i en vanlig klass. Det krävs dock att man i sin yrkesroll är: engagerad, 

kompetent inom området och avsätter tid till reflektion. Därtill anser jag att det måste finnas 

förutsättningar för stöd och dialog mellan olika professioner samt hemmet, för att på bästa sätt 

tillsammans kunna skapa goda förutsättningar för eleven. 

 

1.2 Elever i dagens skola  

I den gamla skollagen (SFS 1985:1100) liksom den nya skollagen (SFS 2010:800) som trädde 

i kraft den 1 juli 2011, anges det tydligt att utbildningen inom skolväsendet ska anpassas till 

varje elevs förutsättningar och behov. Skolan har ett särskilt ansvar för att stötta de elever som 

av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Skolverket(2010) 

framhåller i Lgr11 att det finns olika vägar att nå målet och att undervisningen inte ska 

utformas lika för alla. Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. 

Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleven ska tillägna sig 

kunskaper (Skolverket, 2010, Lgr 11). I Lgr 11 lyfts bland annat följande fram; 

- för att utveckla kunskap hos varje elev ska de uppmuntras till nyfikenhet och lust att lära 

- eleven ska kunna lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra 

- eleven ska kunna använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt 

- eleven ska kunna använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera 

ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden (Skolverket, 2010, Lgr 11).  

 

Många faktorer påverkar en elevs skolgång exempelvis skolans ledning, skolans rutiner och 

skolmiljö (Asmervik, 2001). Skolans verksamhet utformas, förändras och utvecklas genom 

kommunikation och samverkan mellan olika aktörer i och utanför skolan. Elevers 

förutsättningar och behov ska vara utgångspunkt för den specialpedagogiska verksamheten 

inom skolan (Jacobsson & Nilsson, 2011). Skolan ska främja elevens harmoniska utveckling, 

vilket skapas genom en varierad och balanserad sammansättning av innehåll och 

arbetsformer. Ett ömsesidigt möte mellan de pedagogiska synsätten i förskoleklass, skola och 

fritidshem kan berika elevens lärande och utveckling (Skolverket, 2010, Lgr 11). 
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Skolpersonalens kunskaper och insikter om pedagogiska konsekvenser av olikheter i elevers 

förutsättningar är avgörande för att möjliggöra att knyta an arbetet till elevens 

utvecklingsnivå, behov och intressen. Olika arbetssätt och förhållningssätt kan utgöra medel 

för att främja elevers delaktighet och lärande samt förebygga eller motverka att svårigheter 

uppstår. Vissa arbetssätt och förhållningssätt kan även förstärka eller orsaka svårigheter, 

genom att elevers begränsningar och behov inte beaktas tillräckligt. Möjligheterna att erhålla 

rätt form av stöd förstärks när arbetssätt och aktiviteter planeras och genomförs i samspel 

mellan lärare och elever, med hänsyn tagen till olika behov och intressen samt till den 

omgivande skolmiljön (Gerrbo, 2012). 

 

Enligt Jacobsson och Nilsson (2011) är det av stor vikt att det finns en gemensam syn i 

personalgruppen. Personalen på en skola består av specialpedagoger, lärare, lärare med 

inriktning mot fritidshem, förskolelärare med flera, vilka ofta arbetar i arbetslag. Det kan 

förekomma att grundsynen inom olika yrkesgrupper skiljer sig åt gällande verksamhetens mål 

och strategier. Det är viktigt att alla pedagogers kompetens i ett arbetslag används i samband 

med arbetet kring eleven och dess behov. Vidare framhöll Jacobsson och Nilsson (2011) att 

det är angeläget att arbetslaget får handledning av exempelvis specialpedagogen för att kunna 

arbeta för gemensamma mål. Att pedagogerna får avsätta tid till gemensam schemalagd 

arbetstid var viktigt för att kunna diskutera gemensamma förhållningssätt, regler och rutiner 

samt värdegrundsfrågor. Samarbete i arbetslaget är kanske den viktigaste komponenten i det 

pedagogiska arbetet. Detta kan underlättas via handledning av specialpedagog eller psykolog, 

som är ett bra stöd både för den enskilda pedagogen och för utvecklingen av ett gemensamt 

förhållningssätt inom arbetslaget. Därtill behövs schemalagd arbetstid för att förbereda 

lektioner samt utvärdera resultat (Jacobsson & Nilsson, 2011). 

 

Samverkan och en väl fungerade kommunikation är betydelsefull i alla skolsituationer, för att 

skapa goda förutsättningar för delaktighet och lärande för alla elever. Vad gäller elever i 

behov av särskilt stöd, är behovet av samverkan ännu större. Ofta är specialpedagogen eller 

specialläraren den som en lärare kontaktar om de ser att en elev är i behov av någon form av 

extra stöd (Jacobsson & Nilsson, 2011). Skolan har ett speciellt ansvar för elever som av olika 

orsaker riskerar att få svårigheter i skolan och som inryms i kategorin ”elever i behov av 

särskilt stöd”. Vanligtvis innefattar kategorin elever som har en hörselskada eller är döva, 

elever som har en synskada eller är blinda, elever som har en utvecklingsstörning och elever i 

problematiska lärandesituationer (Nilholm, 2007). I första hand ska elever få stöd i den klass 
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eller grupp som den tillhör, även om det enligt lag även ska finnas möjligheter att ge stöd i en 

särskild undervisningsgrupp. Skolan ska erbjuda stödjande och utvecklande lärmiljöer som 

förebygger och motverkar att svårigheter uppstår. Studier visar att intentioner som ofta 

uttrycks i officiella dokument är svåra att genomföra i verkligheten. Kritiken gäller bland 

annat sättet att ge stöd (Jacobsson & Nilsson, 2011). Det har även visat sig att det särskilda 

stödet inte alltid hamnar hos de elever som har störst behov (Skolverket, 2009). 

 

1.3 Fritidspedagogik 

Fritidspedagogbegreppet kom till 1966 i samband med att det under 1960-talet skedde en 

utbyggnad av fritidshemmen och att utbildningen för fritidspedagoger inrättades. I samband 

med lärarutbildningsreformen i början på 2000-talet byttes dock begreppet fritidspedagoger ut 

mot ”lärare med inriktning mot fritidshem”. En lärare med inriktning mot fritidshem, arbetar 

på fritidshem och är ofta i varierande grad integrerad med förskoleklasser och den 

obligatoriska skolan. Under senare år har fokus för lärare med inriktning mot fritidshem gått 

från att fokusera på elevers utveckling till att se till elevers lärande på fritidshem. Det anses ha 

utvecklats i den riktningen utifrån ett samhällsperspektiv liksom utifrån perspektivet att 

fritidshemmet har flyttat in i skolan (Hippinen, 2011). 

 

Lärare med inriktning mot fritidshem är bärare av följande kunskaper; social 

kompetens/relationer, skapande av informella lärmiljöer samt praktiska och estetiska 

kunskapstraditioner. Syftet för en lärare med inriktning mot fritidshem är att erbjuda en 

kompletterande lärmiljö, att bidra med en annan blick, jämfört med att smälta samman skolan 

med fritidshem som det tidigare var (Rohlin, 2011). Lärare med inriktning mot fritidshem har 

ett grupporienterat arbetssätt och är specialister på att skapa trygghet och självkänsla hos 

elever och stödja deras relationsarbete (Skolverket, 2011). Fritidshemmets syfte är bland 

annat att stimulera elevens utveckling och lärande samt erbjuda eleven en meningsfull fritid 

med rekreationsmöjligheter, där man ska utgå ifrån en helhetssyn på eleven och dess behov. 

Informella sammanhang där olika kompetenser samarbetar inom olika arenor så som rasten, 

fritidshemmet och skolan, är vanligt förekommande. Vilken arena som en lärare med 

inriktning mot fritidshem befinner sig på under dagen har betydelse och den informella och 

formella lärandemiljön ställer olika krav på lärare med inriktning mot fritidshem (Rohlin, 

2011).   
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Fritidshemmet är den arena som eleven är på före och efter sin skolundervisning och den är 

till för elever upp till tolv års ålder. En inskriven elev på fritidshemmet, tillbringar stor del av 

sin tid där och det är lika viktigt att fritidshemmet håller en hög kvalitet som att skolan gör 

det. Uppdraget består i att;  

- utforma verksamheten på ett sätt där fritidshemmet kompletterar skolan både tidsmässigt 

och innehållsmässigt. 

- erbjuder elever en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid som är varierad och 

utgår från eleven behov och intressen. 

- förenar omsorg och pedagogik som stödjer elevens fysiska, intellektuella, sociala och 

emotionella utveckling och lärande (Skolverket, 2009, 2011).  

 

Uppdragen för en lärare med inriktning mot fritidshem består även i att arbeta med elevers 

lärande i praktiska och konkreta sammanhang (Kärrby, 2000). Socioemotionella aspekter är 

något som påverkar allt lärande. Det blir näst intill omöjligt i praktiken att kunna lära sig 

exempelvis matematik utan att ha ett visst mått av intresse, motivation och självförtroende 

samt positiv attityd till ämnet (Jacobsson & Nilsson, 2011). Klerfeldt (1999) menar att 

autentiska lärandesituationer, där eleven lär genom att testa och öva på riktigt, är centralt för 

lärare med inriktning mot fritidshem. Barn i förskoleåldern utvecklas i en miljö som erbjuder 

formellt lärande, omsorg och socialisation tätt sammanknutna. När barnen blir äldre separeras 

dessa områden, vilket gör att fritidshemmet har en betydelsefull roll för elevens socialisering 

och informella lärande. En lärare med inriktning mot fritidshem kan överblicka och känna 

stämningar i gruppen som han eller hon försöker påverka genom sin egen person som verktyg 

(Klerfeldt, 1999). Lärare med inriktning mot fritidshem har även kunskaper inom den 

estetiska verksamheten, men den kompetensen är mer som ett redskap för att nå de 

övergripande målen (Kärrby, 2000). 

 

1.4 Specialpedagogik  

Inom specialpedagogik och pedagogik är det ofta tal om samma typ av teorier och riktlinjer, 

det som särskiljer dem åt är framför allt principen om att individualisering oftare praktiseras 

mer konsekvent inom specialpedagogiken. Under ämnets korta historia har 

specialpedagogiken ofta gått före och testat olika nya pedagogiska inslag, som sedan den 

generella pedagogiken använder sig av. Detta är en av anledningarna till att 

specialpedagogiken innehåller vissa grundläggande element som även andra pedagoger bör 
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känna till (Asmervik, 2001). Specialpedagogik i sig är som ovan nämnt, ett kunskapsområde 

med rötter i den pedagogiska disciplinen, med uppgift att stötta pedagogiken, då variationen 

av elevers olikheter medför att den vanliga pedagogiken inte räcker till (Persson, 2011).  

 

En stor utmaning som det specialpedagogiska området har tagit sig an under 2000-talet första 

årtionde, har varit att anpassa de specialpedagogiska insatserna, från att vara insatser som är 

organisatoriskt segregerade till individinriktade insatser som integrerar, exempelvis att 

stödåtgärder sker inom den vanliga undervisningen (Jacobsson & Nilsson, 2011). Att eleven 

får möjlighet till socialt lärande för att utveckla den sociala kompetensen anses vara en viktig 

faktor för att bli accepterad och inkluderad i vanliga klasser (Ogden, 2005).  

 

En specialpedagog arbetar på olika nivåer, exempelvis tillsammans med rektorn samt som ett 

stöd för arbetslag med syftet att säkerställa att verksamheten verkligen är till för alla. Detta 

grundar sig i svensk skollagstiftning, en ambition om att en så stor andel som möjligt av 

eleverna ska gå i den vanliga skolan (Persson, 2011). En skicklig och kunnig specialpedagog 

ska kunna balansera mellan specialisering, där en viss typ av stöd sätts in utifrån en enskild 

elevs behov samt generalisering, där ett större antal elever erbjuds samma stöd (Asmervik, 

2001). Att kunna hantera elevers olikheter och att kunna se vad som är betydelsefullt för att 

varje elev ska ges möjligheter till lärande i en social gemenskap handlar om att kunna anpassa 

arbetssätt och arbetsformer. Att värna om att både arbeta långsiktigt liksom att skapa positiva 

kortsiktiga resultat är av stor vikt (Jacobsson & Nilsson, 2011).  

  

Jakobsson och Nilsson (2011) skriver om kritiska situationer inom specialpedagogik. De 

menar då olika situationer eller händelser under en skoldag som är av sådan karaktär att de 

riskerar att bli problematiska i något avseende. En kritisk situation uppstår i samband med att 

något oväntat inträffar som synliggör förhållanden som annars är osynliga. Olika handlande i 

samband med en kritisk situation ger olika konsekvenser vilka påverkar en elevs möjlighet till 

delaktighet och lärande i den sociala gemenskapen i klassen eller gruppen. Olika pedagogiska 

val blir speciellt avgörande i grupper där det finns elever som är i behov av särskilt stöd 

(Jakobsson & Nilsson, 2011). 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur några specialpedagoger tänker kring 

samarbetet med lärare med inriktning mot fritidshem för att skapa goda förutsättningar för 

eleven. 

 

2.1 Frågeställningar  

 

1. Hur samarbetar specialpedagog och lärare med inriktning mot fritidshem i strävan att 

skapa goda förutsättningar för eleven, vad gäller den sociala och emotionella 

utvecklingen?  

2. Hur samarbetar specialpedagog och lärare med inriktning mot fritidshem i strävan att 

skapa goda förutsättningar för eleven, vad gäller möjligheten att uppnå 

kunskapsmålen?  
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3. Teoretisk referensram 

I detta avsnitt redogör jag för de perspektiv som denna studie utgår ifrån: det sociokulturella 

perspektivet, det relationella perspektivet samt det multimodala perspektivet.  

 

3.1 Ett sociokulturellt perspektiv  

Det sociokulturella perspektivet är en riktning inom pedagogisk forskning som betraktar 

lärande som deltagande i social praktik (Dysthe, 2003). Genom kommunikation och utvecklat 

samarbete skapas sociokulturella resurser i form av redskap och verktyg, såväl språkliga som 

fysiska, vilka hjälper människor att förstå omvärlden och agera i den (Säljö, 2000).  

 

Lärande har med relationer att göra, lärande sker genom deltagande och genom deltagarnas 

samspel. En balans mellan det individuella och det sociala har en avgörande inverkan på varje 

lärmiljö. Skolans möjligheter till att skapa en god lärmiljö som stimulerar till aktivt 

deltagande är avgörande för en elevs motivation. Att eleven känner sig uppskattad både för 

sin kunskap och för att eleven betyder något för andra är betydelsefullt. En kultur där lärandet 

värdesätts av alla och inte bara av läraren är viktiga. Viljan att lära är starkt sammankopplat 

med upplevelsen av meningsfullhet (Dysthe, 2003). 

 

Det sociokulturella perspektivet lägger fokus på att kunskap konstrueras genom samarbete i 

en kontext och inte primärt genom individuella processer. Förutsättningar för den 

kommunikativa processen och möjligheter till interaktionen med andra personer i lärmiljön, är 

avgörande för vad som lärs och hur det lärs. Genom att lyssna, samtala, härma och samverka 

med andra elever erhålls kunskaper och färdigheter ända från den tidiga barndomen och det 

bidrar till att eleven lär sig vad som är intressant och värdefullt i kulturen (Dysthe, 2003). 

Undervisningssituationer ska utgå ifrån elevens behov samt förutsättningar och bör anpassas 

utifrån den kommunikation och sociala interaktionen som sker mellan individerna i den 

aktuella situationen (Von Wright, 2000). 

 

3.2 Ett relationellt perspektiv 

Det relationella perspektivet belyser vikten av förhållandet, samspelet och interaktionen 

mellan olika aktörer, för att förstå och kunna påverka elevers skolsvårigheter (Persson, 2011). 
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Ambitionen är att se eleven i sin totala situation, den egna individen liksom den omgivande 

miljön på olika nivåer, som grupp-, skol- och samhällsnivå (Emanuelsson, Persson & 

Rosenqvist, 2001). Förändringar i elevens omgivning antas kunna påverka dess 

förutsättningar att uppfylla uppställda krav eller mål (Persson, 2011). Följande aspekter är 

utgångspunkter i det relationella perspektivet: att den pedagogiska kompetensen ska anpassa 

undervisningen till skilda förutsättningar för lärande hos eleven, att kvalificerad hjälp att 

planera in differentieringen i undervisning eftersträvas, att elevers svårigheter och orsak till 

specialpedagogiska behov uppstår i mötet med olika företeelseer i uppväxt- och 

utbildningsmiljö, och åtgärdas därefter samt att ansvaret för den specialpedagogiska 

varsamheten förläggs på arbetslag med aktivt stöd från rektor, istället för enbart på en 

speciallärare, specialpedagog eller elevvårdspersonal (Persson, 2011). 

  

3.3 Ett multimodalt perspektiv  

Det multimodala perspektivet ser till de möjligheter som elever ges, genom att de får använda 

sig av olika meningsskapande redskap i lärprocessen, exempelvis musik och bild. 

Multimodalitet fokuserar på flera modaliteter, vilket innebär att elevens möte med olika 

uttrycksmedel i samspelet mellan olika kommunikationsformer skapar förståelse för 

omvärlden samt genererar meningsfullhet och sammanhang i lärandet. Elever lär genom att 

koppla ihop olika information från olika källor genom att använda olika sinnen (Öhman-

Gullberg, 2010). Förståelse för det abstrakta och svåra möjliggörs genom att möta flera 

kommunikationsformer samtidigt, i interaktion med varandra, som exempelvis ett förenande 

mellan text, bild och ljud (Lindstrand & Selander, 2009).  

 

Det multimodala perspektivet betonar vikten av att betydelser skapas genom samspelet mellan 

olika semiotiska resurser (Kress & Van Leeuwen, 2001). Sång, tal, spel, gester, blickar, 

känslor och flera andra kroppsliga samt materiella uttryck, påverkar möjligheterna till att 

kommunicera många olika typer av meningar samtidigt (Kempe & West, 2010). Lindgren 

(2009) menar på att barn med problem innefattar elever med olika typer av behov och att de 

oftast tillfredsställs genom olika typer av estetisk verksamhet. Det anses vara en god 

pedagogik att värna om dessa elevers behov utifrån barnets kognitiva och emotionella 

utveckling. Vilket kan ske genom att eleven får mer tid till att utöva konstnärligt-estetiska 

ämnen (Lindgren, 2009).



 13  

 

 

4. Tidigare forskning 

Överlag finns det mycket forskning inom specialpedagogik men inom området lärare med 

inriktning mot fritidshem finns enbart en handfull avhandlingar. Detta medför att det inte 

finns någon klar definition på vad lärare med inriktning mot fritidshem ”är”. Även 

kunskapsmassan om fritidshemmets organisation och pedagogiska innehåll är knapp. Det 

saknas exempelvis vetenskapligt belagd kunskap om hur lärare med inriktning mot fritidshem 

tolkar ”fritid” och deras uppdrag att erbjuda en meningsfull fritid. Det saknas även kunskap 

om vilka konsekvenser dessa tolkningar får för de pedagogiska insatser som lärare med 

inriktning mot fritidshem ger verksamheten och hur den utformas. Därtill saknas forskning 

kring hur fritidshem gynnar elevers utveckling och lärande i olika avseenden (Skolverket, 

2011).  

 

Inom det kunskapsområde som denna studie undersöker finns det i dagsläget inget skrivet. 

Däremot finns det angränsande studier. Siljehag (2007) studerade i sin avhandling vilken 

betydelse som förskola och lärare med inriktning fritidshem, har för specialpedagogiken. I 

studien påtalades det att klassrummet behöver mer plats för det fria för att skapa olika 

aktiviteter. Den konkreta upplevelsen betonades och betydelsen av det sinneliga, det 

konstnärliga skapandet och den värdefulla leken framhölls. Studien visade också betydelsen 

av ett pågående socialt relationsarbete mellan elever liksom mellan elev och vuxen, för att 

eleven skulle kunna ta till sig skolans ämneskunskaper. Det framkom att olika elevers 

livssituation präglar vad och hur kunskap kan utvecklas. En gemensam sprängkraft för 

möjligheten att påverka och förändra erhölls i samband med att grupphandledning 

genomfördes. Informanterna efterlyste ett medvetet arbete kring sociala relationer inom 

skolan som en del i att möjliggöra kunskapsutveckling hos elever. Slutligen ansåg 

informanterna att elevers villkor är olika och att dessa döljs om läraren inte vet med vilka 

ögon den ska granska olika situationer i skolan, och att det krävs en pedagogisk medvetenhet 

för att synliggöra dessa olika villkor (Siljehag, 2007).  

 

En annan studie handlar om att lyfta fram den kombinerade kompetensen 

specialpedagog/lärare med inriktning mot fritidshem samt att belysa hur den yrkesrollen 

tillvaratas i olika verksamheter (Jacobsson & Wandegren, 2007). Studien visar att 

specialpedagoger med en bakgrund som lärare med inriktning mot fritidshem har sin främsta 
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styrka och kompetens i att arbeta med elevers och vuxnas sociala samt emotionella utveckling 

inom olika verksamheter. Informanterna påtalade att fokus låg på att fånga upp helheten av 

individen i olika miljöer. En helhetssyn med familj, skola och fritidshem var viktigt och vikt 

lades vid att förstå de olika sociala koderna. Det var viktigt att ett bra samarbete fanns i 

arbetet kring eleven. Den dagliga kontakten med föräldrarna, som skedde via fritidshemmet 

var ett positivt inslag då föräldrarna var en av den viktigaste samarbetspartnern. Därtill ansågs 

det vara en styrka att kunna bemöta eleven utifrån ett socioemotionellt perspektiv genom att 

skapa goda relationer till eleven och bidra till trivsel. Specialpedagogerna påtalade att grunden 

i arbetet var att skapa goda relationer till eleven i syfte att skapa trygghet, för först då tycktes 

ämneskunskaperna kunna falla på plats. Det ansågs viktigt att bemöta och bekräfta eleven 

samt hitta motivation och struktur för eleven. Variation i lärandet och uttrycksformer skedde 

via rörelse, drama, bild och musik, även leken i sig var betydelsefull. Slutligen framkom det 

att det var viktigt att vid upprepade tillfällen lyfta fram lärare med inriktning mot fritidshem, 

för att tydligöra deras roll. Det nämndes att skolledningens syn på en lärare med inriktning 

mot fritidshem kan påverka hur en yrkesroll uppfattas (Jacobsson & Wandegren, 2007). 

 

Jag har funnit, för denna studie, intressanta resultat i angränsande studier genomförda inom 

området socialt och emotionellt lärande (SEL). SEL innebär förmågan att känna igen och 

kontrollera känslor, lösa problem effektivt samt att stärka positiva och långsiktiga relationer 

med andra människor (Elias & Zins, 2006). Elias och Zins (2006) menar att nyckeln till att 

lyckas i skolan och i livet i stort är att utveckla en god social och emotionell kompetens. I 

amerikanska studier framgår det att färdigheter i SEL visat på följande effekter: positiv 

inverkan på den fysiska hälsan, bättre resultat i skolan, ökad delaktigheten, en viktig del för 

att lyckas i livet samt att det minskar risken för utanförskap, relationsproblem, våldsamhet, 

droganvändande och nedstämdhet (Elias et al. 1997 ; Zins et al. 2004). Vidare har studier 

visat på att SEL binder samman den akademiska kunskapen med ett antal specifika 

färdigheter som påverkar framgången inom skola, familj, samhälle likväl som livet i stort 

(Elias, 2003). 
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5. Metod  

Under metodkapitlet beskrivs övervägande som skett i samband med metodval, 

datainsamling, genomförande, dataanalys samt vilka etiska överväganden som gjorts.  

 

5.1 Metodval  

En kvalitativ studie har genomförts för att få svar på studiens syfte och frågeställningar. Valet 

av en intervjustudie grundas utifrån önskan om att på djupet få svar på studiens syfte och 

frågeställningar, baserat på de centrala teman som informanten upplevde och förhöll sig till 

(Kvale, 1997). Intervju som metod är i sig ett kraftfullt sätt att fånga upp informanternas egna 

erfarenheter från vardagen. Detta då informanten genom sina egna ord, kan förmedla sina 

tankar, erfarenheter och upplevelser, utifrån sitt eget perspektiv (Kvale, 1997). 

 

5.2 Datainsamling  

Insamling av data skedde via semistrukturerade intervjuer. Detta val baserades på önskan om 

att fokusera på några få förekomster av ett särskilt fenomen för att på djupet erhålla nya 

upptäckter (Olsson & Sörensen, 2001). I samband med semistrukturerade intervjuer är 

frånvaron av förutbestämda regler relativt stor, vilket skapar möjligheter för intervjuaren att 

utveckla sin kunskap och insikt genom empati och intuition (Kvale, 1997). Erfarenhet och 

kunskap inom området bidrog till valet av att få fram ny kunskap genom en semistrukturerad 

intervju. Jag valde att utgå ifrån en intervjuguide då jag anser att det är ett bra redskap för att 

följa ett framtaget upplägg (se bilaga 1). En pilotintervju genomfördes i syfte att testa den 

framarbetade intervjuguidens funktionalitet samt för att öva upp skickligheten i att intervjua. 

Resultatet av pilotintervjun finns inte med i denna studie.  

 

5.3 Genomförande 

Jag tillfrågade de två specialpedagogen på min arbetsplats om rekommendationer på lämpliga 

informanter. Detta resulterade i att jag intervjuade fem specialpedagoger, på fem olika skolor 

som alla hade fritidsverksamhet. Jag har valt att fokusera på elever i behov av särskilt stöd, 

utifrån grundtanken om att varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje 

och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.  

Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem ska utvecklas genom att utbyta 
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kunskaper och erfarenheter med personalen i förskolan och i berörda skolformer, och i 

samarbetet särskilt uppmärksamma elever. Detta då skolan har ett särskilt ansvar för de elever 

som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen (Skolverket, 2010, Lgr 

11).  Att jag valt att studera hur samarbetet sker mellan specialpedagog och lärare med 

inriktning mot fritidshem, baserar jag på att fritidshemmet har flyttat in i skolan (Hippinen, 

2011). 

 

Informanterna kontaktades via telefon och därefter sändes ett mail med bifogat 

informationsbrev, där exempelvis studiens syfte och upplägg framgick (se bilaga 2). 

Informanterna uppmanades att förbereda sig för intervjun genom att läsa igenom 

intervjuguiden. I samband med varje intervju presenterade jag mig själv liksom informerade 

om syftet med studien. Varje informant blev informerad om de fyra olika forskningsetiska 

principerna (Vetenskapsrådet, 2002). Intervjuerna genomfördes på informantens arbetsplats. 

Intervjuerna bandades i syfte att samla in material till transkribering samt för att kunna vara 

delaktig under intervjun med specialpedagogen. För att underlätta intervjun koncentrerade jag 

mig på olika teman (fokusering) med ett antal frågeområden samt följdfrågor. 

Intervjufrågorna var klara och direkta utan ledande eller värdeladdade ord, för att erhålla 

betydande data utifrån studiens syfte (Kvale, 1997). Som tidigare nämnts användes en 

intervjuguide. Fördjupningsfrågor samt sammanfattande frågor ställdes kring det som 

informanten hade sagt, för att säkerställa att informanten uppfattats rätt. Intervjuerna tog 

mellan 40-50 minuter. Råmaterialet som framkom vid de olika intervjuerna låg till grund för 

analysen. 

 

5.4 Etiska överväganden  

Vid utformandet av studien tog jag hänsyn till de forskningsetiska principerna med dess fyra 

olika krav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentiallitetskravet och nyttjandekravet 

(Kvale, 1997). Principerna fungerade som vägvisare i samband med planeringen av studien 

samt bidrog till egna reflektioner och gav ökade insikter i ansvarstagandet (Vetenskapsrådet, 

2002). 

 

Informanterna blev informerade om studiens upplägg och syfte samt om att studiens innehåll 

enbart används i forskningssyfte. Jag berättade för informanten om dess uppgift för studien, 

att deltagandet i studien var frivillig, att det var tillåtet att avbryta intervjun samt att 

informanten valde vilka frågor den ville svara på. Jag informerade om att det som 
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informanterna uttalade sig om, är konfidentiellt och att personuppgifter kodas. Alla 

informanter blev informerade muntligt samt skriftligt om att studien enbart kommer att 

publiceras på internet (uppsatser.se) samt att uppgifter från studien inte kommer att utlånas för 

kommersiellt bruk eller användas i andra icke-vetenskapliga syften. Informanterna tillfrågades 

om de ville ta del av resultatet, i form av en sammanfattande rapport. Detta för att 

informanten skulle uppleva deras medverkan som meningsfull, liksom för att jag hade en 

förhoppning om att det kunde bidra till nya insikter och intresse för kunskapsområdet. 

 

Överväganden gjordes om att denna typ av studie, med dess upplägg och innehåll, med största 

sannolikhet inte bidrog till att informanten upplevde något som kränkande, obehagligt eller 

erhöll en stark negativ känsla. Jag anser att denna typ av studie har en minimal risk för att 

resultaten utnyttjas felaktigt. 

 

5.5 Dataanalys  

Genom inspelning kunde respektive intervju lyssnas igenom samt transkriberas. Det 

insamlade materialet lästes igenom och kortades ner (kondensering). Materialet kodades med 

olika beteckningar, vilket skapade ett antal teman samt underteman (meningskategorisering) 

(Fejes & Thornberg, 2009). Tankegångar och bakgrund till olika tolkningar i samband med 

databearbetningen noterades. Denna procedur genomfördes enskilt för varje intervju. Totalt 

framkom tre omfattande teman samt 14 underteman. Insamlad data analyserades utifrån det 

sociokulturella perspektivet, det relationella perspektivet, det multimodala perspektivet samt 

angränsande studier. Valet av tillvägagångsätt grundas i en önskan om att söka mönster, 

upptäcka likheter och skillnader samt klassificera insamlad data kopplat till studiens syfte 

(Kavle, 1997). 
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6. Resultat  

6.1  Resultatredovisning  

I resultatredovisningen redovisas en beskrivning samt tolkning av tre teman med 14 

underteman som utkristalliserats från informanternas svar. De tre teman som framkom var 

Lärande hela dagen, Handledning och Skolledningens inställning. Resultatredovisningen sker 

i form av löpande text samt via citat som på ett centralt sätt beskriva och levandegöra 

informanternas uttalanden.  

 

6.1.1 Lärande hela dagen  

Uppnå mål i kursplanen 

Specialpedagogerna menar att det fokuseras mycket på måluppfyllelse i skolan. De berättade 

att det finns en mängd olika mål att uppnå i kursplanen och att det finns olika vägar för att 

uppnå dessa. Det framkom att lärarna arbetade på ett vis med måluppfyllelse och att lärare 

med inriktning fritidshem arbetade på ett annat sätt vilket innebar att specialpedagogen såg sin 

del i att underlätta arbetet även för fritidspedagogerna gällande kunskapsutveckling på 

fritidstiden. Bland annat uppmuntrades läsutveckling på fritidshemmet för att underlätta 

skolundervisningen i klassrummet. Det framkom också att specialpedagogen använder arenan 

fritidshemmet på olika vis till att stötta elever för att öka sin kunskap. Detta framgår via 

informant 2. 

 

”Mycket fokus ligger på skolan och måluppfyllelse, vilket jag ser som en fara, men det 

kommer ifrån att det är det som fokuserar otroligt mycket nu för tiden. Mycket tid läggs 

på detta. Jag tycker att ett ypperligt sätt för att stötta elever i behov av särskilt stöd att 

uppnå kunskapsmålen, är att nyttja fritidstiden. Ofta finns möjlighet att få en lugn stund 

med en vuxen för att arbeta med sin läxa. Detta är även perfekt om eleverna har svårt 

att få hjälp hemma. Dock bör man som fritidspedagog fundera kring vilka metoder som 

barnen använder sig av under fritidstiden så att det är motiverande och ger energi att 

fortsätta inhämta ny kunskap” (Informant 2). 

 

Det framkom att fritidspedagogen används utifrån sin spetskompetens för att stärka elever då 

det är motiverat, både på fritidshemmet och inom skolan, liksom informant 1 uttrycker sig. 

 

”Vi använder fritidspedagogerna utifrån kompetens för att stärka om det finns behov av 

särskilt stöd. Sen har vi en fritidspedagog som har verklig spetskompetens i matematik, 

och hon hjälper till med det ibland. Och sen har vi en som har all idrott i skolan och 

han är han är väldigt omtyckt där” (Informant 1). 
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En del av specialpedagogerna framhöll att de tog hänsyn till att olika elever har olika 

inlärningsstilar samt utvecklas på olika sätt i olika sociala kontexter. De menade på att de 

tillsammans med lärarna med inriktning mot fritidhem strävade efter att lära både sig själva 

samt eleven att tänka ”vad finns det för alternativ” i denna situation. De ansåg att det var 

framgångsrikt att exempelvis kunna erbjuda eleven olika verktyg som att måla, sjunga, skriva 

en dikt. Merparten av de intervjuade påtalade även att läraren med inriktning mot fritidshem 

arbetar med avledning och att tänka förebyggande. Följande lyfte exempelvis informant 2. 

 

”Att fritidspedagogen även avleder eleverna i vissa situationer är sådant som vi pratar 

mycket om och uppmuntrar till. Är man med och ser när olika saker händer, så kan 

man vara med och hjälpa till att förebygga och stötta upp, att man är den där extra 

personen som stöttar upp med alternativa sätt att lära på den vanliga lektionens 

upplägg. Sen det här att man vågar tänka utanför ramarna. Ibland kan en text på 

svenskan sjungas istället för att läsa, att byta strategi för att lära kan vara viktigt” 

(Informant 2). 

 

 

Kommunikation och planering ihop  

De intervjuade var överrens om att mycket tid och energi lades på fungerande kommunikation 

och information. Av erfarenhet framhölls detta som extra viktigt för att kunna lyckas sätta in 

rätt typ av stöd så tidigt som möjligt för eleven. Genom detta tankesätt menade merparten av 

specialpedagogerna att de sparade tid och energi genom att kritiska situationer förebyggdes 

och att eleven lättare kunde fokusera på att inhämta ny kunskap. Se informant 3. 

 

”Kommunikation är en viktig del i förebyggande arbete. Jag försöker förebygga 

kritiska situationer genom att informera fritidspedagogerna om hur de olika eleverna 

mår och har det. Ska en enskild vara med i en viss aktivitet på rasten eller ska man 

försöka erbjuda andra aktiviteter, för den enskilde individens bästa och så att den orkar 

undervisningen” (Informant 3).  

 

Återkommande lyfte de intervjuade att specialpedagog och lärare med inriktning mot 

fritidshem planerade och kommunicerade kring hur bra pedagogik kan bedrivas, med hänsyn 

till att kunna skapa bra förutsättningar för elever inom den ordinarie undervisningen. Det 

visade sig att kommunikationen uppfattades som lättare att genomföra på de skolor som hade 

en mindre personalgrupp. Varpå de skolor som var större önskade mer inbokade 

planeringstillfällen för denna typ av samtal.  

 

Merparten av de intervjuade framhöll vikten av att ha en bra kommunikation och relation med 

föräldrarna. Detta för att bland annat kunna fånga upp specialintressen och annan värdefull 

information om hur eleven agerar i olika sociala situationer. Information som läraren med 

inriktning mot fritidshem stämmer av med arbetslaget. Informant 4 menar på följande. 
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”Det är viktigt att vi informera varandra utifrån den info som föräldrarna delger, både 

fritidspedagog och specialpedagog till varandra” Det kan handla om dagsform hos 

barnet, men även specialintressen som barnen har och sånt som vi kan stärka upp inom 

skolans värld också” (Informant 4). 

 

Brygga mellan det teoretiska och det konkreta  

Specialpedagogerna framhöll att de uppmuntrar att lärare med inriktning mor fritidshem är 

som en brygga mellan det teoretiska och det konkreta med det sociala samspelet i fokus. De 

menar på att det som en elev inte befäster i lärandemiljön i skolsituationer, i det abstrakta, kan 

stärkas i det konkreta med hjälp av en lärare med inriktning mot fritidshem. En av 

specialpedagogerna framhöll att läraren med inriktning mot fritidshem ofta har 

spetskompetens och att den kan användas i att utveckla elevens kompetens i andra ämnen 

genom att lära med olika sinnen. Ibland kan en elev behöva sjunga eller rita för att befästa 

kunskapen. Här har specialpedagogen en viktig del i att motivera läraren med inriktning mot 

fritidshem till att redan i planeringsstadiet tänka in hur kunskapsinhämtning kan möjliggöras 

via att olika sinnen används utifrån elevens särskilda behov. Exempel på detta visas genom 

informant 2. 

 
”Man kan jobba med digitala verktyg (ipad t.ex.) leka affär- man gör en konkret affär, 

teater, jobba med turtagning, spela spel och då kan man föra statistik på det, spela 

turneringar som kan man också föra statistik på, spela musik, bygga saker i skogen, 

orientering på skolgården med kartor” (Informant 2). 

 

 

De intervjuade ansåg att lärare med inriktning mot fritidshem har en bra kompetens vad gäller 

gruppdynamik och att de är ett bra stöd till elever. Det framkom att lärarna med inriktning 

mot fritidshem uppmuntrade till skapa ett bra socialt klimat med utgångspunkten att eleverna 

ska respektera och bryr sig om varandra. Målet var att skapa trygghet både på fritidshemmet 

och i klassrummet för att eleven ska kunna fokusera på kunskapsinlärning. Ett sätt som 

läraren med inriktning mot fritidshem skapade trygghet via var att de var en förebild för 

eleven genom att delta själv i olika aktiviteter. Detta synliggörs via informant 5. 

 
”Fritidspedagogen kan själv använda sig som modell, som en förebild. Hur man 

samspelar mellan kollegor, hur vuxna samarbetar och pratar med varandra. Hur man 

fördelar arbetsuppgifter emellan sig. När andra vuxne möter andra barn, kollegor och 

föräldrar. Genom att fritidspedagogen själv är med i aktiviteten så lockar det ofta med 

de elever som i ”vanliga fall” inte vill delta i aktiviteterna, vilket jag tycker är mycket 

bra” (Informant 5). 
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Rastens påverkan på eleven 

Specialpedagogerna betonade att rasterna har en stor inverkan på undervisningen i klassen 

och i att stärka relationerna till eleven. Under rasterna kan lärare med inriktning mot 

fritidshem se många olika saker som även påverkar undervisningen i klassen. Dessa olika 

saker kan med fördel stöttas upp med hjälp av specialpedagogen. En av specialpedagogerna 

berättade även att de medvetet valt att styra upp rasterna med rastaktiviteter. Konkreta saker 

som erbjuds var att elever i trean agerade lekvärdar. Den enskilda eleven utvecklades men 

huvudsyftet var att ta tillvara elevens kreativitet med stöd från läraren med inriktning mot 

fritidshem för att få med eleverna i leken. Se exempel från informant 4. 

 

”Vi har elever i trean som är lekvärdar på rasterna. Dom sätter igång lekar som alla 

får vara med på. Det brukar vara riktigt populärt och många som inte brukar vara med 

annars är med faktiskt. Och det är fritidspedagogerna som ligger bakom det här i 

samråd med mig då”(Informant 4). 

 

Flexibilitet, övergångar och rutiner  

Samtliga specialpedagoger framhöll att lärare med inriktning fritidshem är oerhört flexibla. 

Detta kunde visa sig genom att lärare med inriktning mot fritidshem under en skoldag kan 

undervisa i livskunskap samt estetisk verksamhet som bild och musik liksom delta i planerade 

temaarbeten eller vara stöd till en enskild elev. Styrkan låg även i att läraren med inriktning 

mot fritidshem var flexibel i vilken klass den skulle undervisa och hur, detta med 

utgångspunkten att deras resurser sätts in där behovet finns. Vilket uttrycks via informant 1. 

 
”Fritidspedagoger är ofta flexibla och ser lösningar utifrån situationen. Här är det tufft 

nu, så nu fokuserar vi extra här. Eller att, ja absolut, jag hoppar in och tar extra hand 

om Pelle eftersom han behöver lite extra stöttning just nu” (Informant 1). 

 

En av specialpedagogerna framhöll att flexibiliteten i sig kan ses genom att lärare med 

inriktning mot fritidshem bör/ska förstärka där det finns behov, både inom fritidshem och 

skola. Vilket ansågs underlätta upplägget av en dag och som återspeglas via informant 5. 

 
”Forskning visar på att det är lärare med inriktning mot fritidshem som även utbildar 

sig mot att även vara i skolans värld. Det är positivt på så sätt att man redan har en 

värdegrund som underlättar till att vara flexibel och anpassningsbar för 

klassundervisning” (Informant 5). 

 

De intervjuade påtalade att olika miljöer påverkar hur en elev lär och utvecklas. De ansåg att 

läraren med inriktning mot fritidshem ska vara lyhörda och arbeta för att ha liknande rutiner i 

både skola och på fritidshemmet. Det framkom att enkla rutiner som betyder samma sak både 

inom skolan och på fritidshemmet användes, exempelvis att en uppsträckt hand betyder 
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stanna. Ett utvecklingsområde som lyftes var övergången mellan skolan och fritidshemmet 

vilket framgår av informant 2. 

 
”Vad händer egentligen med barnet mellan övergångar och hur kan vi fånga upp det 

som händer, och är det en negativ lärmiljö, vad kan man då göra för att få det positivt. 

Eleven kanske behöver en lugn stund och släcka ner, eller få vara i upplevelserummet. 

De som har svårt med övergångar kan lägga sig och ta det lugnt. Vi tränar eleverna 

mellan övergång lekis till skola och lågstadiet till mellanstadiet, men vi tränar oftast 

inte eleverna mellan övergångarna mellan fritids och skola” (Informant 2). 

 

6.1.2 Handledning 

Kompetensutveckling 

Det framkom att specialpedagogerna stöttar läraren med inriktning mot fritidshem i att erhålla 

ny kompetens, liksom informant 1 uttrycker sig.  

 
”Jag försöker uppdatera mig i senaste forskningen kring fritidshem så att jag kan 

handleda på ett bra sätt. Vad är framgångsfaktorer för att kunna erbjuda en bra 

fritidspedagogik? (Informant 1). 

 

Det visade sig även att merparten av specialpedagogerna intresserade sig av 

fritidspedagogiken i relation till övriga delar som påverkar en elev som har särskilda behov. 

Ytterligare sätt som kompetensutveckling sker på är att lärare med inriktning fritidshem får gå 

på olika nätverksträffar. Nätverksträffarna fokuserar på hur lärare med inriktning mot 

fritidshem stöttar elever på olika sätt. Detta sker några gånger per termin då de har 

gemensamma träffar med andra fritidspedagoger, från andra skolor och fritidshem, där de får 

input och stödjer varandra i sin yrkesroll. 

 

Det framkom att samtliga specialpedagoger strävade efter att lärare med inriktning fritidshem 

ska ha en kompetens inom hur elever, stärks av miljöer med lek samt bild och teater. 

Informant 2 uttrycker detta på följande sätt.  

 

”Det är viktigt att man får en kompetens som fritidspedagog kring hur elever i med 

svårigheter fungerar och det är ju vårt område som specialpedagog att få ut detta. Hur 

skapar man bra miljöer för lek, nyfikenhet, utveckling. Kan det vara tex via bild och 

teater? Att även kunna stötta elever som mår dåligt av att de är blyga är viktigt” 

(Informant 2). 

     

 

Observationer 

De intervjuade specialpedagogerna menade att lärare med inriktning mot fritidshem har en 

viktig roll som observatör i kritiska situationer då de ofta kan skapa sig en helhetssyn som 

annars är svårt att hinna med att uppfatta för läraren som är ansvarig i klassrummet. De 
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menade på att genom observationer kan läraren med inriktning mot fritidshem se till hur olika 

elever påverkas vilket i sin tur påverkar helhetssituationen.  

 

Även observation kring hur eleven skiljer sig från skolans miljö, inklusive rast, och sen på 

fritidshemmet är enligt samtliga intervjuade, en roll som läraren med inriktning mot 

fritidshem kan ha och som utgångspunkt för att kunna stötta på bästa sätt. Detta arbetssätt 

framgår via ett uttalande från informant 4. 

 

”En annan sak som är intressant att observera är hur barnen skiljer sig från skolans 

miljö och sen på fritids. Man kan tänka sig att fritidspedagogen filmar olika situationer, 

för att se samspelet mellan fritidspedagoger och barnen i de olika miljöerna. Vilket jag 

sedan tar del av och har i åtanke i framtida planering och insatser” (Informant 4).  

 

Vidare visar det sig att olika lärdomar som lärare med inriktning mot fritidshem får fram i 

samband med observationerna delges på handledningstillfällen och i arbetslagen för att 

utforma olika strategier för eleven. Vilket återspeglar sig i följande uttalande från informant 1.  

 

Först tar fritidspedagogen upp vad den sett under observationen med arbetslaget, sen 

tar man det till mig (specialpedagogen). Antingen ser man vissa elever som behöver 

särskilt stöd eller att det finns lärande situationer som vi behöver ändra på. Sen provar 

man och provar, men hittar man ingen lösning så är det perfekt att lyfta vid 

handledningstillfällena” (Informant 1). 

 

Vissa av de intervjuade framhöll även att de tror att den enskilde läraren med inriktning mot 

fritidshem reflekterar och lär sig från de unika tillfällens som uppstår i samband med 

observationer. 

 

6.1.3 Skolledningens inställning 

Värdegrund 

Det framkom att specialpedagogerna arbetade med stöttning och handledning på individ- och 

grupp- och organisationsnivå utifrån behov som fanns. Informanterna framhöll att de såg 

eleven i sin totala situation, och att det var utgångspunkten i deras arbete. Det finns en önskan 

om att lärare med inriktning fritidshem i så hög grad som möjligt själva ska kunna se att 

elever är i behov av ett visst särskilt stöd och hur läraren med inriktning mot fritidshem kan 

skapa en omgivning som är gynnsam för eleven. Genom en gemensam värdegrund framkom 

det att läraren med inriktning mot fritidshem genom små medel kunde göra stor skillnad för 

eleven vilket informant 5 uttrycker. 
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”Det kan ofta handla om att man genom vissa justeringar i gruppen, miljön eller så, 

kan gör stor skillnad för eleven” (Informant 5). 

 

Merparten av de intervjuade lyfte fram att de tillsammans med läraren med inriktning mot 

fritidshem målmedvetet arbetade med att stärka den sociala och emotionella interaktionen hos 

eleven. Informant 2 sade följande. 

 
”Hur man kan stärka den sociala och emotionella interaktionen kan vara genom att om 

ett barn har ett specialintresse så kan detta barn få chansen att visa upp en helt annan 

sida genom att man är kunnig, kompetent på ett annat sätt. Det är lätt att vissa barn 

känner sig misslyckade hela tiden och det blir en ond cirkel. Men kan man då finna ngt 

som detta barn är duktig på så kan man få en annan vinkel på det hela” (Informant 2). 

 

Ytterligare ett område som lyftes var vägledande samspel. En typ av arbetssätt som syftar till 

att skapa och upprätthålla goda relationer mellan omsorgsgivare samt eleven och som bygger 

på att lärare med inriktning mot fritidshem fokuserar på elevens styrkor och på det som 

fungerar bra. Vilket några av specialpedagogerna påtalade var utgångspunkten i sitt arbete. 

Informanterna menar på att lärarna med inriktning mot fritidshem visar att de tycker om 

eleven, att eleven är uppskattade samt att arbete genomförs för att vidga elevens utveckling i 

olika miljöer tillsammans med andra elever, liksom informant 2 uttrycker sig.  

 
”Vi jobbar med förhållningssättet ICDP (vägledande samspel) här på skolan, som 

bygger på barnens styrkor och att man fokuserar på det som funderar bra. Vi har 

fortlöpande träffar 2 ggr/termin om detta både med fritidspedagoger och 

förskolelärare. Vi jobbar med värderingsfrågor och att hitta ett gyllene ögonblick. Ta 

fram det som fungerar. Man visar att man tycker om barnen, att de är uppskattade, att 

man vidgar deras utveckling i olika miljöer med andra barn, våga undersöka och även 

på ett positivt sätt kunna sätta gränser” (Informant 2). 

 

Resursutnyttjande/Synen på fritidspedagogik  

Det framkom att specialpedagogerna nyttjar sina resurser på olika sätt vad gäller tid inom 

skola kontra fritidshem. Några av specialpedagogerna ansågs sig inte ha tid till att vara lika 

mycket på fritidshemmet som de skulle önska. Vissa nämnde att de inte stöttar lärarna med 

inriktning mot fritidshem i samma utsträckning som övriga lärare. En anledning till detta 

ansågs vara att det är svårare att finna passande tider för att vara tillsammans med läraren med 

inriktning mot fritidshem, vilket illustreras via informant 4. 

 

”Fritidspedagogerna ingår i arbetslagen, men jag kan tycka att det är svårt att hitta 

tider, för fritidspedagogerna är så mkt på schema, så det kan vara ett 

utvecklingsområde. Det är likadant där att tiden i sig kan vara problemet. 

Fritidspedagogerna ser behov men man får inte alltid tid till att göra det som borde 

behövas göras utifrån deras reflektioner och önskemål” (Informant 4). 
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Merparten av de intervjuade hävdade att de är medvetna om att elevens utveckling påverkas 

av hela dess skolmiljö och att de så ofta det går tar hänsyn till helheten vilket visar sig via 

informant 2. 

 

”Jag har läst om barns utveckling och barns behov och dessa finns ju i hela skolmiljön. 

Gör jag en pedagogisk bedömning, så hämtar jag även in info från fritids om hur 

barnet fungerar i det sammanhanget, då det skiljer sig från olika miljö. För att finna 

styrkor och se var barnet mår bättre under hela skoltiden” (Informant 2). 

 

Vad gäller resursutnyttjande ansåg merparten att det är viktigt att utvärdera insatser och att 

både specialpedagog och lärare med inriktning mot fritidshem måste prioritera detta för att 

veta om rätt saker genomförs. En del av informanterna menade på att det bör finnas fler 

utvärderingstillfällen i samband med arbetslagsträffarna. Samtliga specialpedagoger framhöll 

att resurserna är få och att det finns lite tid till reflektion, vilket informant 4 uttryck.  

 

”Tid för reflektion är så viktigt. Att utvärdera det som vi gör… men tiden är avgörande. 

Att finna tid för att samverka är viktigt, handledning i grupp med fritidspedagoger med 

mer kontinuitet, vore bra” (Informant 4). 

 

Merparten av de intervjuade ansåg att det är skolledningen som avgör hur stort utrymme som 

fritidshemmet får i skolans värld samt att det är skolledningen som till stor del påverkar hur 

specialpedagogen utformar verksamheten på skolan. De menade därför att det är av stor vikt 

att rektorn tycker att det är betydelsefullt med fritidshemmet och att rektorn har som strategi 

att visa upp verksamheten för föräldrarna, kopplat till mervärden för skolundervisningen. 

Några av informanterna nämnde även att utvecklingen inom arbetslaget påverkas utifrån 

synen på fritidspedagogik och detta mycket utifrån specialpedagogens ”mandat” i olika 

insatser. Detta återspeglas genom uttalandet från informant 3. 

 

”Det är av stor vikt att rektorn tycker att det är viktigt med fritids och rektorn har som 

strategi att visa upp fritidshemmet verksamhet för föräldrarna, detta är ett mål som 

arbetslaget har satt upp. Kunskapsmål berör egentligen bara skolan och det i sig tror 

hon kan bidra till att fritidspedagogerna inte alltid blir insläppta, och inte vill bli 

insläppta” (Informant 3). 

 

Arbetslag/Trygghetsteam/Fritidsråd 

Specialpedagogerna ansåg att det är av stor vikt att se till helheten utifrån olika kollegors 

kompetens och lärdomar om de olika eleverna, vilket olika arenor så som arbetslag, 

trygghetsteam och fritidsråd inbjöd till. De är även överrens om att både läraren med 

inriktning fritidshem samt specialpedagogen ansvarar för att bidra till att eleven uppnår målen 
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och att detta sker genom att anpassa lärmiljöer utifrån den enskilde individen. En 

specialpedagog berättade om att de genomför omfattande klassanalyser, se informant 1.  

 

”Vi gör klassanalyser i arbetslaget. Alla sätter sig ner och fördelar in eleverna i en 

pyramid utifrån olika färgfält. Grönt elever som är ok och röd flag innebär att man har 

extra koll. Gör både på individ men även som hel grupp. Hur kan man få till en bra 

klass t.ex. Även eleverna skattar sig själva på en skola mellan 1-10. Dessa resultat 

analysera vi väldigt noga. Det relateras även till föregående år, har vi haft ngn speciell 

påverkan. Vi utvärderar vårt arbete. Hur kan vi utveckla detta vidare. Pyramiden 

belyser en kunskapsdel och en social del. Kurator och specialpedagog finns med i detta. 

Vi ser inte enbart till kunskapsnivå utan även om man har en hög social nivå”  

(Informant 1). 

 

De intervjuade framhöll vikten av deras roll att vara ett bollplank och dela med sig av sin 

spetskompetens kring elevers olika behov. Det visade sig tydligt att samtliga 

specialpedagoger såg på sig själva som ett stöd och att de helst ville att lärarna med inriktning 

mot fritidshem själva skulle komma med lösningarna. Detta exemplifieras genom följande 

uttalande från informant 5. 

 

”I mötena kring barn med särskilda behov så uppkommer många funderingar, som jag 

pratar om hur man på olika sätt man kan hantera en händelse på bästa sätt. Jag är ett 

bollplank som specialpedagog, som både ifrågasätter och stöttar på samma gång. Inte 

säga, gör si gör så, mer har ni prövat det här, hur tror du att det skulle kunna 

fungera?” (Informant 5). 

 

Tydliggöra roller och gemensamma mål 

Samtliga specialpedagoger framhöll vikten av att det på ledningsnivå ska vara självklart att 

lärarna med inriktning mot fritidshem ger ett bra stöd till eleven. Här framhålls vad informant 

5 ansåg. 

 
”Där oerhört viktigt att vi alla är medvetna om att vi ska se till att ge stöd till de elever 

som är i extra behov av olika hjälpmedel osv. Det är ett av våra huvudmål och som vi 

alla måste hjälpas åt för att kunna leva upp till nu när många elever med särskilda 

behov är integrerade i den vanliga undervisningen” (Informant 5). 

 

Några av specialpedagogerna berättade om att det kan vara svårt att arbeta för nya 

gemensamma och långsiktiga mål, då den tidigare kulturen ”sitter i väggarna”. Vidare menade 

specialpedagogerna att det måste finnas en strategi för att kunna stötta eleven  och att lärare 

med inriktning fritidshem ska vara tydligt medräknade i denna. 

 

Det som specialpedagogerna framhöll på olika vis var att lärare med inriktning mot fritidshem 

så gott som alltid har en specialinriktning/ett specialintresse vilket oftast är jättebra. Det måste 



 27  

 

sättas i relation till helheten, där skolans behov styr verksamheten. Vilket visas via informant 

2 uttalande. 

 
”Det är skolans behov som ska styra verksamheten som fritidspedagogen arbetar med, 

oavsett bakgrund/intresse/nischning hos fritidspedagogen” (Informant 2). 

 

Ledningsgrupp 

De intervjuade specialpedagogerna påtalade att lärare med inriktning mot fritidshem numera 

sitter med i ledningsgruppen och kan påverka i detta forum. Ett forum där diskussioner förs på 

en övergripande nivå som bidrar till att en helhetsbild fås av skolans verksamhet och där 

grunden till ett bra samarbete mellan specialpedagog och lärare med inriktning fritidshem kan 

erhållas. Detta visas genom hur informant 1 uttrycker sig. 

 
”Vi har med en av skolans fritidspedagoger i vår ledningsgrupp, och det är jättebra 

och viktigt för det är här man får en bra övergripande bild, alltså helhetsbild om vad 

som sker och kommer att ske” (Informant 1). 

 

 

6.2  Resultatanalys  

I resultatanalysen analyseras olika resultat som framkommit i relation till denna studies 

teoretiska referensram: det sociokulturella perspektivet, det relationella perspektivet samt det 

multimodala perspektivet. Resultaten analyseras även utifrån angränsande studier inom 

området. 

 

I samband med temat lärande hela dagen framkom det att specialpedagogerna ansåg att det 

var av stor vikt att uppnå målen i kursplanen. Detta område utkristalliserades genom att 

specialpedagogerna ansåg att fokus i skolan ligger på måluppfyllelse. Det påtalades att det 

finns mål i kursplanen som varje elev ska uppnå men att vägen dit kan vara olika. De lyfte att 

tiden på fritidshemmet är en möjlighet för eleven att få en lugn stund under dagen eller att få 

hjälp med läxor. Genom att det finns en inställning till att ändra i miljön för att underlätta 

inlärningen hos eleven så samstämmer det med det relationella perspektivet som framhåller 

att förändringar i elevens omgivning antas kunna påverka elevens förutsättningar att uppfylla 

krav eller mål (Persson, 2011). Specialpedagogerna framhöll att lärare med inriktning mot 

fritidshem tar hänsyn till att olika elever har olika inlärningsstilar samt utvecklas på olika sätt 

i olika sociala kontexter. Det framkom även att specialpedagogerna tillsammans med lärarna 

med inriktning mot fritidshem arbetar med att lära sig själva men även eleven att tänka ”vad 

finns det för alternativ” i denna situation. En medvetenhet fanns kring att vissa elever lär sig 
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genom att se och att vissa lär sig genom att höra. Detta exemplifierades genom att en elev 

kunde få sjunga en text på svenskalektionen istället för att läsa. Detta stämmer överrens med 

det multimodala perspektivet som anser att lärprocessen för en elev påverkas av möjligheterna 

till att kommunicera och lära via olika redskap så som: sång, tal, bild, gester, bilder. Detta bör 

kunna påverka lärprocessen och kan generera meningsfullhet och ett sammanhang i lärandet 

(Kempe & West, 2010). Att även hänsyn tas till att elever har olika lärstilar och att elever 

utvecklas på olika sätt i olika kontexter, visar på ett sociokulturellt synsätt (Dysthe, 2003). 

 

Specialpedagogerna menade att det var viktigt att fokusera på att skapa en fungerande 

kommunikation och planering ihop. Kommunikation är ett viktigt redskap för 

specialpedagogen. De anser bland annat att kritiska situationer kan förebyggas genom att 

informera och kommunicera med lärarna med inriktning mot fritidshem om hur de olika 

eleverna mår och upplever sin skoldag. Detta stämmer överrens med det resultat som 

framkommit från ett antal förskolelärare/lärare med inriktning mot fritidshem som ska bli 

specialpedagoger, som menar att olika elevers livssituation präglar vad och hur kunskap kan 

utvecklas (Siljehag, 2007). I Jacobsson och Wandegren (2007) framkom det som positivt att 

specialpedagogerna hade en daglig kontakt med föräldrarna via fritidshemmet, då föräldrarna 

ansågs vara en av de viktigaste samarbetsparterna. Detta kan sammankopplas med att 

merparten av de intervjuade framhöll vikten av att ha en bra kommunikation och relation med 

föräldrarna. Lärare med inriktning fritidshem träffar ofta föräldrarna i samband med dagens 

avslut på fritidshemmet där de fångar upp specialintressen och annan värdefull information 

om hur eleven agerar i olika sociala situationer. Denna information kan sedan delges 

arbetslaget. Att informanterna framhåller att lärare med inriktning fritidshem tar hänsyn till 

den totala situationen hos eleven visar på ett relationellt synsätt (Emanuelsson et al. 2001). 

Återkommande lyfte de intervjuade att specialpedagog och lärare med inriktning mot 

fritidshem planerade och kommunicerade kring hur bra pedagogik kan bedrivas, med hänsyn 

till elevers olika behov inom den ordinarie undervisningen. Detta är en aspekt med 

utgångspunkt i det relationella perspektivet där kvalificerad hjälp erhålls av specialpedagogen 

för att kunna planera in differentieringen i undervisning (Persson, 2011). 

 

Ett område som uppkom under lärande hela dagen var att skapa en brygga mellan det 

teoretiska och det konkreta. Det framkom att lärare med inriktning mot fritidshem är som en 

brygga mellan det teoretiska och det konkreta, där det sociala samspelet är i fokus. 

Specialpedagogerna menade att det en elev inte befäster i lärandemiljön i skolsituationer, i det 
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abstrakta, kan lärare med inriktning mot fritidshem stärka i det konkreta via olika arbetssätt 

som involverar olika sinnen. Enligt merparten av specialpedagogerna är det viktigt att tänka 

på detta redan i planeringen, exempelvis i samband med temaarbeten, för att få in olika 

verktyg för lärande. En elev kanske behöver sjunga, rita eller använda kroppen, för att befästa 

kunskapen (Kempe & West, 2010). I Jacobsson och Wandegren (2007) framkommer det att 

specialpedagoger med en bakgrund som lärare med inriktning mot fritidshem, har sin främsta 

styrka och kompetens i att arbeta med elevers och vuxnas sociala och emotionella utveckling 

inom olika verksamheter. Därtill ansågs det vara en styrka att kunna bemöta eleven utifrån ett 

socioemotionellt perspektiv samt att de hade en viktig roll i att skapa goda relationer till 

eleven och bidra till trivsel. Detta stämmer överrens med informanternas uttalande om att 

lärare med inriktning mot fritidshem anses ha en bra kompetens vad gäller gruppdynamik och 

är ett bra stöd till eleven, exempelvis är de ofta med i olika aktiviteter själva för att locka med 

de elever som i ”vanliga fall” inte vill delta.  

 

I Siljehag (2007) betonande informanterna att den konkreta upplevelsen och betydelsen av det 

sinneliga, det konstnärliga skapandet och den värdefulla leken var viktiga inslag i en elevs 

vardag. Studien visade också betydelsen av ett pågående socialt relationsarbete mellan elever 

liksom mellan elev och vuxen, för att eleven skulle kunna ta till sig skolans ämneskunskaper. 

Detta sammanfaller även med ytterligare en studie där informanterna menade att grunden i 

arbetet var att skapa goda relationer till eleven för att skapa trygghet, först då tycktes 

ämneskunskaperna kunna falla på plats (Jacobsson & Wandegren, 2007). Dessa resultat 

överensstämmer med informanternas uttalande på så sätt att de framhöll att leken är en viktig 

del i att utveckla den sociala biten och att ett bra socialt klimat nås genom exempelvis att 

eleverna respekterar varandra och att de bryr sig när en ny elev börjat. Vidare framhöll 

specialpedagogerna att målet är att skapa trygghet, för att eleven ska känna sig trygga även i 

klassrummet och kunna fokusera på kunskapsinlärningen. Ovan resultat överensstämmer med 

det sociokulturella perspektivet som framhåller att olika förutsättningar vad gäller den 

kommunikativa processen och möjligheter till interaktionen med andra personer, är avgörande 

för vad som lärs och hur det lärs (Dysthe, 2003).  

 

Rastens påverkan på eleven påtalades. Specialpedagogerna menade att på rasterna kan lärare 

med inriktning mot fritidshem se många olika saker som även påverkar undervisningen för 

eleven. Det är viktigt att eleven uppmuntras till att exempelvis våga prova nya aktiviteter och 

leka med nya kompisar. Det framkom att rasterna är mer uppstyrda över lag nu än för några år 
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sedan i syfte att alla ska få vara med. Ytterligare ett resultat som framkom i syfte att skapa 

mervärde hos eleven var att en skola hade ett upplägg där elever i trean var lekvärdar och 

ansvarade för olika lekar på resterna. Ovan aspekter överensstämmer med det sociokulturella 

perspektivet där lärande sker i samspel i olika interaktionsformer och miljöer där eleven 

känner sig accepterad är en viktig del i att skapa en elevs identitet. Att vara en elev som 

känner sig uppskattad både för att vara en som kan något, och en som betyder något för andra, 

innebär att eleven känner sig betydelsefull (Dysthe, 2003).  

 

Ytterligare ett område var flexibilitet, övergångar och rutiner. Flexibiliteten kunde visa sig 

genom att lärare med inriktning mot fritidshem under en skoldag kan undervisa i livskunskap 

samt estetisk verksamhet liksom delta i planerade temaarbeten eller var stödperson till en 

enskild elev. Styrkan låg i att läraren med inriktning mot fritidshem var flexibel i vilken klass 

den skulle undervisa styrt utifrån var behovet var som störst i att en extra resurs fanns. Detta 

överensstämmer med Jacobsson och Wandegrens (2007) studie där det framhölls att det är 

viktigt att ett bra samarbete finns i arbetet kring eleven. Specialpedagogerna ansåg även att 

det var viktigt att skapa struktur för eleven. Struktur samt rutiner var områden som även 

informanterna påtalade, på så vis att de eftersträvade att arbetade med enkla rutiner som 

betyder samma sak inom både skolan och på fritidshemmet. 

 

Utifrån resultatet handledning framgick det tydligt att kompetensutveckling var av stor vikt 

för att kunna stötta eleven. Saker som framkom var att specialpedagogen stöttar läraren med 

inriktning mot fritidshem på olika sätt i att erhålla ny kompetens. Detta genom exempelvis att 

specialpedagogen själv uppdaterar sig i senaste forskningen kring fritidshem, för egen 

utveckling samt för att kunna handleda på ett bra sätt med hänsyn till omgivande faktorer. 

Detta går i linje med det relationella perspektivet där fokus ligger på den omgivande miljön 

och att olika insatser som har en avgörande del i hur eleven uppfyller uppställda krav eller 

mål (Persson, 2011). En form av kompetensutveckling som framkom var att specialpedagogen 

strävade efter att bidra till att lärare med inriktning fritidshem ska ha en kunskap om hur 

eleven kan stärkas av bra miljöer för lek samt andra saker som bild och teater, vilket gör 

eleverna nyfikna och vill utvecklas. Detta framkom även i Jacobsson och Wandegrens (2007) 

studie där specialpedagogerna menade att variation i lärandet och uttrycksformer var 

betydelsefulla och att det skedde via rörelse, drama, bild, musik och lek. Detta förhållningssätt 

överensstämmer med det multimodala perspektivet på så sätt att lärare med inriktning mot 
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fritidshem medvetandegörs om att det finns olika meningsskapande redskap i lärprocessen 

(Lindstrand & Selander, 2009).  

 

Flera av specialpedagogerna nämnde även att observationer var ett viktigt verktyg för att 

stötta eleven. Det påtalades att läraren med inriktning mot fritidshem har en viktig roll som 

observatör i kritiska situationer. Detta då de ofta kan skapa sig en helhetssituation av det som 

händer som annars är svårt att hinna med att uppfatta för läraren som är ansvarig i 

klassrummet. Även observation kring hur eleven skiljer sig från skolans miljö och sen på 

fritidshemmet är en roll som läraren med inriktning mot fritidshem utvecklas utav. Detta 

stämmer med det relationella perspektivet som menar på att det är viktigt att se eleven i sin 

totala situation och att den pedagogiska kompetensen ska forma passande förutsättningar för 

lärande hos den enskilde eleven (Persson, 2011).  

 

Ett huvudområde som framkom var skoledningens inställning. Vad gäller synen kring 

värdegrund och hur specialpedagogerna arbetade med det inom handledning framkom 

följande. Att det finns en strävan om att utveckla lärare med inriktning fritidshems syn kring 

att i så hög grad som möjligt själva kunna skapa en gynnsam omgivning för eleven. Vilket är 

ytterligare en utgångspunkt som det relationella perspektivet omfattas av (Persson, 2011). 

Detta kan sammankopplas med Siljehag (2007) som visar på att elevers villkor är olika och att 

dessa kan döljas i olika situationer, vilket kräver en pedagogisk medvetenhet för att 

synliggöra de skilda villkoren. Det framkom att specialpedagogerna arbetade med stöttning 

och handledning med jämna mellanrum, på individ- och grupp- och organisationsnivå utifrån 

behov som fanns, vilket samstämmer med det relationella perspektivet där ambitionen är att 

se eleven i sin totala situation (Emanuelsson et al. 2001).   

 

Informanterna påtalade att olika miljöer påverkar hur en elev lär och utvecklas. Merparten av 

specialpedagogerna framhöll att lärare med inriktning mot fritidshem har som utgångspunkt 

att arbeta med SEL. Informanterna anser att om läraren med inriktning mot fritidshem knyter 

an till elevens intresse, som med fördel utövas med andra elever, kan det bidra till uppmuntran 

samt fortsatt nyfikenhet och kanske även att det stimulerar till studier på fritidshemmet. Dessa 

aspekter överensstämmer med utgångspunkterna för det sociokulturella perspektivet där 

lärandet bland annat anses ha att göra med relationer och att lärande sker genom deltagande 

och genom deltagarnas samspel (Dysthe, 2003). Detta resultat återspeglas i amerikanska 

studier på så sätt att det visat sig att arbete med SEL ökar delaktigheten samt är viktigt för att 
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lyckas i livet likväl som att det minskar risken för utanförskap (Elias et al. 1997; Zins et al. 

2004). Ytterligare ett område som framkom av några informanter var att de arbetade med 

vägledande samspel. De menar på att lärarna med inriktning mot fritidshem visar att de tycker 

om eleven och påtalar dess styrkor samt att arbete sker med att vidga elevens utveckling i 

olika miljöer tillsammans med andra elever. Även detta förhållningssätt utgår ifrån det 

sociokulturella perspektivet där viljan till att lära är starkt sammankopplat med upplevelsen av 

meningsfullhet och lärande i social praktik (Dysthe, 2003).  

 

Under intervjuerna framkom det att skolledningens inställning har en avgörande roll för hur 

specialpedagog samt lärare med inriktning mot fritidshem kan stötta eleven utifrån 

resursutnyttjande/synen på fritidspedagogik. Det framkom exempelvis att 

specialpedagogerna inte hinner ta sig tid till att vara lika mycket på fritidshemmet som de 

skulle önska. Vidare framkom det att skolledningen har en påverkan på huruvida 

verksamheten på skolan utformas och hur specialpedagogen ”styr upp” arbetslaget. I 

Jacobsson och Wandegrens (2007) framkom det att det var viktigt att vid upprepade tillfällen 

lyfta fram lärare med inriktning mot fritidshem för att tydligöra deras roll. Det nämndes att 

skolledningens syn på en lärare med inriktning mot fritidshem kan påverka hur en yrkesroll 

uppfattas. Det betonades även av informanterna att det är av stor vikt att rektorn tycker att det 

är viktigt med fritidshem. Detta på så sätt att rektorn har som strategi att visa upp 

verksamheten på fritidshemmet för föräldrarna och att det betonas på vilket sätt verksamhet 

på fritidshem kan gynna skolundervisningen. Detta är ett resultat som även framkommer i en 

amerikansk studie där det framhölls som viktigt att ha en stödjande organisation och en rektor 

som stöttar (Elias et al. 2003). Tankesättet går att likna utifrån det relationella perspektivet där 

skolledningen ser eleven i sin totala situation utifrån den egna individen som påverkas av den 

omgivande miljön (Emanuelsson et al. 2001). I Jacobsson och Wandegren (2007) påtalade 

informanterna att fokus låg på att fånga upp helheten av individen i olika miljöer. En 

helhetssyn, med familj, skola och fritidshem, var viktigt och vikt lades vid att förstå de olika 

sociala koderna. Detta framkom även av merparten av de intervjuade, de menade att de är 

medvetna om att elevens utveckling påverkas av hela dess skolmiljö och att de så ofta det går 

tar hänsyn till helheten.  

 

Det framkom av intervjuerna att samarbete i olika arbetsgrupper som arbetslag, 

trygghetsteam och fritidsråd var av stort värde. Detta på så vis att det är viktigt att se till 

helheten utifrån olika kollegors kompetens och lärdomar om de olika eleverna. Därtill 
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framkom det att specialpedagogen agerar som ett bollplank, med spetskompetens kring 

elevers olika behov, vilket är värdefullt. Merparten av specialpedagogerna var överrens om att 

både lärare med inriktning mot fritidshem och specialpedagogen  ansvarar för att bidra till att 

målen uppnås och att detta ska ske genom alternativa lärmiljöer som passar den enskilde 

individen. Detta är ytterligare ett resultat som visar på ett relationellt perspektiv finns i 

grunden där eleven ses i sin totala situation och erbjuds en utbildningsmiljö utifrån särskilda 

behov (Persson, 2011). 

 

En avgörande faktor som var återkommande var vikten av att tydliggöra roller och 

gemensamma mål. Det påtalades att en gemensam värdegrund om hur skolan arbetar för att 

kunna erbjuda bra insatser till eleven var viktigt. Detta för att undvika att viss personal 

fortsätter att arbeta på ett visst sätt, för att det arbetssättet ”sitter i väggarna” och att det enbart 

blir insatser utifrån det som läraren med inriktning mot fritidshem själv väljer att se. 

Merparten av informanterna ansåg att en långsiktig strategi måste finnas för att kunna stötta 

eleven, vilket även i sig framhölls som viktigt för att ett invant beteende i personalgruppen 

ska kunna ändras. Detta kan sammankopplas med det relationella perspektivet som påtalar att 

tidsperspektivet är långsiktigt (Persson, 2011). Det framkom även att specialpedagogerna 

ansåg att en hög andel av lärare med inriktning mot fritidshem har en specialinriktning/ ett 

specialintresse vilket oftast är jättebra men att det måste sättas i relation till helheten, där 

skolans behov styr verksamheten. Detta helhetstänk visar återigen på en relationell 

utgångspunkt (Persson, 2011). 

 

För att specialpedagog och lärare med inriktning fritidshem ska kunna stötta eleven påtalades 

forumet ledningsgruppen. Detta forum var relevant då diskussioner på en övergripande nivå 

sker där och bidrar till en helhetsbild av verksamheten. Även lärare med inriktning fritidshem 

är representerade på dessa möten vilket visar på hänsynstagande till helheten och en 

relationell syn, vilken framhäver att det är viktigt att se eleven i sin totala situation och att den 

pedagogiska kompetensen ska forma passande förutsättningar för lärande hos den enskilde 

eleven (Persson, 2011).   
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7. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras den valda metoden samt resultaten i förhållande till bakgrunden. 

Avslutningsvis dras en rad slutsatser och förslag till framtida forskning ges. 

 

7.1 Metoddiskussion  

Olika metodiska överväganden som gjordes innan studien har varit avgörande för studiens 

utförande. Det var vissa problem att finna passande informanter som kunde ställa upp. Vilket 

resulterade i att enbart fem intervjuer genomfördes. Jag är medveten om att enbart fem 

intervjuer inte är optimalt. Jag anser dock att det blivit ett bra resultat utifrån förutsättningarna 

och i en kvalitativ studie som denna fick jag kännedom och förståelse för det som upplevdes 

av den unika individen (Kvale, 1997). En större intervjugrupp hade kunnat göra resultatet mer 

överförbart. Sökandet efter svenska samt internationella studier som visade på samma resultat 

gick inte att finna. Jag fann dock ett antal studier som tangerar denna studies resultat.  

 

Förkunskaperna av att intervjua var små och trots en genomförd pilotintervju var det svårt att 

avbryta och styra informanterna tillbaka till önskat läge. Detta bidrog till ett omfattande 

transkriberat material vilket kan ha påverkat resultatet. Att jag dock har erfarenhet av arbete 

inom det område som studerades anser jag vara en styrka då jag kunde ställa passande 

fördjupningsfrågor samt sammanfattande frågor (Kvale, 1997). Under intervjuerna användes 

en bandspelare vilket kan vara hämmande och ses som en svaghet. Samtidigt ser jag 

inspelandet som en styrka då intervjun kunde återges ordagrant och att fokus låg på innehållet 

i intervjun istället för på notering av fakta.  

 

7.2 Resultatdiskussion 

Nedan lyfts ett antal resultat fram under respektive temaområde, som jag ansåg var värda att 

ta upp till diskussion, då det fanns tydliga samband med teoretisk referensram, 

bakgrundslitteraturen samt angränsande studier. 

 

Resultaten visar på att det finns en rad olika insatser där samarbete sker utifrån att stärka den 

sociala och emotionella utvecklingen samt för att eleven ska uppnå kunskapsmålen.  

 

För att skapa Lärande hela dagen så framkom området Kommunikation och planering ihop 

där specialpedagogerna påtalade att samtal stundtals fördes om hur specialpedagog och lärare 
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med inriktning fritidshem kunde bedriva en bra pedagogik för att skapa bra förutsättningar för 

eleven inom den ordinarie undervisningen. Jacobsson och Nilsson (2011) menar på att det 

finns kritik kring hur stödet till eleven ges (Jacobsson & Nilsson, 2011). Vidare har kritik 

framkommit om att det särskilda stödet inte alltid hamnar hos de elever som har störst behov 

(Skolverket, 2009). Genom samarbete som specialpedagogerna lyfte så torde det ha en positiv 

inverkan på att kunna styra insatserna i allt högre grad till att stötta de elever som mest 

behöver extra stöd samt att det bidrar till att det erbjuds passande former av stöd. Jag anser att 

om planering av hela skoldagen alltid skulle ske på ett strategiskt och långsiktigt vis så skulle 

goda förutsättningar skapas för eleven. Ett effektivt och givande lärande för eleven skulle vara 

i fokus och därmed skulle troligen resurserna nyttjas bättre.  

 

Utifrån undertemat flexibilitet, övergångar och rutiner framhöll en informant att övergångar 

mellan lekis till skola och lågstadiet till mellanstadiet övades, men att de inte tränar 

övergångarna mellan fritidshem och skola. Detta är något som jag ställer mig frågandes till. 

Vad kan detta bero på och vad skulle effekterna kunna bli om man även tränade övergången 

mellan skola och fritidshemmet i syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar för en smidig 

övergång för eleven. Kan det vara så att skolan och fritidshemmet redan har samma rutiner 

och förväntningar liksom samma lärare? Är eleverna möjligtvis i samma lokal med respektive 

verksamhet? Detta är något som inte framgår i denna studie.  

 

Inom temat handledning belyste specialpedagogerna att de arbetar med värdegrund och att 

det finns en önskan hos specialpedagogerna om att lärare med inriktning fritidshem i så hög 

grad som möjligt själva ska kunna se vilka elever som är i behov av ett särskilt stöd och hur 

man kan skapa en omgivning som är gynnsam för denna elev. Jag finner detta som intressant 

och jag tror på upplägget, men jag vill väcka frågan om hur denna utgångspunkt skulle 

påverka eleven i samband med att vikarier samt nya lärare med inriktning mot fritidshem 

kommer in i undervisningen. Med hjälp av förebyggande handledning anser jag att det inte 

blir lika ofta som läraren med inriktning mot fritidshem lägger sin tid på att släcka bränder. 

Det framgår att utvärderingstillfällen finns i viss utsträckning, men att mer tid borde finns till 

detta i arbetslagen. Detta vill jag kommentera på så sätt att jag anser att det är relevant att 

avvara tid på att reflektera kring pedagogiska misstag genom att bena ut när, var, hur och 

varför en situation uppstod. Detta för att kunna anpassa och kvalitetssäkra verksamheten som 

skolan bedriver.  
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I samband med skolledningens inställning och resursutnyttjande/synen på fritidspedagogik 

framkom det att specialpedagogerna inte hinner ta sig tid till att vara på fritidshemmet så 

mycket som de skulle önska. Detta vill jag kommentera på så vis att den sociala praktiken 

som finns inom fritidshemmet bör vara värd att avsätta tid till då det är ett ypperligt tillfälle att 

lära sig mer om hur elever interagerar i en viss typ av miljö. Om specialpedagogen valde att 

vara mer i fritidshemmet skulle det troligtvis frigöra tid, det utifrån att kunskapen ökar om 

fritidshemmet och fritidspedagogik. Då torde en tydlig struktur, gemensam planering och 

tydliga mål kunna bidra till färre åtgärdsprogram vilket tar sin tid. Vidare framkom det att en 

av specialpedagogerna ansåg att fritidshemmet och fritispedagogik inte påverkar möjligheten 

att uppnå kunskapsmålen ”Kunskapsmål berör egentligen bara skolan och det i sig tror jag 

kan bidra till att fritidspedagogerna inte alltid blir insläppta, och inte vill bli insläppta”. 

Detta uttalande stämmer inte överens med de andra specialpedagogerna, som poängterade 

bland annat skapande av trygghet hos eleven samt lekens betydelse för en elevs möjlighet att 

uppnå kunskapsmålen. 

 

Överlag anser jag att specialpedagogerna har ett relationellt synsätt, då de ser till helheten och 

den omgivande miljön för att kunna skapa goda förutsättningar för eleven. Jag anser även att 

utgångspunkten för hur lärare med inriktning mor fritidshem stöttar en elevs lärande och 

utveckling, sker genom en social interaktion mellan elev och andra människor vilket det 

sociokulturella perspektivet betonar. Slutligen visar resultaten på att eleven får möjlighet att 

nyttja olika lärstilar så som musik och bild, vilket innebär att det multimodala perspektivet 

genomsyrar verksamheten.  

 

7.3 Slutsats 

Slutsatsen av den här studien är att specialpedagoger och lärare med inriktning fritidshem 

samarbetar för att skapa ett lärande hela dagen, med olika strategier för att kunna stötta 

eleven. För att skapa ett lärande hela dagen för eleven framkom det att skolledningens 

inställning samt handledning var områden som hade stor påverkan.  

 

Vad gäller skolledningens inställning var synen på fritidspedagogik samt hur 

resursfördelningen skedde viktiga faktorer. Det var viktigt att planering skedde tillsammans 

där gemensamma mål och strategier utformades för att kunna stötta eleven, utifrån 

skolledningens uppsatta mål.  
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Handledning hade en stor påverkan när det handlade om att kunna stötta elever i att uppnå 

kunskapsmålen. Detta skedde genom insatser som; observationer av elev och skolmiljö samt 

observationer av social interaktion. Därtill lades tid på regelbunden kompetensutveckling i 

syfte att bland annat utveckla arbetssätt som skapar en brygga mellan det teoretiska och 

konkreta, som exempelvis att leka och lära via olika sinnen. 

 

7.4 Framtida forskning 

Det vore intressant att studera samma forskningsfrågor men att fråga lärare med inriktning 

mot Fritidshem, och jämföra dessa studier för att se vad som skiljer sig åt. En tanke är även 

om att intervjua läraren med inriktning grundskolans tidigare år, för att även där se vad som är 

synergier kontra saker som inte överensstämmer. Under denna studie har jag även reflekterat 

kring att det vore intressant att intervjua skolledningen/rektorn om hur han/hon ser på 

möjligheterna med att stärka eleven, med fokus på lärare med inriktning mot fritidshem samt 

specialpedagogen. Avslutningsvis vill jag även lyfta området rast, som även var en av mina 

ursprungstankar för denna studie, men som jag på grund av tidsbrist prioriterade bort. Att 

fördjupa sig än mer inom hur eleven skulle kunna stärkas av att specialpedagog och 

fritidspedagog medvetet samarbetar kring detta, skulle vara intressant. Detta då 

specialpedagogerna berörde detta som en viktig arena, med många utvecklingsmöjligheter till 

att stärka eleven.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

 

Inledande frågor 
- Vad är ditt namn och vilken utbildning har du?  

- Vad har du för yrke och hur länge har du arbetat inom det yrket? 

- Vad har du för kännedom kring en FP kompetens och dess uppdrag?  

- Hur utformar er/era FP sin verksamhet? 

 

 

Temabaserade frågor  
 

Skola 

-Vad har du som SP för kompetens som kan bidra till att du och FP kan samarbeta på ett sådant sätt att eleven 

når kunskapsmålen? 

- Hur anser du att SP och FP tillsammans kan: 

a) Möjliggöra alternativa lärmiljöer för att utveckla den sociala och emotionella utvecklingen hos eleven? 

b) Möjliggöra alternativa lärmiljöer för att eleven ska nå kunskapsmålen? 

- Hur kan samarbetet mellan SP och FP i ett arbetslag se ut i dag? Vad kan utvecklas för att stärka eleven? 

- Hur anser du att SP och FP kan förebygga att ”kritiska situationer” uppstår, och på så vis bidra till en bra 

lärmiljö för eleven? 

- Hur ser du att FP kan arbeta autentiskt (konkret, praktisk) utifrån olika mål i kursplaner, för att stötta eleven? 

- Inom vilka ämnen skulle multimodalt (olika redskap och kommunikationsformer för att lära, ex tal, sång, spel, 

gester, blickar, känslor mm) lärande med hjälp av FP kunna bidra till en bra lärmiljö för eleven?  

 

Fritidshem 

- Vad har du som SP för kompetens som kan bidra till att du och FP kan samarbeta på ett sådant sätt att 

fritidshemsaktiviteter stärker de sociala och emotionella förmågorna hos eleven?  

- Hur anser du att SP och FP kan samarbeta för att skapa aktiviteter/lärmiljöer som syftar till att stärka den 

sociala och emotionella interaktionen mellan eleven och dess omgivning? 

 

 

Sammanfattande frågor  
Formuleras utifrån intervjuns karaktär. 

 

 

Fördjupningsfrågor  
Formuleras genom exempelvis:  

- På vilket sätt? Kan du berätta mer? Vad tänkte du då? och så vidare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*SP = Specialpedagog *FP = Lärare med inriktning mot Fritidshem *Eleven = Elev i behov av särskilt stöd 
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Bilaga 2 - Brev till deltagare  
 

Datum: XXXX  

Namn: XXXX          

Tel: XX-XX          

Mail: XX@XX 

Hej! 

 

Mitt namn är Emil Nordlund och som jag berättade på telefon kommer jag läsa min sista 

termin på lärarprogrammet nu i vår, där jag kommer skriva ett avslutande examensarbete 

inom specialpedagogik. En intervjustudie där syftet är att beskriva och analysera hur 

specialpedagoger och lärare med inriktning mot fritidshem, tillsammans kan skapa goda 

förutsättningar för elever i behov av särskilt stöd i skolan. Intervjun, som beräknas pågå i 30-

40 min, kommer i samråd med dig att bokas in på lämplig tid och plats. Jag har dock för 

avsikt att kunna genomföra intervjun någon gång under vecka 16-18. Inom kort hör jag av 

mig till dig på telefon. 

 

Deltagandet i studien är helt frivilligt och du väljer vilka frågor du svara på. Du kan när du 

vill avsluta den pågående intervjun. Under intervjun önskar jag använda bandspelare, för att 

ordagrant kunna återberätta samtalet. Efter sammanställning av intervjun får du läsa igenom 

den om du vill, där har du chans att ändra och/eller lägga till information. Intervjun kommer 

att behandlas konfidentiellt och dina personuppgifter kommer att kodas, detta för att 

framkommen data inte ska kunna härledas till enskild person. Studien kommer att finnas 

tillgänglig på internet, uppsatser.se. 

 

Om du har frågor angående ditt deltagande eller studien, är du välkommen att kontakta mig 

eller min handledare på: 

 

Emil Nordlund, ansvarig för studien-    

Mail: emilnordlund@hotmail.com alternativt 073-5353051   

 

Eva Skogman, ansvarig handledare- 

Mail: eva.skogman@mdh.se 

 

 

 

Jag intygar härmed att jag har tagit del av ovanstående information- 

 

Förnamn, efternamn:   Ort, datum: 
 

…………………………………………  ………………………………………… 

 

Jag önskar ta del av resultatet, i form av en sammanfattande rapport Ja        Nej 

 

 

 

Tack för ditt deltagande! 

Hälsningar Emil Nordlund 

 


