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Sammanfattning 

Studien undersöker hur fritidslärare och skolledning beskriver samverkan kring elever i behov av 

särskilt stöd sker under fritidshemstiden. Underlaget för studien består av semi-strukturerade intervjuer 

med fritidslärare och skolledning, där intervjuerna har analyserats tematiskt utifrån ett 

specialpedagogiskt perspektiv och ett samverkansperspektiv. I studien har vi funnit att fritidslärare 

beskriver att det finns brister i samverkan kring elever i behov av särskilt stöd. En aspekt i detta har 

varit att skoltiden prioriteras framför fritidshemstiden. En annan aspekt har varit att 

specialpedagogerna inte är insatta i fritidshemmets struktur och verksamhet. Vidare fann vi en 

diskrepans mellan skolledningens formuleringsarena och fritidslärarnas realiseringsarena, där 

skolledningen uttryckte att det fanns adekvata strukturer för samverkan och fritidslärarna upplevde att 

det fanns brister i samsyn och styrning. En slutsats utifrån dessa resultat är att skolans 

utbildningsuppdrag prioriteras framför det demokratiserande och socialt utvecklande uppdraget som 

ingår i fritidshemmets verksamhet när det gäller samverkan kring elever i behov av särskilt stöd. 
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Förord 

Denna studie är en del av kursen Självständigt arbete för Grundlärarprogrammet med inriktning mot 

arbete i fritidshem vid Stockholms Universitet. Vi har valt att undersöka hur fritidslärare och 

skolledning beskriver att de upplever samverkan kring elever i behov av särskilt stöd sker under 

fritidshemstiden, då vi märkt att samverkan kring elever i behov av särskilt stöd varit näst intill 

obefintlig under fritidshemstiden. Vidare är detta område eftersatt inom forskningen, det är vår 

förhoppning att denna studie bidrar till att öka kunskapen om området.  

Underlaget för studien består av semi-strukturerade intervjuer med fritidslärare och skolledning. 

Intervjuerna har analyserats tematiskt utifrån specialpedagogiskt perspektiv och 

samverkansperspektiv.  

Vi vill tacka våra informanter vid de olika skolorna för deras deltagande i studien, för den tid och för 

deras värdefulla kunskaper som de delat med oss. Vi vill även tacka vår handledare Linnéa Bruno för 

feedback och goda råd i samband med vår studie. Slutligen vill vi tacka våra familjer, utan deras 

villkorslösa stöd hade denna studie inte gått att genomföra.  

Ett sista tack till alla personer som satt med på vår opponering samt de som granskat vårt arbete och 

gett oss feedback så att vår studie fick möjlighet att blomma ut och bli den bästa versionen den kunde 

bli.   

 

 

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

Vi har gemensam tagit ansvar för studiens olika delar, för innehåll och utformning av studien då vi 

haft en pågående dialog under hela processen. Vi har fördelat hela arbetet jämt, allt från att vi har gjort 

intervjuerna tillsammans, fördelat transkriberingarna jämt samt haft en öppen dialog under läsandet, 

bearbetningen och skrivande av hela studien.  
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Inledning 

I detta självständiga arbete undersöks hur fritidslärare och specialpedagoger samverkar kring barn i 

behov av särskilt stöd, främst under fritidshemstiden. Något vi märkt under vår tid i 

fritidshemsverksamhet under den verksamhetsförlagda utbildningen är att elever i behov av särskilt 

stöd inte alltid får det stöd de behöver under fritidshemstiden. Då det dessutom saknas relevant 

forskning kring detta anser vi att det är ett problem som är värt att undersöka och arbeta kring då vår 

frågeställning är forskningsmässigt eftersatt.  

En undersökning bland lärare i fritidshem visade att fritidshemmen saknar resurser för elever i behov 

av särskilt stöd, då stödet ofta försvinner på fritidshemstiden och specialpedagogerna hålls utanför 

verksamheten (Lärarförbundet, 2014). Detta blir problematiskt då det i skollagen (2010:800) står att:  

Alla barn och elever i samtliga skolformer och i fritidshemmet ska ges den ledning och stimulans 

som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar 

ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål (SFS 2010:800, 3 kap. §2, träder i 

kraft 2019-07-01). 

Eleverna i behov av särskilt stöd har således rätt till stöd både under skoltiden och fritidshemstiden för 

att eleverna ska kunna utveckla sina kunskaper mot kunskapskraven i läroplanens andra del 

(Skolverket, 2014). Läroplanens andra del innefattar “de normer och värden samt de kunskaper som 

alla elever bör ha utvecklat när de lämnar grundskolan”(Skolverket, 2018, s. 10). När stödet för 

fritidshemstiden ska ges är det viktigt att det anpassas efter elevens specifika situation och behov i 

fritidshemmets verksamhet (Skolverket, 2018).  

Enligt Skolverket (2018) ska alla som arbetar i skolan uppmärksamma och stödja elever i behov av 

särskilt stöd lärmiljöer inom verksamheten, till exempel i fritidshemmet. “Undervisningen ska 

anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och 

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

kunskaper” (Skolverket, 2018, s. 6). Undervisningen i fritidshemmet ska därför stimulera elevernas 

utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid (Skolverket, 2018). 

I en kvalitetsgranskningsrapport av Skolinspektionen (2016) har 15 skolor granskats. I rapporten fann 

Skolinspektionen (2016) att arbetet med att utveckla och etablera arbetssätt med extra anpassningar 

fortfarande är i ett uppbyggnadsskede och att många skolor inte har identifierat vilka behov eleverna 

har. Vidare fann Skolinspektionen (2016) att eleverna sällan får de extra anpassningar de behöver för 

att ges förutsättningar att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling och att skolan sällan följer 

upp effekten av de extra anpassningarna. Skolinspektionen (2016) drar därför slutsatsen att de 

ansvariga rektorerna har en avgörande roll för att se till att det finns tid och resurser för att genomföra 

anpassningar för elever i behov av särskilt stöd. Detta är ett ansvar som ligger på rektorn (Skolverket, 

2014a; Skolverket, 2018). Om rektorn inte skapar en organisation där det finns tid för lärare och 

elevhälsan att mötas och samverka finns det en stor risk att elever i behov av särskilt stöd inte får de 

extra anpassningar de behöver, vilket kan leda till att eleven misslyckas i skolan och har stor betydelse 

för eleven senare i livet (Skolinspektionen, 2016). 

Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) menar att alla barn har rätt till undervisning och 

utbildning på en acceptabel nivå och att undervisningen och utbildningen ska utformas genom att se 

mångfalden av barnens olika behov. Inget barn ska hindras av vuxna eller samhället för att kunna få 

utbilda sig (UNICEF Sverige, 2009). Därför ska elever i behov av särskilt stöd ha tillgång till en 



3 

 

anpassad lärmiljö och undervisning, där elevens behov sätts i centrum och där undervisningen kan 

tillgodose deras behov (Svenska Unescorådet, 2006).  

Enligt Barnkonventionen (UNICEF Sverige, 2009) har alla barn rätt till utbildning även om barnet har 

någon sorts funktionsvariation, barnet ska kunna integreras på bästa sätt. Barnkonventionen (UNICEF 

Sverige,2009) säger även att syftet med att barnen med funktionsvariation får utbildning är det så att 

barnet kan utveckla sin psykiska och fysiska förmåga.  att barn kan utveckla sin respekt för 

medmänskligheten samt förstå att alla har ett ansvar till att visa respekt för andra kulturer, religioner 

och kön (UNICEF Sverige, 2009). 

De barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling ska med förtur anvisas plats. Inget barn kan nekas 

plats i fritidshem för att barnet anses för svårt handikappat eller med hänvisning till bristande 

kunskaper eller resurser. I dag ingår fritidshemmen i ett samlat utbildningssystem och verksamheten 

bedöms utgöra en viktig del i utbildningssystemet (Willén Lundgren & Karlsudd, 2013, s. 63). 

 

Willén Lundgren och Karlsudd (2013) skriver om att barn oavsett funktionsvariation ska ha rättighet 

till ett meningsfullt fritidshem. Genom att fritidshemmet har en egen del i läroplanen så har 

fritidshemmets verksamhet blivit en del av undervisningen i skolan.  

Tidigare forskning 

Det finns inte mycket tidigare forskning kring fritidshem och samverkan med specialpedagogerna 

kring elever i behov av särskilt stöd. Huvuddelen av den tidigare forskning som här sammanställts, 

består av kvalitativa studier baserade på observationer, intervjuer och litteraturstudier.  

Tidigare forskning har delats upp i fyra olika delar: inkludering, skolledningens roll, samverkan samt 

fritidshemmets förutsättningar.  

Inkludering 

Florian (2014) skriver om hur inkludering under skolgången inträffar samt hur inkludering kan 

utvecklas under skolgången. Författaren försöker även ge en klarhet i ämnets begrepp, att inkludering 

har blivit ett problem då alla arbetar med det på olika sätt så att inkludering blir annorlunda på alla 

skolor (Florian 2014). Florian (2014) skriver om hur IPAA (Inclusive Pedagogical Approach in 

Action) har hjälpt till genom att ha satt en grund för vad som skall läras in. Genom att lärare i 

klassrummet utövar handlingar och skapar principer med sina elever så utbildar läraren sina elever 

inom inkludering (Florian, 2014).  

Stöd från läraren är en nyckelstrategi för att elever i behov av särskilt stöd ska kunna vistas i ett 

vanligt klassrum och lärarens förståelse och förväntningar på eleven bär vikt för hur läraren bemöter 

och interagerar med eleven (Linton, Germundsson, Heimann, & Danemark, 2015). Lärarens tidigare 

erfarenhet av att möta elever i behov av särskilt stöd, både i yrket och privat, spelar även stor roll i hur 

läraren uppfattar eleven och även om läraren är positiv eller inte till inkludering av elever i behov av 

särskilt stöd i skolan (Linton, et al., 2015). Då läraren spelar en stor roll i skapandet och bibehållandet 

av sociala relationer i skolan, är det därför viktigt att all personal på skolan handlar gemensamt och 

medvetet för att uppnå skolans sociala mål (Audley-Piotrowski, Singer & Patterson, 2015). 
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Skolledningens roll 

I en rikstäckande enkätundersökning gjord av Claes Nilholm (2008) syns det att sambandet mellan hur 

skolor arbetar med elever i behov av särskilt stöd och vilken politisk styrning som finns i kommunen 

är väldigt litet. Istället är arbetet med elever i behov av särskilt stöd mer professionsstyrt inom ramen 

för det målrelaterade utbildningssystemet (Nilholm, 2008). I tillägg till det finns det ett större fokus på 

måluppfyllelse vilket kan ha gjort undervisningen av elever i behov av särskilt stöd mer likriktad 

(Nilholm, 2008). Eftersom det är rektorn som har det största ansvaret så att alla barn trivs i skolan, är 

inkludering och exkludering en viktig del i skolans verksamhet (Sahlin & Machado, 2008). Sahlin och 

Machado (2008) skriver om hur exkludering och diskriminering förhåller sig till varandra men det ena 

kan finnas utan att den andra påverkas, det är dock lättare att identifiera diskriminering genom 

exkludering. Exkludering sker när individer inte får delta eller inte passar in; när skillnader mellan 

personer sker men det betyder inte att personerna diskrimineras (Sahlin & Machado, 2008).  

I sin forskningsöversikt över det specialpedagogiska området skriver Emanuelsson, Persson och 

Rosenqvist (2001) att de utbildningspolitiska intentionerna legat till grund för styrdokumenten.  

Utbildningspolitisk forskning borde här kopplas till klassrumsforskning för att möjliggöra analys av 

intentionernas implementation. Uppgiften för en skola för alla är att skapa förutsättningar för att alla 

elever skall kunna känna samvaro och deltagande, kunna samarbeta och dessut-om få utbyte av att 

vara i skolan. Vi vet i liten utsträckning huruvida skolan har lyckats med dessa fundamentala uppgif-

ter, i synnerhet när det gäller elever i svårigheter av olika slag (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 

2001, s. 137). 

Pedagogisk forskning har i mindre utsträckning koncentrerat sig på problemet med att implementera 

en skola för alla i praktiken och hur skolledningen kan åstadkomma detta arbete (Emanuelsson, 

Persson & Rosenqvist, 2001).  

Samverkan 

När specialpedagoger och socialpedagoger samverkar tillsammans med förskollärare och 

förskolechefer inom förskolan för att synliggöra det pedagogiska arbetet och förankra en satsning på 

tidiga insatser (Nilsson & Wiedel, 2018). Detta har i förlängningen bidragit till att den kollektiva 

kunskapen har förändrats till det bättre inom förskolan (Nilsson & Wiedel, 2018). “I linje med 

läroplanen tar arbetslaget ett gemensamt ansvar vilket betyder att all personal är på väg att bli 

inkluderad i en utvecklad kunskap om hur tidiga insatser kan utföras” (Nilsson & Wiedel, 2018, s. 99). 

I en finsk enkätundersökning om samverkan fann forskarna att för att nå en tillfredsställande nivå av 

samverkan är det viktigt att utveckla bra strukturer för samverkan (Vainikainen, Thuneberg, Greiff, & 

Hautamäki, 2015). Genom att utveckla strukturerna och resurserna kring samverkan, går det att 

utvärdera om det finns en kvalitet kring samverkan mellan olika personalkategorier på skolan 

(Vainikainen, et al., 2015).  

Dock menar Calander (1997) att det finns vissa hinder för samverkan, bland annat att relationen 

mellan de olika personalkategorierna som ska samverka konstitueras av åtskillnad och underordning 

eller dominans. Detta gör att samverkan sker på endast den enas villkor och det kan vara svårt att få till 

en jämlik samverkan där olika personalkategorier ömsesidigt utbyter kunskaper (Calander, 

1997).  Hjörne och Säljö (2014) har undersökt hur samverkan inom elevhälsoteamet och övrig 

personal i skolan fungerar och funnit att elevhälsoteamets olika personalkategorier ofta har ett 

kategoriskt perspektiv på de utmaningar eleven har. Att olika personalkategorier samverkar under 

elevhälsoteam möten säkerställer inte att det skapas lösningar som gynnar elever i behov av särskilt 
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stöd, då elevhälsoteam mötena domineras av mötenas kollegiala natur, en dominans av diagnostisk 

kultur och de starka institutionella traditionerna av att individualisera skolfel (Hjörne & Säljö, 2014).  

Fritidshemmets förutsättningar 

Ett av de stora problemen med att bedriva verksamhet av hög kvalitet i fritidshemmet är att de 

förutsättningar som skolan erbjuder är bristfälliga (Haglund, 2018). Brister i planeringstid samt hög 

personalomsättning i kombination med personal utan utbildning gör att fritidshemmets möjligheter att 

bedriva verksamhet som motsvarar styrdokumentens skrivningar försvåras (Haglund, 2018).  

Fritidshemmets arbete ska utgå från elevernas egna intressen, detta arbete utifrån elevernas intresse 

kan gynna eleverna med behov av särskilt stöd eftersom deras intresse väcks (Pramling Samuelsson & 

Sheridan, 2003). Elevernas delaktighet är viktig då den gynnar deras egen talförmåga, detta hjälper 

även de vuxna att lyssna, förstå och tolka barnen (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003).  

Det mångsidiga mötet som i sker i fritidshemsverksamheten medför fler alternativ mot 

lärandesituationer än vad skolan kan erbjuda (Willén Lundgren & Karlsudd, 2013). Då 

fritidshemsverksamheten inte ställer prestationskrav på aktiviteterna som genomförs, vilket kan skapa 

en mer inkluderande förutsättning för elever (Willén Lundgren & Karlsudd, 2013). Willén Lundgren 

och Karlsudd (2013) menar att en fokusering på̊ möjligheter i undervisningen skulle vara framträdande 

i fritidshemsverksamheten skulle en ny relationsmedveten pedagogik träda fram.  

Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att undersöka hur fritidslärare och skolledning beskriver samverkan kring 

elever i behov av särskilt stöd sker under fritidshemstiden. Utifrån tidigare forskning och egna tankar 

har vi kommit fram till att våra frågeställningar är: 

·      Hur beskriver fritidslärare att de upplever att samverkan mellan fritidshem och specialpedagog 

kring elever i behov av särskilt stöd sker? 

·      Hur skolledningen beskriver sina tankar/visioner om samverkan mellan fritidshem och 

specialpedagoger kring elever i behov av särskilt stöd? 

·      Finns det beskrivningar av skiljelinjer eller konflikter i synen på samverkan mellan fritidspersonal 

och skolledning? I så fall vilka? 

Vår förhoppning med studien är att belysa beskrivningar av hur samverkan mellan fritidslärare och 

specialpedagoger ser ut och hur den kan förbättras kring elever i behov av särskilt stöd. 

Begreppsförklaring 

I denna del ges stipulativa definitioner av ett antal begrepp som kommer att användas i studien.  
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Med elever menar vi barn som går i förskoleklass upp till tredje klass och som vistas i fritidshem, 

förskoleklass och grundskola. Vi har valt att avsluta vid tredje klass är på grund av det bedrivs en 

traditionell fritidshemsverksamhet upp till den årskursen, efteråt går elever till fritidsklubben som är 

en annan verksamhet.  

När det kommer till elever i behov av särskilt stöd menar vi elever med fysiska eller neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar, med eller utan diagnos som vistas i grundskolan, förskoleklassen och på 

fritidshemmet. Alltså är dessa elever i behov av särskilt stöd och vissa anpassningar, men i en sådan 

grad att de omfattas av rätt att delta i verksamheter som omfattas av grundskolans läroplan och inte 

grundsärskolans läroplan. Med funktionsnedsättning menar vi någon som har nedsatt förmåga att 

fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt som stärks av en diagnos. Med funktionsvariation menar vi 

en persons unika uppsättning förmågor och funktionssätt, oberoende av om detta innefattar 

funktionsnedsättningar. Utgångspunkten är här individens samlade funktionsförmåga, i stället för 

enskilda funktionsnedsättningar eller de specifika svårigheter som orsakas av en viss 

funktionshindrande miljö. 

Med fritidslärare menar vi både grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem och 

fritidspedagoger, då båda dessa verkar mot fritidshemmet och har en högskoleutbildning mot 

fritidshemsverksamhet. Med specialpedagoger menar vi både specialpedagoger och speciallärare, då 

båda dessa verkar mot elever i behov av särskilt stöd. Med skolledning menar vi rektor och biträdande 

rektor.  

Samverkan är ännu ett centralt begrepp, som Danermark definierar som “medvetna målinriktade 

handlingar som utförs tillsammans med andra i en klart avgränsad grupp avseende ett definierat 

problem och syfte” (Danermark, 2000, s 15). Vi definierar främst denna samverkan som något som 

sker mellan skolans olika personalkategorier för att det ska finnas “ett helhetsperspektiv på elevens 

utveckling, lärande och utbildning, där elevens bästa är i fokus för verksamheten” (Skolverket, 2014b, 

s. 13). Med inkludering syftar vi på att alla elever ska vara delaktiga i undervisningen som sker under 

skoltid samt fritidshemstiden dessutom inte vara utanför på grund av en funktionsnedsättning.  

Fritidshemstiden är den tid av skoldagen som eleverna vistas på fritidshemmet. Skoltiden är den tid av 

skoldagen som eleverna vistas i förskoleklassen eller grundskolan. Skoldagen är den tid som eleverna 

vistas i förskoleklassen, fritidshemmet och i grundskolan.  

Teoretiskt perspektiv 

Då vi undersöker fritidslärares och skolledningens beskrivning av samverkan kring elever i behov av 

särskilt stöd, samt om det finns skiljelinjer i fritidslärares och skolledningens syn på samverkan har vi 

valt att utgå från specialpedagogiskt perspektiv samt utifrån samverkansperspektiv. Det 

specialpedagogiska perspektivet valdes för att undersöka vilken syn på elever i behov av särskilt stöd 

som dominerar bland fritidslärarna och skolledningen. Samverkansperspektivet valdes för att 

undersöka om fritidslärare och skolledningen upplevde att det fanns gynnsamma förutsättningar för 

samverkan och om inte hur samverkan skulle kunna förbättras.  

Här redogörs för det specialpedagogiska perspektivet och för samverkansperspektivet. 
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Specialpedagogiskt perspektiv 

Det kategoriska och det relationella perspektivet är två olika perspektiv inom specialpedagogiken 

(Persson, 2013). Då det finns skillnader i de olika perspektiven, påverkas verksamhetens utformning 

beroende på vilket perspektiv som används (Ahlberg, 2013). Skolan ska ge eleverna en likvärdig 

utbildning, samtidigt som utbildningen ska anpassas efter elevernas olika förutsättningar, något som 

kan bli problematiskt (Persson, 2013). Beroende på vilket perspektiv som används finns det stora 

skillnader i synen på elever i behov av särskilt stöd, på vad orsaken till detta behov är och hur eleven 

bäst ska stöttas (Ahlberg, 2013). Genom användandet av ett visst perspektiv får det konsekvenser för 

den vardagliga praktiken (Hellberg, 2017). De två perspektiven har stora skillnader, men de behöver 

inte exkludera varandra för att förstå orsakerna bakom elevers skolsvårigheter (Persson, 2013).  

Det kategoriska perspektivet  

I det kategoriska perspektivet ligger det specialpedagogiska behovet hos eleven och eleven ska alltså 

anpassa sig till skolan och undervisningen (Willén Lundgren och Karlsudd, 2013). Eleven konstrueras 

som bärare av problemet och man ser ofta kortsiktigt på det som påverkar eleven i undervisningen 

(Nilholm, 2005; Persson, 2013). Åtgärderna som sätts in kan kopplas till den enskilda elevens 

problembeskrivning och det talas om elever med behov av särskilt stöd (Hellberg, 2017). Behovet av 

särskilt stöd är därför individbundet (Persson, 2013). Det är egenskaper eller brister hos eleven som 

skapar problem i lärandesituationen och det är eleven som ska kompenseras för dessa brister och 

tillkortakommanden (Hellberg, 2017).  

Det relationella perspektivet 

I det relationella perspektivet ligger elevens utmaningar i samspelet med olika företeelser i vardagen 

(Persson, 2013). Det relationella perspektivet lägger vikt på pedagogens förmåga att anpassa 

undervisning och material till de skilda förutsättningarna för lärande som finns hos eleverna (Persson, 

2013). De problem som uppstår i relationen, omgivningen och i det som finns i miljön identifieras och 

lösningen på problemen ska ges med fokus på miljön och lärandesituationen (Hellberg, 2017). I detta 

perspektiv talas det om elever i behov av särskilt stöd och skolproblemen finns i skolans organisation 

och verksamhet (Hellberg, 2017). Behovet av särskilt stöd uppstår i interaktionen av skolans 

verksamhet (Persson, 2013).  Elevens förutsättningar för att uppfylla vissa krav och mål kan påverkas 

av förändringar i omgivningen (Persson, 2013). Alltså är det omgivningen och lärmiljön som ska 

anpassas för att skapa gynnsamma lärandesituationer för eleverna (Hellberg, 2017).  

Samverkansperspektiv 

Samverkan i skolan påverkas av strukturella skillnader när det kommer till de professionellas 

perspektiv och synsätt samt organisatoriska förhållanden och regelverk. Skillnaderna kan vara en 

styrka för att samverkan ska fungera, dock kan skillnaderna bli en svaghet om verksamheterna inte har 

klargjort skillnaderna och kan hantera dem (Myndigheten för skolutveckling, 2007).  

De samverkande parterna behöver verktyg för styrning och struktur, men också en grundläggande 

samsyn på samverkan. Jakobsson och Lundgren (2013) skriver att det är grundläggande att ha en 

fungerande samverkan i skolan så att eleverna kan ha likvärdiga villkor till lärande och utveckling. 

Samverkan just mellan skolan och fritidshemmet är extra viktiga då de arbetar så pass tätt med 
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varandra (Jakobsson & Lundgren, 2013). Det är bra att kunna utbyta information kring elever med 

varandra, så allt elevers alla behov tillfredsställs (Jakobsson & Lundgren, 2013). 

Specialpedagoger och speciallärare kan ge handledning samt vägleda lärare och fritidslärare i 

pedagogiska frågor och även kunna ha enskilda handledningar (Jakobsson & Lundgren, 2013). Enligt 

Jakobsson och Lundgren (2013) så ska rektor alternativ biträdande rektor, skolsköterska, 

skolpsykolog, speciallärare, specialpedagog, kurator och vid behov skolläkaren ingå i ett 

elevhälsoteam. Någon i arbetslaget anmäler oftast ett problem kring en elev till elevhälsoteamet som 

pratar ihop sig och kommer till ett arbetslagsmöte (Jakobsson & Lundgren, 2013). Detta är för att ta 

upp problemet med arbetslaget och kunna ge råd och tips till förbättring samt kunna skriva en 

individuell utvecklingsplan (Jakobsson & Lundgren, 2013). 

Styrning 

Att det finns en organisering för hur samverkan ska se ut är viktigt för att få en fungerande samverkan 

på alla nivåer. Jakobsson och Lundgren (2013) skriver att skolans ledning har en avgörande roll i 

ställningen för att samverkan ska fungera. Att skolledningen legitimerar och förankrar samverkan på 

lägre nivåer, formulerar mål för samverkan samt följer upp målen är viktigt för att samverkan ska 

fungera (Myndigheten för skolutveckling, 2007). Skolans ledning ska se till att möjliggöra tid för 

samverkan samt ge personalen möjlighet för erfarenhetsutbyte så att samverkan kan ske (Jakobsson & 

Lundgren, 2013).  

Struktur 

En framgångsrik samverkan kräver strukturer och system för att fungera. Det krävs en tydlighet när 

det kommer till mål, målgrupp, yrkesroller, arbetsfördelning och rutiner för samverkan (Myndigheten 

för skolutveckling, 2007). Enligt Jakobsson och Lundgren (2013) behöver personalen veta varför de 

behöver ha en bra samverkan, att målen som ska uppnås är tydliga samt lätta att åstadkomma. En 

struktur för samverkan byggs upp med hjälp av generella verktyg såsom avtal, riktlinjer, 

handlingsplaner, samverkanskompetens hos berörda verksamheter och sektorsövergripande möten 

(Myndigheten för skolutveckling, 2007). 

Samsyn 

Samsyn behövs när flera aktörer gemensamt ska lösa ett problem samt att samverkan ska ha den bästa 

effekten (Jakobsson & Lundgren, 2013).  Samsyn innebär dock inte att skillnaderna i de 

professionellas olika uppdrag ska ignoreras, då olikheterna är styrkan och grunden för samverkan 

(Myndigheten för skolutveckling, 2007). De olika yrkena ska inte tappa sin yrkesstolthet utan tvärtom 

ska de använda sitt yrke för att samverka, samt för att hitta den bästa lösningen (Jakobsson & 

Lundgren (2013). Det handlar även om att de professionella har en tillit till varandra, gemensamma 

begrepp och en gemensam bild av arbetet, samtidigt som skolledningen måste involveras 

(Myndigheten för skolutveckling, 2007). De olika yrkena ska kunna ha en mötesplats där de kan 

kommunicera med varandra för att kunna skapa tillit och gemenskap till varandra (Jakobsson & 

Lundgren, 2013). Därtill behövs det även kontaktytor och kommunikation för att en god samsyn om 

samverkan ska ske (Myndigheten för skolutveckling, 2007). 

Vi har valt dessa teoretiska perspektiv då de klargör för syftet av denna studie samt beskriver den syn 

på elever i behov av särskilt stöd som råder bland fritidslärare och skolledning och vilka 

förutsättningar för samverkan som fritidslärarna och skolledningen beskriver.  
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Metod 

I detta avsnitt redogörs val av metod till denna studie, vilka urval som har gjorts, undersöknings 

personernas bakgrund, hur datainsamlingen genomförts, hur datan har hanterats och analyserats, vilka 

forskningsetiska överväganden som gjorts samt hur studiens kvalitet påverkats av metodvalen. 

Val av metod 

Vi har valt att göra en kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade intervjuer. Valet av 

semistrukturerade intervjuer gjordes som ett strategiskt val för att få rik data från ett fåtal intervjuer 

(Ahrne & Svensson, 2015). Genom att använda semistrukturerade intervjuer kunde vi fokusera på 

centrala teman i undersökningen, men anpassa ordningen som frågorna ställdes utifrån situationen 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015).  

Vi har intervjuat fritidslärare och skolledningen på skolan utifrån två olika frågeformulär som vi gjort 

själva. Frågorna i formulären har varit organiserad i olika teman som varit snarlika men anpassade till 

målgruppen.  

Svaren har analyserats tematiskt enligt Braun och Clarkes (2006) metod, där materialet har 

strukturerats efter olika teman som vi hittat i informanternas svar.  

Urval och avgränsningar 

Vi har gjort ett bekvämlighetsurval, då vi kontaktat skolor som vi har en koppling till (Trost, 2010). Vi 

har även delvis gjort ett strategiskt urval när det gäller skolorna vi har kontaktat, då skolorna ligger i 

olika socioekonomiska områden. Skolorna har varit inom samma kommun i en större stad i Sverige.  

Vi kontaktade först skolledningen på skolorna för att få deras tillstånd att intervjua informanterna som 

var både fritidslärare och fritidspedagoger, men även andra med koppling till fritidshemmet. När vi tog 

kontakt med skolledningen så bifogade vi ett samtyckesbrev som skolledningen kunde skicka vidare 

till sina fritidshem, med information om vårt självständiga arbete samt information från 

Vetenskapsrådet (2017) om hur vi förhåller oss till informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Vi insåg väldigt snabbt att både specialpedagogernas och skolledningens perspektiv också skulle vara 

intressant för studien. Dock valde vi bort att fråga specialpedagogerna då vi ansåg att det skulle bli 

svårt att få till ett adekvat antal intervjuer med specialpedagoger inom denna studies ramar. Vi frågade 

därför biträdande rektorer på de skolor vi redan kontaktat om de skulle kunna tänka sig att delta, för att 

få med skolledningens perspektiv.  

I vårt slutgiltiga underlag har vi intervjuat fyra biträdande rektorer samt tolv fritidslärare. Dock har vi 

valt att endast analysera åtta av intervjuerna med fritidslärarna, eftersom det blev en mättnad i de 

resterande intervjuerna. Detta gjorde att samma svar återkom flera gånger och ingen ny information 

tillfördes till studien. 
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Undersökningspersoner 

I urvalet av informanter har vi begränsat oss till att intervjua fritidslärare, samt biträdande rektorer på 

de olika skolorna.  

Bland fritidslärarna har vi enbart fokuserat på att de har relevant utbildning. Av fritidslärarna var det 

fyra som utbildat sig för ett till fem år sedan, fem som utbildat sig för 15 till 23 år sedan och tre som 

utbildat sig för 32 till 35 år sedan. Bland fritidslärarna var fem män och sju kvinnor. 

När det kommer till skolledningen är alla biträdande rektorer som har ansvar mot lågstadiet samt 

fritidshemsverksamheten på skolan. Alla har informanter från skolledningen har jobbat inom skolan en 

längre period samt att alla är kvinnor.  

Eftersom våra informanter är anonyma men vi har intervjuat fritidslärare samt skolledningen så har vi 

i resultatdelen namngett de efter siffror. Fritidslärarna heter F1, F2, F3 och så vidare med vissa siffror 

undantagna för de utelämnade informanterna, skolledningen heter L1, L2, L3 och L4.  

Genomförande 

Vi kontaktade olika skolors ledning via mail och informerade om vårt arbete samt bokade en tid vi 

kunde komma och göra intervjuer hos dem. Intervjuerna har genomförts via möten öga mot öga 

förutom en som utfördes via mailkontakt. Vid alla intervjuer som genomfördes öga mot öga var vi 

båda med vid intervjun, en av oss ledde intervjun medan den andra antecknade samt att intervjuerna 

spelades in på bådas mobiltelefoner. Intervjuerna har skett i olika miljöer där informanterna känt sig 

bekväma, intervjuerna var beräknade att vara i ca 30 min där några var längre än andra. Dock var 

intervjuerna med skolledningen något kortare, då det var färre frågor. Vart intervjuerna genomförs och 

miljön runt omkring kan ha betydelse för hur informanterna uttrycker sig (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne, 2015).  

Informanterna har informerats om att intervjun skulle spelas in och alla informanter samtycke till 

detta. När vi väl träffade informanterna tog vi fram Bilaga 3 som innehåller information kring vårt 

arbete och gav den till informanterna. Informanterna fick även skriva under Bilaga 3 för att ge sitt 

samtycke om deltagandet i vårt arbete.  

Vi använde oss av ett förberett frågeformulär med frågor utifrån valda teman. Efter att vi gjort några 

intervjuer med fritidslärare så kom tankar om att intervjua specialpedagoger och skolledningen fram. 

Vi satte oss ner och pratade om dessa tankar och valde sedan att enbart intervjua skolledning, på grund 

av studiens tidsbegränsningar. Därefter utformades intervjufrågor baserat på det första frågeformuläret 

som riktades mot skolledningen. Eftersom det var en oförberedd intervju valde vi att endast fokusera 

på ett tema. Sedan gick vi till vår första informant från skolledningen och frågade om hen kunde ställa 

upp på en kortare intervju. Även skolledningen fick läsa samt skriva under Bilaga 3. Innan vi började 

med intervjufrågorna gick vi muntligen igenom Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska råd med 

våra informanter där vi bland annat berättade att de skulle vara anonyma och att vi hade sekretess så 

att de kunde slappna av och prata fritt. När vi var färdiga med intervjun så tackade vi informanten för 

sitt deltagande. 

Databearbetning och analysmetod 

Inför transkribering lyssnade vi igenom alla intervjuer. Därefter valde vi att exkludera några av 

intervjuerna då det uppstod en mättnad i intervjuerna och ingen ny information tillfördes. Intervjuerna 
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har därefter transkriberats skriftspråkligt av oss, vi delade upp transkriberingsarbetet mellan oss. För 

konfidentialitet har våra informanter getts kodnamn både vid inspelningen och transkriberingen. Vi 

har även valt att koda våra namn genom att benämna oss som S1 och S2. 

Det insamlade materialet har analyserats utifrån en tematisk analys i flera steg. Tematisk analys är en 

grundläggande metod för analys av data inom kvalitativ analys (Braun & Clarke, 2006).  

Efter att intervjuerna transkriberats, lästes transkriberingarna igenom flera gånger för att initialt sortera 

ut olika återkommande teman som kodats. Därefter har de olika temana granskats och reducerats för 

att skapa en god representation av materialet.  

De olika stegen i tematisk analys enligt Braun och Clarke (2006) genomförs på detta vis: Lär känna 

ditt material. Detta görs i transkriberingen och genom att läsa igenom materialet noga. Under tiden 

görs noteringar vid intressanta stycken. Intressant material kodas, samt att koderna beskrivs. 

Materialet delas upp i olika teman och sorteras i olika generella begrepp. Gå igenom hela texten 

utifrån varje tema och markera allt som hör till varje tema. Eventuellt kan material behöva byta tema 

eller få ett nytt tema. Varje tema får en slutgiltig benämning och definition. Materialet under varje 

tema sammanfattas. Genom att utgå från den valda teorin analyseras olika teman i materialet. 

Analysen utgör resultatdelen, där definitionen av varje tema är en underrubrik. Vi kom fram till fem 

teman som presenteras närmare i vårt resultat.  

Forskningsetiska överväganden  

Vi har följt Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska krav som är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet går ut på att 

forskarens ska informera de som berörs av den aktuella forskningen (Vetenskapsrådet, 2002). Med 

samtyckeskravet menas att informanterna i en undersökning själva samtycker till att delta i 

undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002). Med konfidentialitetskravet menas att uppgifter om 

informanterna i en undersökning ska behandlas konfidentiellt och förvaras så att obehöriga inte kan ta 

del av dem (Vetenskapsrådet, 2002). Däribland hör sekretess som grundar sig i offentlighets- och 

sekretesslagen, samt tystnadsplikt som förhindrar spridning av information om informanten 

(Vetenskapsrådet, 2017).  Även anonymitet hör till konfidentialitetskravet, vilket innebär att alla 

personer som deltar blir oigenkännbara så att personer som läser denna uppsats inte ska hitta 

individerna, konfidentialitet ligger mer på forskarens sida då de inte ska gå och sprida ut information 

kring informanterna (Vetenskapsrådet, 2017). Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet 

endast får användas till den aktuella forskningen (Vetenskapsrådet, 2002).  

Alla informanter fick ta del av ett informationsbrev om vår studie där de forskningsetiska principerna 

fanns med. De har därefter samtyckt skriftligen till att delta i studien. I början av varje intervju gick vi 

även igenom muntligen konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I transkriberingen har vi kodat 

informanternas namn och eventuella personer eller platser de nämner. Det är bara dessa kodade namn 

som står i transkriberingen, så att det inte går att koppla transkriberingen till en enskild informant eller 

en enskild skola detta gjorde vi för att skydda våra informanters integritet. 

Studiens kvalitet 

I studien har vi genomfört semistrukturerade intervjuer med fritidslärare och skolledningen på olika 

skolor, sedan analyserades intervjuerna tematiskt. Vi valde intervju som metod, då det går relativt 
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snabbt att samla in data med hjälp av intervjuer och intervjuerna kan ge ett brett och tillförlitligt 

material (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). En annan metod som hade varit relevant i denna studie 

kan vara observation, samtalspromenader eller fokusgruppssamtal. Vi har inte gjort något av dessa 

metoder på grund av tidsbrist då vi valde att genomföra fler intervjuer än det som behövdes.  

 

Alla intervjuer genomfördes tillsammans och därför vet vi i vilket sammanhang som varje intervju 

genomfördes i. Intervjuer kan ses som ett resultat av platsen och tiden som intervjun genomfördes 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Då vi båda var med vid intervjuerna har transkriberingsarbetet 

inte påverkats ensidigt trots att vi delade upp transkriberingsarbetet mellan oss. Eftersom vi båda varit 

insatta i allt material och intervjuns sammanhang och detta gör att validiteten och reliabiliteten på 

studien stärks. Majoriteten av våra informanter inte fått se intervjuguiden innan genomförd intervju 

har vi fått spontana svar om hur informanterna upplever och ser på samverkan mellan fritidshem och 

specialpedagog kring elever i behov av särskilt stöd. I och med att vi har fått spontana svar så har våra 

informanter gett svar som speglar deras verklighet och de har inte gett svar som de tror vi var ute efter. 

Detta kan göra att validiteten och reliabiliteten ytterligare stärks. Resultaten av våra intervjuer varit 

genomgående likartade, vilket kan betyda att svaren är tillförlitliga.  

 

En svaghet i vår i vår studie är att vi inte har fått med specialpedagogers beskrivning av deras 

upplevelse om samverkan med fritidslärarna kring elever i behov av särskilt stöd. En annan svaghet är 

att våra informanter endast kommer från fyra olika skolor. Hade vi haft möjlighet att göra intervjuer på 

fler skolor hade vår studie haft ett bredare och mer tillförlitligt material. 

Resultat och analys 

I denna del kommer vi att presentera vår insamlade data samt analysera den genom att utgå från 

tematisk analys. När vi gör analysen så kommer vi att koppla det till centrala begrepp från vår 

teoretiska del. Resultaten presenteras utifrån de fem olika teman som hittats utifrån våra 

frågeställningar: Fritidslärares beskrivning av upplevelse av samverkan med specialpedagog, 

Skoltiden prioriteras mer än fritidshemstiden, Specialpedagoger är otillgängliga och saknar kunskap 

om fritidshemmets förutsättningar, Skolledningens perspektiv på samverkan mellan fritidshem och 

specialpedagoger, samt Skiljelinjer i synen på samverkan mellan fritidslärare och skolledning. Under 

varje tema ges först en primärtolkning av resultaten och i slutet av varje tema analyseras resultaten 

utifrån våra teoretiska perspektiv.  

 

Eftersom våra informanter är anonyma, men vi har intervjuat fritidslärare samt skolledningen så har vi 

namngett dem efter siffror. Därför heter fritidspersonalen F1, F2, F3 och så vidare, skolledningen heter 

L1, L2, L3 och L4, och vi själva heter S1 och S2 i alla excerpter. Dessutom är alla excerpt kursiverade 

för att utmärka dem från text samt andra citat. 
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Fritidslärares upplevelse av samverkan med 

specialpedagog 

I denna del kommer vi att presentera och analysera resultaten till hur fritidslärare beskriver sina 

upplever av hur samverkan med specialpedagogen på skolan realiseras.  

 

I allmänhet så har vi sett en röd tråd genom alla våra intervjuer att samtliga fritidslärare har 

uppfattningen av att de når specialpedagogen endast en gång i veckan på arbetslagsmöten när det är 

elevsamtal. Det har även kommit fram att elevsamtalen mestadels handlar om hur skoltiden ska 

fungera och mindre om hur fritidshemstiden ska fungera. Vanligtvis ligger ansvaret hos arbetslaget för 

att hitta lösningar när det gäller elever i behov av särskilt stöd. “Jag tror att det är väldigt lätt att den 

avdelning där de här speciella behoven finns, att avdelningen hanterar det mestadels själva” (F9).  

 

Det går att se att fritidslärarna upplever att samverkan mellan fritidshem och specialpedagogerna kring 

eleverna i behov av särskilt stöd inte är tillräckligt. Det är flera av informanterna som uttalar sig att 

specialpedagogerna behöver komma till fritidshemmet för att de skulle kunna se hur eleverna beter sig 

på fritidshemstiden. “Intressant att se specialpedagogerna, hur… Eller att de får se då, hur de här 

eleverna beter sig på fritidstid” (F9). En annan fritidslärare menade att fritidsverksamheten skulle 

kunna förbättras om specialpedagogerna hade varit mer insatta i hur fritidsverksamheten fungerade 

och därmed kunde ge bättre stöd till elever och fritidslärare.   

Alltså speciallärare är väldigt inriktade på sin grej. Om de var lika öppna som fritidspersonalen, så 

tror jag hade vi ändrat jättemycket. Om de bara kunde vara med oss en dag på fritids för att se 

verksamheten. Så tror jag det hade gynnat oss jättemycket och jag tror samverkan hade blivit mycket 

bättre. Om de tog initiativet till att komma till fritids kanske bara prata mer med oss fritidspersonal 

om det här barnet eller hur det här barnet brukar vara på fritids för man har ju olika syn (F5). 

Ytterligare en fritidslärare upplevde att samverkan kring elever i behov av särskilt stöd under 

fritidshemstiden kunde hamna på efterkälken då det var annat som prioriterades och efterlyste bättre 

rutiner för samverkan.  

Ja, det att det kanske inte blir av så ofta. Det är många saker som dyker upp, mycket annat som 

prioriteras och som ska göras. Att ibland så kan det hamna lite på efterkälken, att det hamnar inte i 

fokus. Så att försöka ta sig den tiden, ha en rutin för det tror jag skulle göra mycket (F9).  

 

Det var även flera fritidslärare som efterfrågade mer handledning från specialpedagogen som var 

riktad mot fritidshemstiden, då fritidslärarna upplevde att specialpedagogerna prioriterade skoltiden. 

“Dels att de också skulle kunna handleda och vägleda oss. Nu är det så fokuserat, de är ju bara 

fokuserade på skolan känner jag. De har ingenting med fritidstiden att göra” (F2). En annan 

fritidslärare menade att specialpedagogerna behövde komma ut i fritidshemsverksamheten för att 

studera elever, miljö och undervisning för att kunna handleda fritidslärarna.  “Därefter skulle det 

hållas regelbundet återkommande handledning där teoretisk kunskap blandas med praktiska råd om 

vad som kan vara prövbara förslag i arbetslaget, vilka sedan kan utvärderas tillsammans” (F12).  

 

Flera fritidslärare uttryckte även att de önskade att det fanns fler specialpedagoger på skolan. “Ja, jag 

tycker att det skulle finnas fler specialpedagoger på skolan, eftersom vi har mycket barn med särskilda 

behov” (F2). Samma fritidslärare upplevde att eftersom det inte fanns tillräckligt med 
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specialpedagoger fanns det inte tid att utbyta information mellan fritidshemmet och specialpedagogen, 

då specialpedagogen inte hade tid att prata med fritidshemmet. “Ja, framför allt skulle man behöva 

mer tid att prata med varandra, känner jag. Nu har ju inte vi så många specialpedagoger på vår skola 

(...)” (F2). En annan fritidslärare upplevde att samverkan mellan fritidshemmet och specialpedagogen 

påverkades av att skolledningen ville spara pengar och vissa elever därmed inte fick det stöd de 

egentligen behöver. “Men det kan alltid bli bättre från ledningen och specialpedagogen och så där 

men de försöker alltid spara pengar så vi har inte så mycket resurser. Så vissa elever får inte den stöd 

de egentligen har rätt till” (F5).  

 

Vi ser i resultaten ur ett samverkansperspektiv att samverkan mellan fritidshemmet och 

specialpedagoger kan bli bättre. Delvis att specialpedagoger ge handledning i pedagogiska frågor till 

de fritidslärare som behöver det såsom Jakobsson och Lundgren (2013) skriver. Myndigheten för 

skolutveckling (2007) menar att arbetsfördelningen inom yrkesgrupperna är viktig för att en bra 

samverkan ska kunna ske. Det går dock se i resultaten att specialpedagogerna inte samverkar med 

fritidshemmet och även att specialpedagogerna inte kommer ut till fritidshemsverksamheten. 

Resultaten visar även att fritidslärarna vill ha mer samverkan med specialpedagogen för att få mer 

kunskap men att den enda samverkan som fritidshemsverksamheten har med specialpedagogen är nu 

när de har möten. 

 

I ett specialpedagogiskt perspektiv så skulle specialpedagogerna kunna komma ut till 

fritidshemsverksamheten och se hur fritidshemsverksamheten fungerar samt se vad som kan anpassas 

mer så att elevernas behov av särskilt stöd minskar. Persson (2013) menar att det är pedagogens ansvar 

att se till att anpassa undervisningen och miljön till alla elevers behov så om specialpedagogen skulle 

ta sig tiden att se verksamheten skulle det gynna eleverna. Ur ett relationellt perspektiv är det miljön 

och omgivningen som ska anpassas efter eleverna i behov av särskilt stöd (Persson, 2013).  

Skoltiden prioriteras mer än fritidstiden 

Här kommer resultaten till temat Skoltiden prioriteras mer än fritidshemstiden att presenteras och 

analyseras.  

 

Flera av fritidslärarna pratar om att skoltiden prioriteras mer än fritidshemstiden på olika sätt. Dels i 

hur resurser och anpassningar fördelas mellan skoltid och fritidshemstid, hur individuella 

utvecklingsplaner formuleras för skoltid och fritidshemstid, dels i hur skoltiden och fritidshemstiden 

prioriteras under möten.  

 

Enligt fritidslärarna är samverkan mellan skola och fritidshem kring elever i behov av särskilt stöd 

enkelriktad. “Idag är det bara fritids som stöttar skolan” (F12). Anpassningar för elever i behov av 

särskilt stöd är också något som prioriteras mer mot skoltid än fritidshemstid, enligt våra informanter. 

Fritidspersonalen är ofta de som stöttar elever i behov av särskilt stöd under skoltid, när klassläraren 

finns med, för att även stötta eleverna under fritidshemstiden, med mindre personal tillgänglig. 

“Fritids får täcka det behovet under skoldagen och klara av dessa i verksamheten under fritidstid” 

(F12). Det finns också en styrning av stödet till eleven under skoltiden, där eleverna i behov av särskilt 
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stöd inte alltid får det stöd de behöver under fritidshemstid. “Man styr ju gärna förmiddagen och fram 

till skoltiden, hur man ska göra med vissa elever. Och sen bara släpper man det. Och då ska 

fritidspedagogen fixa det” (F11). Detta då det inte alltid finns resurser runt dessa elever och då får 

fritidsläraren vara assistent under skoltiden, men under fritidshemstiden måste fritidslärarna lösa 

behovet av resurs med lägre personaltäthet. Även stödet från specialpedagogerna upplever 

fritidslärarna är obefintligt. “Nu är det så fokuserat, de (specialpedagogerna) är ju bara fokuserade på 

skolan känner jag. De har ingenting med fritidstiden att göra” (F2).  

 

När det kommer till individuella utvecklingsplaner (IUP) uppger informanterna att dessa 

huvudsakligen är orienterade mot skoltiden. På frågan om det fanns individuella utvecklingsplaner 

svarade de flesta fritidslärare att det fanns individuella utvecklingsplaner, men att de mest var riktade 

mot skoltiden. “Ja, faktiskt mest mot skolan. Men de som har diagnos har ju det (individuella 

utvecklingsplaner)” (F3). Även informanter från skolledningen pratar om att de individuella 

utvecklingsplanerna är skolfokuserade. “(...)Så det handlar ju, ja, det handlar om vad han behöver 

eller hon behöver under lektionstid (...)” (L4). Det var även flera som aldrig varit med att det skrevs 

individuella utvecklingsplaner som var riktade mot fritidshemstiden.  

S1: Har ni några individuella utvecklingsplaner för elever i behov av särskilt stöd? 

F11: Ja, i skolan… 

S1: Som är fritidsinriktad? 

F11: Nej, det har vi faktiskt inte. 

S1: Inga sådana? 

F11: Nej, ni menar det man skriver i skolan, fast likadant till fritids, nej. Det var jag nog lite dålig 

på. Jag vet inte om man gör det i klassen. Nej, jag har aldrig varit med om att vi gör det (F11). 

 

Dessutom menar flera av fritidslärarna att under mötestid, till exempel arbetslagsmöten eller möten 

med elevhälsoteamet, prioriteras prat om skoltiden och anpassningar som ska ske under skoltiden före 

det som sker under fritidshemstiden. “Oftast då när man sitter och pratar på EHT-mötena man hinner 

ju bara, det är ju alltid liksom skola. Den delen. Hur man ska fokusera och göra på skolbiten. Fritids 

hinner man inte med. Det kommer sist” (F2). Vidare upplever flera fritidslärare att den tid som finns 

för samverkan med specialpedagogerna endast är under möten med arbetslaget eller med 

elevhälsoteamet. “Ja, jag skulle nog säga att samarbetet med specialpedagogerna oftast sker under 

mötestid under skoltid Jag skulle gärna se att samarbetet även var bättre på fritidstid” (F9). Flera 

fritidslärare uttryckte en önskan om att specialpedagogerna skulle närvara på fritidsmötena, för att 

specialpedagogerna skulle få ytterligare inblick i elevernas vardag och för att fritidslärarna skulle få 

stöd och handledning. “(...)Man kanske skulle behövt då, om hen (specialpedagogen) var med på vårt 

fritidsmöte (...)” (F11).  

I ett samverkansperspektiv är det fritidshemspersonalen som ska stötta skolan under vardagen. Våra 

resultat visar att det motsatta inte sker, lärare stöttar inte fritidsverksamheten. Jakobsson och Lundgren 

(2013) skriver att de olika yrkesrollerna som vistas i skolan ska använda sina yrken för att styrka 

samverkan som sker i skolan. Skolan och fritidshemsverksamheten ska ha en tät samverkan med 

varandra så att alla elevers olika behov går att uppfyllas (Jakobsson & Lundgren, 2013). Resultaten 

visar även att under mötestiden så får skolan mer tid att prata om sina problem kring eleverna i behov 

av särskilt stöd än fritidshemmet.  Jakobsson och Lundgren (2013) menar att det är skolledningen som 
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ska möjliggöra plats för att en samverkan kan ske men även en plats där all personal känner sig trygga 

att kunna föra sin talan. 

 

Ur ett specialpedagogiskt perspektiv så ska skolan ge eleverna en likvärdig utbildning som är anpassad 

efter elevernas förutsättningar (Persson, 2013; Skolverket, 2018). Ovan har vi sett att fritidslärare 

upplever att skolan prioriteras mer än fritidshemmet både på möten samt när det kommer till resurser 

och extra anpassningar. Ovan påpekas det även att de extra anpassningar som görs är till skolan och 

inte till fritidshemmet. Hellberg (2017) skriver att elevens miljö och omgivning ska anpassas till 

elevens behov så att eleven kan klara av hela dagen. Hur de fysiska och sociala lärmiljöerna 

konstrueras kan vara avgörande för elever i behov av särskilt stöd, då lärmiljön kan gynna elevernas 

lärande. Att det finns fler anpassningar som görs under skoltid, som sedan inte hänger med till 

fritidshemstiden är självklart eftersom skoltiden är mer strikt och fritidshemmet är mer fritt. Så samma 

anpassningar under hela dagen är omöjligt att ha. Man måste hitta lösningar som hjälper elever i både 

under skolan och fritidshemmet. Persson (2013) skriver att det inte är eleven som bär på problemet 

utan att det är olika företeelser i vardagen som sker; när anpassning sker kan vardagen bli mer 

adapterad för eleven. 

Specialpedagoger är otillgängliga och saknar 

kunskap om fritidshemmets förutsättningar 

Här nedan kommer resultaten av temat Specialpedagoger är otillgängliga och saknar kunskap om 

fritidshemmets förutsättningar presenteras och analyseras. 

 

Samtliga fritidslärare har en gemensam nämnare och det är att de tycker att specialpedagogerna skulle 

kunna vara mer ute i fritidshemsverksamheten. Eleverna i behov av särskilt stöd gynnas av en mer 

anpassad verksamhet. Arbetslaget skulle gynnas av handledning och praktiska råd kring hur dessa 

elever kan bemötas och hur miljön på fritidshemmet kan förbättras eller bearbetas.  

Flera av våra informanter från fritidshemmet upplever att specialpedagogerna inte har tillräckligt med 

kunskap om hur fritidshemmet fungerar. 

(...)Om de bara kunde vara med oss en dag på fritids för att se verksamheten(...)Om de tog initiativet 

till att komma till fritids kanske bara prata mer med oss fritidspersonal om det här barnet eller hur 

det här barnet brukar vara på fritids för man har ju olika syn (F5). 

Just denna informant påpekar att det finns olika syn på hur dagen går till och att eleverna är olika 

under fritidshemstiden och skoltiden, vilket även en annan informant instämmer med att barn är 

annorlunda på fritidshemstiden. “För att många elever agerar helt annorlunda under fritidstid, där 

det är mycket friare miljö” (F9).  

Denna informant pratar om vikten att specialpedagoger kommer och ser fritidshemsverksamheten, hur 

handledning samt att specialpedagogen kommer på besök för att kunna förbättra miljön och 

arbetssättet skulle gynna hela arbetslaget. 

Först och främst skulle specialpedagogen regelbundet besöka fritidshemmet och studera 

undervisning, miljö och förhållningssätt. Därefter skulle det hållas regelbundet återkommande 

handledning där teoretisk kunskap blandas med praktiska råd om vad som kan vara prövbara förslag 

i arbetslaget, vilka sedan kan utvärderas tillsammans (F12). 
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En annan informant pratar om vikten av att specialpedagogen även samverkar med fritidslärarna för att 

få kännedom om viktiga aspekter av elevernas vardag. “Jag skulle gärna se att samarbetet även var 

bättre på fritidstid. (...) Vilket gör att jag skulle tycka att det var. Jag tror det skulle vara viktigt. Viktig 

information för de att få. Det gör de nu också, men lite mer skulle jag tycka var en bra idé” (F9).  

 

Denna informant säger att det skulle underlätta om specialpedagogen skulle komma till 

fritidshemmetsmötet så att de skulle kunna diskutera kring elever som är i behov av särskilt stöd. 

“(...)då skulle man ju nästan vilja att specialpedagogen som är knuten till vårt arbetslag också kunde 

vara med på fritidsmötet. För då skulle man kunna gå djupare in på vad gör vi med henen” (F11). Det 

skulle även ge de en större samverkan samt att eleverna skulle gynnas av denna samverkan. 

“(...)intressant att se specialpedagogerna, hur… Eller att de får se då, hur de här eleverna beter sig 

på fritidstid” (F9).  

 

Ur ett specialpedagogiskt perspektiv kan man se att fritidslärare ser på elever i behov av särskilt stöd 

inte som bärare av problemet utan att miljön kan anpassas efter deras behov (Persson, 2013). 

Informanterna beskriver att de upplever att specialpedagogerna inte har kunskap om hur 

fritidshemsverksamheten fungerar. Det kan göra att fritidslärarna inte utvecklar miljön på 

fritidshemmet så att det är anpassat till varje elev vilket strider mot det kategoriska perspektivet. 

Hellberg (2017) skriver om att det är miljön som ska anpassas efter eleverna medans det kategoriska 

perspektivet säger att det är eleven i behov av särskilt stöd som är problemet och att det är eleven som 

ska anpassa sig efter skolan (Willén Lundgren & Karlsudd, 2013). Eleven får vara den som anpassar 

sig till fritidshemmet om det inte specialpedagogen kommer till arbetslaget och ger personalen 

handledning samt kommer till verksamheten för att se vad som går att anpassas. Flera av våra 

informanter uttalar att de skulle vilja att specialpedagoger kommer mer till fritidshemsverksamheten så 

att de kan hjälpa till att anpassa miljön efter elevernas behov.  

 

I ett samverkansperspektiv går det att se att det saknas tydliga riktlinjer för hur arbetet mellan 

specialpedagog och fritidslärare ska ske. Informanterna från fritidshemmet upplever att om de skulle 

kunna få handledning från specialpedagogerna så skulle fritidshemsverksamheten vara anpassad för 

alla elevers behov. Jakobsson och Lundgren (2013) skriver att handledning kring pedagogiska frågor 

av specialpedagogen ska vara tillgängliga. Som det går att se i resultaten säger fritidslärare att 

specialpedagogerna inte vet så mycket om fritidshemmets verksamhet. Vår tolkning är att ledningen 

inte har satt tydliga riktlinjer (Jakobsson & Lundgren, 2013). Som fritidslärarna antyder i resultaten 

angående specialpedagogerna upplevs de som okunniga om fritidshemmet och det går att tyda att de 

har olika synsätt vad gäller lösningar kring elever i behov av särskilt stöd. Jakobsson och Lundgren 

(2013) menar att det gäller att de olika yrkesrollerna gemensamt ska kunna hitta lösningar som skapas 

kring elever i behov av särskilt stöd.  

Skolledningens perspektiv på samverkan mellan 

fritidshem och specialpedagog 

Resultaten till temat Skolledningens perspektiv på samverkan mellan fritidshem och specialpedagog 

kommer att presenteras och analyseras här nedan.  
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Vi frågade skolledningen vad deras syn på samverkan mellan fritidshem och specialpedagog kring 

elever i behov av särskilt stöd var, vad deras tanke bakom samverkan var samt hur de uppfattade att 

samverkan på skolan såg ut i praktiken. Vi frågade även fritidslärarna om de visste hur skolledningen 

såg på samverkan och om de uppfattade att skolledningens tanke bakom samverkan kom ut i 

fritidsverksamheten.  

 

En informant från skolledningen uttryckte att det var viktigt att de olika personalkategorierna 

samverkade för att eleverna skulle nå en optimal kunskapsutveckling. “Att se att oavsett våra olika 

uppdrag, (...) vi har ju olika professioner, men vi har samma uppdrag. Och det är ju elevernas, 

psykosociala, som kunskapsutveckling” (L1). Informant L2 säger även att professioner ska hållas isär 

samtidigt som det ska ske en samverkan så att speciellt eleverna i behov av särskilt stöd får en helhet i 

vardagen. “Håller isär sina professioner för fritidspersonal ska vara proffs på det som sker kanske 

efter skoltid” (L2). Även några av fritidslärarna uttryckte att detta med att skapa en helhet för eleverna 

var något som skolledningen strävade efter. “Att det ska bli en samsyn över hela dagen, tror jag. Att 

man ska kunna samarbeta, komma på, med bra idéer. Hur vi bemöter den eleven från morgon till 

eftermiddag” (F11). En annan fritidslärare pratade om att samverkan mellan fritidshemmet och 

specialpedagogen skulle ske för att fritidshemmet skulle uppnå målen i läroplanen.  

Ja, det är ju en uttalad önskan från ledningen, som jag tycker att vi… Alltså, de vet ju att man ska 

samarbeta, och… Man har ju förstått, så här, vikten av att följa läroplanen. Och fritids har ju också 

ett kapitel där. Och hur allting handlar om att man måste ha ett samarbete, för att man ska kunna 

uppnå det som står där. Och det tycker jag att ledningen pratar om (F3). 

 

Däremot kom det fram att den faktiska samverkan mellan specialpedagogen och fritidshemmet kunde 

bli bättre och att om den skedde var det oftast om det hade inträffat en incident. “Visst kan det alltid 

bli bättre att specialpedagogen är mer mot fritids och det händer ju också men oftast när det har hänt 

nåt”(L2). En annan informant från skolledningen berättade även om samverkan mellan 

specialpedagog och fritidshem som något som skedde på fritidshemmets initiativ. “Men annars så är 

det inte, inte så mycket samarbete. Om inte fritidspersonalen eller fritidsläraren skulle då gå fram till 

specialpedagogen och säga kan du hjälpa mig med det här”(L1). En av fritidslärarna uttryckte det 

som att skolledningen inte gav tillräckliga resurser för en lyckad samverkan, utan att skolledningen 

gav fritidshemmet i uppdrag att samverka men att lösa det med samma resurser som tidigare.  

Vi samverkar med de resurser vi har. Det första som de säger är det här kommer vi att ta bort vi har 

inte pengar. Det skulle jag ta bort, jag skulle önska att man frågar först, vilka behov finns, hur ska vi 

täcka det här behovet på ett bättre sätt. Om det kommer fram kanske behöver vi mer resurs för det 

behövs verkligen. Istället för att ösa på oss “det här måste ni lösa, det här måste ni lösa” det blir för 

mycket, om vi har samma resurser utan nya (F10). 

Dock var det en informant från skolledningen som prioriterade att göra anpassningar för elever i behov 

av särskilt stöd under fritidshemstiden. “Men vi vet alla, övergången, raster och fritidstid. Så vi gör ju 

extra anpassningar även då” (L4).  

 

När det kommer till skolledningens perspektiv på samverkan är det skolledningen som ansvarar för att 

skapa plats åt de olika yrkesgrupperna i skolan att samtala i ur ett samverkansperspektiv (Jakobsson & 

Lundgren, 2013). Jakobsson och Lundgren (2013) menar att det är skolledningen som ska skapa 

strukturer, mål och riktlinjer så att bästa möjliga samverkan kan ske på skolan. Vi kan se i resultaten 
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att informanterna från skolledningen ser att en bra samverkan krävs för att eleverna ska få en 

meningsfull vardag. Resultaten visar att skolledningens syn på en meningsfull vardag når fram till 

fritidslärarna som även påpekar det i sina svar på intervjuerna. Detta tyder på att skolledningen har 

skapat tydliga mål som är åtkomliga för personalen att uppnå i linje med Jakobsson och Lundgren 

(2013). Resultaten visar även för en samverkan kring specialpedagogen och fritidshemmet så ligger 

ansvaret på fritidshemmet att ta kontakt med specialpedagogen, dock får fritidslärarna inte utrymme 

eller resurser för samverkan med specialpedagogerna från skolledningen. Det motsäger helt det som 

Jakobsson och Lundgren (2013) skriver om att yrkesrollerna ska ha en klar arbetsfördelning och 

rutiner så att en samverkan kring arbetsrollerna kan fungera.  

 

Ur ett specialpedagogiskt perspektiv går det att se att skolledningen har ett mer kategoriskt perspektiv 

på synen på eleverna i behov av särskilt stöd, i linje Willén Lundgren och Karlsudd (2013) är det 

eleven i behov av särskilt stöd som ska anpassa sig till skolan. Informanter från skolledningen pratar 

om att det är övergångar, fritids och raster elever har svårt med även om extra anpassningar görs. 

Hellberg (2017) skriver om anpassningar som är fokuserade på att lösa problem i miljön kring elever i 

behov av särskilt stöd. Om skolledningen skulle fokusera mer på hur miljön ser ut när eleverna har 

svårigheter så skulle de ha ett mer relationellt perspektiv på elever i behov av särskilt stöd (Persson, 

2013). Det relationella perspektivet handlar om att det inte är eleven som är problem utan att det är 

samspelet med olika företeelser som sker i vardagen (Persson, 2013). 

Skiljelinjer i synen på samverkan mellan 

fritidslärare och skolledning  

I denna del presenteras och analyseras skillnader i synen på samverkan, samt diskrepansen mellan 

skolledningens formuleringsarena och fritidslärarnas realiseringsarena.  

 

Främst finns det skillnader, både hos fritidslärarna och skolledningen, i synen på hur samverkan 

mellan fritidslärare och specialpedagog ska genomföras. Skolledningen pratar om att det finns 

strukturer och mötesplatser för samverkan, något som fritidslärarna bekräftar, men fritidslärarna pratar 

dessutom om att de mötesplatser som finns inte alltid är lättillgängliga.  

 
Det skulle vara att man kanske hade enbart en speciallärare per avdelning, som kanske jobbar med 

gruppen i helhet. Dels för att pedagogen ska få en insikt över hur det ser ut men även göra ett bättre 

arbete med de. För det är svårt när man inte har kontakt med läraren själv. Det blir svårt att göra 

något konkret (F6).  

Här uttalar fritidsläraren om att det skulle vara bra om det fanns en specialpedagog per avdelning då 

det skulle gynna eleverna i behov av särskilt stöd genom att fritidshemsverksamheten och skolan 

skulle ha ett liknande arbetssätt och kommunikation sinsemellan.  

 

Denna informant från skolledningen påpekar skillnaden på fritidshemsverksamheten som fanns innan 

fritidshemmet fick en egen del i läroplanen och nu när fritidshemmet har en egen del i läroplanen. 

“(...) vi har fått också ett nytt kapitel i läroplanen, vet ni kapitel fyra, som styr fritidsverksamheten och 
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mycket mera då fokus på kunskaperna. Förut var det mera omsorg, men nu är det mera 

kunskapsutveckling som också betonas” (L1).  

 

Här uttalar sig fritidsläraren att hens biträdande rektor inte vet riktigt förstår vad de arbetar med. Hur 

fritidshemmets arbete har gynnat både elever i behov av särskilt stöd men även elever som inte är i 

behov av särskilt stöd. ”Jag tror att vår biträdande rektor har inte riktig förståelse och har förstått 

(...) vad vi har åstadkommit. Och vad det gynnar alla elever, och personal” (F11). Fritidsläraren talar 

även om hur arbetet de har gjort på fritidshemsverksamheten även är till fördel för arbetslagets 

personal.  

 

Informant L3 anser att fritidslärarna ska ansvara för att ta mer kontakt med specialpedagogerna, det är 

i nuläget endast skollärarna som tar kontakt med specialpedagogerna då det är mer naturligt än vad det 

är för fritidshemsverksamheten. Just denna informant skulle vilja ändra på detta och ser att det skulle 

gynna fritidshemsverksamheten om fritidslärarna tog mer kontakt med specialpedagogerna.  

Sen så skulle jag vilja önska att fritids tog kanske mer kontakt än vad skola är där är det mer 

naturligt så, men liksom fritidsdelen att man mer tar kontakt med specialpedagog för att få hjälp. 

kanske, med de extra anpassningar än vad de gör idag (L3). 

Denna informant pratar även om vikten av att fritidshemmet får uppbackning av specialpedagogen 

under fritidshemstiden. “Det är mitt önskemål så att fritids fick mer uppbackning på sin fritidsdel” 

(L3).  

 

Ur ett samverkansperspektiv finns det en diskrepans mellan vilka strukturer för samverkan 

skolledningen säger sig skapa och hur fritidslärarna upplever strukturernas tillgänglighet. Det går 

också att se att skolledningen och fritidslärarna har en samsyn när det kommer till vad som är viktigt, 

nämligen att det blir en samsyn över elevens hela dag vilket är i enighet till det Jakobsson och 

Lundgren (2013) skriver. Men när det kommer till hur detta ska realiseras, finns det brister i hur 

samverkan mellan fritidshemmet och specialpedagoger ser ut. Dels för att det inte finns tillräckligt 

med mötesplatser och tid vid dessa mötesplatser för att samverka effektivt. Jakobsson och Lundgren 

skriver om att ha en plats för att kunna föra samtal är en viktig förutsättning för en god samverkan 

kring de olika yrkesgrupperna. Men även att specialpedagogerna och skolledningen inte är tillräckligt 

insatta i hur fritidsverksamhetens vardag ser ut. Det är skolledningens roll att sätta strukturen för hur 

en god samverkan ska se ut, skolledningen ska även sätta mål som är tillgängliga för arbetslaget att nå 

(Jakobsson & Lundgren, 2013).  

 

I de anpassningar som fritidshemmet har gjort, går det att se ett relationellt perspektiv på eleverna, då 

de gör anpassningar i miljö och bemötande som gynnar hela elevgruppen. Genom att göra 

anpassningar i fritidshemsverksamheten kan det bli en god fysisk och social lärmiljö, något som 

Hellberg (2017) menar skapar bra lärandesituationer för eleverna. De anpassningar som fritidshemmet 

gör för eleverna i behov av särskilt stöd ökar tillgängligheten i lärmiljön för alla elever. Skolledningen 

spelar dock en stor roll i att stötta fritidshemmet med de extra anpassningarna. Som fritidsläraren F6 

önskar i excerptet ovan, skulle det kunna gynna fritidshemsverksamheten om det fanns en 

specialpedagog eller speciallärare knuten till fritidshemmet. Den specialpedagogen skulle kunna stötta 
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fritidslärarna i att anpassa fritidshemmets undervisning utifrån elevernas olika förutsättningar för 

lärande och utveckling (Persson, 2013).  

Diskussion  

Studiens syfte var att undersöka fritidslärarnas och skolledningens beskrivning av samverkan mellan 

fritidslärare och specialpedagoger kring elever i behov av särskilt stöd under fritidshemstiden. Utifrån 

den insamlade datan som visades i resultaten som redan har analyserats utifrån våra teoretiska 

perspektiv kommer vi att föra en diskussion som kommer att förhålla sig till den tidigare forskning 

som vi redogjort för. Vi utgår här från de fem olika teman som vi hittade i resultat och analys. 

 

Under studiens gång har vi insett att fritidslärare upplever att en samverkan med specialpedagoger 

skulle gynna fritidshemstiden vilket vi inte har sett i tidigare forskning. Vi väljer dock att återigen 

fokusera på fritidshemmet och specialpedagogerna samt hur dessa skulle kunna förbättra samverkan 

för att ge elever i behov av särskilt stöd en meningsfull fritidshemstid. Nilholm (2008) skriver att 

skolan har en mer likartad undervisning då skolan är mer fokuserad på att vara målstyrt. Även om 

fritidshemmet har fått en del i läroplanen går det att tolka från resultaten att fritidshemmet inte har lika 

stor vikt som skolan när det kommer till extra anpassningar eller lika mycket tid på mötestiden.  

 

Det som har framkommit i temat Fritidslärares upplevelse av samverkan med specialpedagog och 

temat Specialpedagoger är otillgängliga och saknar kunskap om fritidshemmets förutsättningar var att 

båda teman nämner fritidslärare att specialpedagogerna skulle få mer kunskap kring 

fritidshemsverksamheten genom att faktiskt komma ut till verksamheten. Dels skulle 

inkluderingsarbetet av elever i behov av särskilt stöd vara enklare eftersom det skulle vara lättare att få 

en helhetssyn. Samtidigt som arbetet kring eleverna i behov av särskilt stöd bli mer enhetlig. 

“Intressant att se specialpedagogerna, hur… Eller att de får se då, hur de här eleverna beter sig på 

fritidstid”(F9). Specialpedagogerna skulle kunna komma ut till fritidshemsverksamheten och ser vilket 

bemötande eleverna i behov av särskilt stöd får från fritidslärarna eller se hur fritidshemsverksamheten 

kan anpassas mer så att eleverna i behov av särskilt stöd minskar. “Specialpedagogen regelbundet 

besöka fritidshemmet och studera undervisning, miljö och förhållningssätt” (F12).  

Florian (2014) skriver om att inkludering som begrepp är svårdefinierat eftersom alla arbetar olika 

med det. Genom att alla kring elever i behov av särskilt stöd arbetar liknande skulle 

inkluderingsarbetet vara mindre diffust (Florian, 2014). Skulle specialpedagoger och fritidslärare börja 

samverka tillsammans för att göra det pedagogiska arbetet synligt; det skulle hela verksamheten 

gynnas utav, då det skulle ge fritidslärare ett bättre arbetssätt att arbeta med eleverna som är i behov av 

särskilt stöd (Nilsson & Wiedel, 2018). Sahlin och Machado (2008) skriver om rektorns ansvar för alla 

elevers trivsel i skolan och de menar att det är rektorn som ansvarar för inkluderingen och 

exkluderingen som sker i skolan. Det som rektorn skulle kunna göra är att införa i specialpedagogens 

arbetsuppgifter att gå ut till fritidshemsverksamheten så att specialpedagogen får se hur verksamheten 

ser ut, vilka tillgångar eller brister det finns. 
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Som det blev tydligt i temat Skoltiden prioriteras mer än fritidshemstiden är mycket inom skolan när 

det kommer till elever i behov av särskilt stöd handlar om skoltiden. Trots att fler anpassningar görs 

under skoltid så skickas dessa inte med till fritidshemstiden, detta är dock en självklarhet därför att 

skoltiden är mer konsekvent och fritidshemstiden är mer kaotiskt. Det är viktigt att eleverna skall 

kunna vistas i vanliga klassrum och lärarens sätt att förstå och visa sina förväntningar till eleven är 

viktigt, så varför kan inte eleverna få samma resurser när det kommer till fritidshemmet (Linton, et al., 

2015)? I resultaten framgår det hur informanterna önskar mer samverkan med specialpedagogerna i 

form av handledning eller att specialpedagogerna tar sig tid för att komma ut till 

fritidshemsverksamheten. Även om fritidshemmet utgår från elevernas intressen och det gynnar 

eleverna i behov av särskilt stöd då deras delaktighet i aktiviteter som erbjuds ökar så ska 

specialpedagoger komma ut till fritidshemsverksamheten för att se till att det även finns en 

utvecklande lärmiljö i fritidshemsverksamheten (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003). För att en 

bra samverkan ska fungera så gäller det att det att ha tydliga strukturer, och att det ges de olika 

yrkesgrupperna resurser för att kunna samverka (Vainikainen, et al., 2015). Förutom att detta kan höja 

på kvaliteten på verksamheten kan det också bidra till möjligheter att utvärdera kvaliteten 

(Vainikainen, et al., 2015). 

 

Inom temana Skolledningens perspektiv på samverkan mellan fritidshem och specialpedagoger och 

Skiljelinjer i synen på samverkan mellan fritidslärare och skolledning framkom det främst att det 

fanns en diskrepans mellan skolledningens formuleringsarena och fritidslärarnas realiseringsarena. En 

av informanterna från skolledningen uttrycker att fritidslärarna ska vara proffs på sina områden, alltså i 

fritidshemsverksamheten. Att vara proffs på sitt yrkesområde och driva en fritidshemsverksamhet av 

hög kvalitet utifrån styrdokumentens skrivningar och göra detta utan de adekvata tillgångar som 

behövs är svårt (Haglund, 2018). Det framkom även att det fanns ett skolfokus kring samverkan, vilket 

kan leda till att samverkan endast sker på skolans villkor och den samverkan som faktiskt sker är 

ojämlik och villkorad (Calander, 1997). Att samverkan sker mellan olika personalkategorier inom 

skolan säkerställer inte att samverkan håller en hög kvalitet enligt Hjörne och Säljö (2014), vilket 

bekräftas av vårt arbete eftersom fritidshemstiden enligt våra informanter är eftersatt. Detta stöds av 

den forskningsöversikt som Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) gjort, där de fann att den 

utbildningspolitiska forskningen bör kopplas till klassrumsforskningen för att kunna minska 

diskrepansen mellan formuleringsarenan och realiseringsarenan.  

Då fritidshemmet utgår från att eleverna är delaktiga i verksamheten, samt bidrar till att utveckla 

demokratiska och sociala värderingar kan detta gynna utvecklingen hos elever i behov av särskilt stöd 

(Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003). All personal som arbetar på skolan ska “medverka till att 

utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den 

närmaste gruppen” (Skolverket, 2018, s. 10). Därför är det viktigt att all personal på skolan verkar för 

att eleverna ska uppnå skolan sociala mål genom samhörighet, solidaritet och ansvar (Audley-

Piotrowski, Singer & Patterson, 2015). 

Betydelse för praktiken och professionen 

Vår förhoppning med studien är att belysa hur samverkan mellan fritidslärare och specialpedagoger ser 

ut och kan förbättras kring elever i behov av särskilt stöd. Det går att se genom hela vår studie att det 

behövs att specialpedagoger kommer ut till fritidshemsverksamheten för att få en helhetsupplevelse 

kring hur elever i behov av stöd har det under en hel dag. Det skulle inte bara gynna eleverna att 
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specialpedagoger kommer till fritidshemsverksamheten utan även fritidslärare gynnas av det eftersom 

specialpedagogen skulle även kunna ge handledning och en bättre samverkan skulle skapas. Det 

framkommer även i vår studie att ledningen behöver ha tydligare mål för samverkan och se till att 

målen når ut till alla i skolan så att alla förhåller sig till de målen och riktlinjer såsom Audley-

Piotrowski (2015) menar med att all personal ska handla lika så eleverna har en förebild att följa.  

Slutsatser 

I denna del presenteras slutsatserna vi har kommit fram till samt att frågeställningarna besvaras.  

• Hur upplever fritidslärare att samverkan mellan fritidshem och specialpedagog kring elever i 

behov av särskilt stöd sker? 

• Hur ser skolledningens tankar/visioner om samverkan mellan fritidshem och specialpedagoger 

kring barn i behov av särskilt stöd ut? 

• Finns skiljelinjer eller konflikter i synen på samverkan mellan fritidspersonal och skolledning? 

I så fall vilka?   

En slutsats av vår studie är att fritidslärare upplever att det finns brister i samverkan kring elever i 

behov av särskilt stöd. Dels är specialpedagogerna inte insatta i hur fritidshemsverksamheten är 

strukturerad. Det fanns även en brist i att skriva in fritidshemstiden och fritidshemmets sociala mål i 

de individuella utvecklingsplaner som fanns för elever i behov av särskilt stöd. 

Ytterligare en slutsats som framkommit av studien är att det finns en diskrepans mellan 

styrdokumentens och skolledningens formuleringsarena och fritidslärarnas realiseringsarena. Rektorn 

är ytterst ansvarig för att samverkan inom skolan ska fungera och för att det ska finnas en samsyn och 

ett förtroendefullt samarbete. Enligt fritidslärarna var strukturerna för samverkan bristfälliga, samt att 

de resurser som tilldelas fritidshemmet i form av extra anpassningar och handledning i dagsläget var 

otillräckliga.  

En tillika rimlig slutsats av studien är att skolans utbildningsuppdrag prioriteras framför det 

demokratiserande och socialt utvecklande uppdrag som ingår i fritidshemmets uppdrag när det 

kommer till samverkan kring elever i behov av särskilt stöd. Detta tar sig uttryck i att skoltiden 

prioriteras framför fritidshemstiden. Denna snedfördelning bidrar till att fritidslärarna upplever att 

samverkan kring elever i behov av särskilt stöd inte fungerar på ett adekvat sätt.  

Vidare forskning 

Det finns ett stort behov av att forska kring hur elever i behov av särskilt stöd får stöd i 

fritidshemsverksamheten. Tankar som har uppstått efter att studien är färdig, är hur lite 

fritidshemsverksamheten prioriteras till skillnad från skolan. Dels i individuella utvecklingsplaner, 

dels i mötestid och i fördelning av resurser och handledningstid. Även tankar kring hur det finns en 

diskrepans mellan formuleringsarenan och realiseringsarenan och hur detta påverkar både elever i 

behov av särskilt stöd och skolan och fritidshemmet i stort väcktes utifrån resultaten i vår studie. En 

tanke som uppstod under datainsamlingen var att ha med specialpedagogernas perspektiv på vår 

undersökning. Dock skulle detta inte vara möjligt att genomföra inom ramarna för studien. Det skulle 

dock vara av intresse att forska vidare kring.  
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Möjliga frågeställningar 

• Hur upplever specialpedagoger att samverkan kring elever i behov av särskilt stöd sker på 

fritidshemstiden? 

• Vilka åtgärder kan minska diskrepansen mellan styrdokumentens formuleringsarena och 

skolans realiseringsarena?  
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Bilagor  

Bilaga 1 

 

Frågor till fritidshemspersonal 

Kan du berätta om din bakgrund? Hur länge du har jobbat här och vad du gjorde tidigare? 

 
Hur många elever har ni i ert fritidshem? 
Hur ser personalgruppen ut? 
Hur många elever i fritidshemmet är i behov av särskilt stöd? 
Hur många av eleverna som är i behov av särskilt stöd har en elevassistent? 
Hur samverkar ni med de andra fritidshemmen? 

  
På vilket sätt har ni anpassat ert fritidshem så att det är anpassat till allas behov? 
Hur ofta ger du stöd till elever i behov av särskilt stöd? Hur ser det ut?  
I vilken form ger du stöd till de elever som är i behov av särskilt stöd? 
Har ni några individuella utvecklingsplaner för elever i behov av särskilt stöd? 
Har ni gjort några särskilda anpassningar för dessa elever? 
Har ni gjort anpassningar som har riktade till särskilda elever men som har gynnat alla elever också? 

Hur ser det ut? 

 
Hur samverkar fritidshemmet med specialpedagog/speciallärare kring elever i behov av stöd? 
Behövs bättre samverkan mellan lärare, specialpedagog, elevassistent, fritidslärare och ledningen? Kan 

du berätta mer? 
Vad tror du är ledningens tanke bakom samverkan mellan lärare, specialpedagog, elevassistent och 

fritidslärare? 
Hur kan samverkan se annorlunda ut här? 
Vad är det som funkar? Vad beror det på? 
Vad är det som inte funkar? Vad beror det på? 
Hur skulle en bättre samverkan mellan specialpedagog och fritidshem se ut enligt dig? 

  
Kan du berätta om en bra dag på jobbet? 
Skulle du vilja lägga till något mer? 
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Bilaga 2 

 

Frågor till skolledningen 

Kan du berätta om din bakgrund? Hur länge har du jobbat här och vad gjorde du innan? 

  
Hur många fritidshem har ni? 
Hur ser er personalgrupp ut? (Utbildad, antal) 
Hur många resurspersoner har ni? 

  
Hur samverkar de olika fritidshemmen med varandra? 
Hur ser ni på samverkan mellan fritidshem och specialpedagog/speciallärare kring elever med särskilt 

stöd? 
Anser du att samverkan mellan lärare, fritidshem och specialpedagog/speciallärare kan förbättras? 

Hur? 
Vad är ledningens tanke om samverkan mellan lärare, fritidshem och specialpedagog/speciallärare? 
Hur kan samverkan se bättre ut? 
Hur skulle en bättre samverkan mellan specialpedagog/speciallärare och fritidshem se ut?  
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Bilaga 3 

  
           

                                                                                                   Stockholm och 30 januari 2019 
Hej Lärare/Fritidshem/Skola! 
Vi är studenter på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, vid Stockholms universitet. Under denna 

termin skriver vi ett självständigt arbete. Vår studie kommer handla om Samverkan mellan fritidshem och skola 

med inriktning på elever i behov av särskilt stöd.  
För att samla in material till arbetet skulle vi vilja närvara i verksamheten vid fritidshemmet/skolan under 

februari. Vid dessa tillfällen skulle vi vilja intervjua personal med hjälp av anteckningar/ljudupptagningar. 
  
I vårt arbete utgår vi från Vetenskapsrådets forskningsetiska regler som beskrivs i God forskningssed (VR, 

2017). Det innebär exempelvis att personalens och skolans identitet inte avslöjas. Allt insamlat material kommer 

därmed att avidentifieras och inga listor med personuppgifter kommer att upprättas. Det dokumenterade 

materialet får endast användas för vår egen bearbetning och analys samt sammanställas i en uppsats. Materialet 

kommer att förstöras efter att uppsatsen är godkänd. Uppsatsen kommer att publiceras digitalt.  
  
Med detta brev vill vi be om ert medgivande för ert medverkande i studien. All medverkan är frivillig och kan 

när som helst avbrytas. Samtycker ni till studien så skriver ni under bifogad blankett. Om ni accepterar kommer 

personalen också att bli informerade om arbetet och får möjlighet att besluta om sitt eget deltagande. En 

förutsättning för personalens medverkan är att ni samtycker till studien. Om ni tackar ja till medverkan, men 

personalens säger nej så kommer personalens beslut att respekteras.  
  
Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare vid Stockholms 

universitet. 
 

 

 

 

Vänliga hälsningar Francisca Alvarez Inostroza & Sara Wrang 
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Telefon: XXX / XXX 
Mailadress/er: XXX / XXX  
  
Handledarens namn Linnéa Bruno 
Stockholms universitet 
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 
106 91 Stockholm 
Telefon: XXX 
Mailadress:XXX 
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Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Återlämnas ifylld till studenterna vid intervjutillfälle. Om 

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

  

  
Jag MEDGER mitt deltagande i studien. 
  

  
Namn……………………………………………………………………………………………………………… 
  

  

  

  
Namnunderskrift………………………………………………………………………………………………… 



 

 

 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 
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