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Sammanfattning 
Syftet med studien är att undersöka specialpedagogers samverkan med fritidspersonal i en kommun. 
Syftet har preciserats med följande frågeställningar; Upplever fritidspersonalen något behov av 
specialpedagogiskt stöd i fritidsverksamheten? Upplever specialpedagogen att fritidspersonal 
efterfrågar specialpedagogiskt stöd? Metoden är kvantitativ och baseras på enkäter besvarade av 
specialpedagoger och fritidspersonal. Urvalet är de 24 F-5- och F-3- skolor som finns i en kommun. 
Urvalet av undersökningsdeltagare är en representant för yrkeskategorierna specialpedagog/ 
speciallärare respektive fritidspersonal från varje skolenhet i kommunen. Skolornas rektorer utsåg 
dessa representanter. Sammanlagt svarade 18 specialpedagoger av 19 tillfrågade och 21 av 24 
tillfrågade personer från fritidsverksamheten. Av resultatet framkom att specialpedagogerna och 
fritidspersonalen har stort förtroende för varandra och vill ha mer samverkan. Annat som kom fram 
var att fritidspersonalen vill ha mer hjälp än vad specialpedagogerna uppfattar att de efterfrågar, 
samt att specialpedagogerna tycker att de ger mer stöd till fritidspersonalen än vad fritidspersonalen 
upplever att de gör. Båda yrkesgrupperna uttrycker dock att specialpedagogers arbete i 
fritidsverksamheter är tämligen begränsad.  
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Inledning 
Mitt intresse för specialpedagogens samverkan med fritidspersonalen grundar sig på att jag själv är 
fritidspedagog och i mitt arbete har jag upplevt att specialpedagogens huvudsakliga arbete har varit 
i skolan. Jag tycker också att det har varit svårt att få en helhetssyn av barnens dag, då våra 
verksamheter sällan har träffats för samtal kring gemensamt synsätt på barnen, och 
lärandemiljöerna, samt hur vi ska komplettera varandra för att få en helhetssyn av barnen.  

Detta är för mig en angelägen fråga, då jag själv vidareutbildar mig till specialpedagog och vill 
verka för en god samverkan mellan skola och fritidshem. Vi kan inte få en rättvis helhetsbild av ett 
barn om vi inte samverkar. Min övertygelse är som Helldin (2002 s. 47) uttrycker, nämligen att ” 
En god förståelse av ett problem kan inte nås förrän en mångsidig granskning av problemet 
företas”.  

Jag vill göra en geografiskt utbredd studie för att undersöka hur specialpedagogers arbete med 
fritidspersonal ser ut i en hel kommuns samtliga skolor. Mitt val av kommun grundar sig bland 
annat på kommunens intensiva och målinriktade arbete med skola och fritidsverksamhet under de 
senaste åren. I en tidigare genomförd undersökning av kommunen valde de bland annat att granska 
specialpedagogens arbete med klassläraren, vilket stärkte mitt intresse av att få undersöka deras 
arbete med fritidspersonalen i nämnda kommun. 

Studiens bakgrund  

I augusti 2010 träffade jag grundskolechefen för Barn- och utbildningsförvaltningen för ovan 
nämnda kommun för att diskutera val av uppläggningen av studien. Jag berättade om mitt intresse 
för skolans fritidsverksamhet och ställde frågan om de var intresserade av en studie som rörde 
specialpedagogers samverkan med fritidspersonal. Jag hade hittat en mening i en av kommunens 
tidigare undersökningar (Kommunens kartläggning 2006) som intresserade mig. Kommunen/ 
skolan skulle; ”säkra att specialpedagogens kunskap används till att utveckla den enskilda läraren, 
så att alla barn och elever inkluderas i verksamheten/ undervisningen”. Min följdfråga blev då; 
Hur har specialpedagogens kunskap kommit fritidshemmets verksamhet till godo? Svaret jag fick 
på Barn- och utbildningsförvaltningen var att detta mål var riktat mot specialpedagogens arbete 
med klassläraren, då man hade funnit brister i detta i kommunens tidigare kartläggning av 
grundskolorna (Kommunens kartläggning 2005). Ingen granskning hade hittills genomförts av 
specialpedagogens samverkan med fritidspersonalen. Grundskolehefen för Barn- och 
utbildningsförvaltningen berättade också att kommunen under de senaste åren har genomfört olika 
satsningar för att utveckla fritidshemmen. Min fråga rörande specialpedagogens arbete med 
fritidshemmet, kändes mycket relevant i sammanhanget och kunde bli en naturlig länk till 
kommunens tidigare undersökning om skolorna, samt deras nuvarande arbete med fritidshemmen. 
Utifrån detta formades syftet till min studie. 
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Studiens syfte  
Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur samverkan mellan specialpedagog och 
fritidspersonal ser ut i en kommuns alla skolor.  

Frågeställningar 
• Upplever fritidspersonalen något behov av specialpedagogiskt stöd i fritidsverksamheten? 

• Upplever specialpedagogen att fritidspersonal efterfrågar specialpedagogiskt stöd? 

Litteraturgenomgång   
Den här studien fokuserar främst på specialpedagogers samarbete med fritidspersonal och därför 
kommer tyngdpunkten i detta avsnitt vara samverkan och helhetssyn. Därefter beskriver jag 
fritidspedagogens och övrig fritidspersonals kompetens och funktion i fritidsverksamheten i skolan. 
Syftet med detta är att få klarhet i fritidspersonalens uppdrag och på så sätt försöka förstå hur jag 
som specialpedagog kan ge stöd i fritidsverksamheten och stärka samarbetet med skolan. Sist 
redogör jag kortfattat för specialpedagogens kompetens och ger en bild verksamhetsområdet.  

Söderlund (2000) valde i sin avhandling att växelvis använda sig av begreppen elever och barn, 
med motiveringen att barnen är elever i skolan men inte i fritidsverksamheten. Jag väljer att göra 
likadant i min studie. 

När det gäller begreppen Samverkan, samarbete och helhetssyn menar jag att; samverkan och 
samarbete är det gemensamma arbete som skolans personal har med varandra. Begreppet 
helhetssyn syftar dels till att se barnet ur olika perspektiv, men också att se barnets hela dag, d.v.s. 
både under skoltid och under hans eller hennes vistelsetid i fritidsverksamheten. 

Samverkan och helhetssyn 
 
Tanken från staten (SOU 1974:42) att sammanfoga skola och fritidshem är god och dessa två olika 
yrkeskulturer är bra kontraster till varandra. Deras skilda tillvägagångssätt i verksamheterna är en 
god förutsättning i det gemensamma arbetet. Pedagogerna kan se barnet ur olika perspektiv och 
tillsammans skapa en bild och få en helhetssyn av barnets hela dag (a.a.). Under de senaste åren har 
fokus legat på individens samspel med miljön. Begrepp som inkludering, segregering, normalitet 
och avvikelse har används i allt större utsträckning för att skapa optimala förutsättningar för lärande 
(Björck-Åkesson, Fischbein 2007). Enligt Heimdahl Mattson (2001) diskuterades begreppet 
inkludering redan under 60-70- talen och att samhället och skolan skulle lyfta fram begreppet 
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mångfald, där skillnader skulle ses som en tillgång. Dessa idéer kan förknippas med det 
sociokulturella perspektivet, som betonar individens förutsättningar och behov (a.a.). 

Andersson (1986) menar också att miljöns påverkan på individens utveckling inte är något nytt 
påfund. Han var i mitten av 1970- talet medforskare i det så kallade FAST- projektet. Där utgick 
man från synsättet att; ”barn utvecklas genom samspel med sin omgivning”.( Andersson, 1986 s. 
131). Trots att detta var en vedertagen tanke, fokuserade forskningen fortfarande i mitten av 1980- 
talet på delar av barnets miljö och inte på helheten. I sin bok Utvecklingsekologi (a.a.) utgår 
Andersson från FAST- projektets syfte och kompletterar detta med utvecklingsekologen Uri 
Bronfenbrenners ekologiska teori om att, utvecklingen hos en individ endast kan förstås när man 
har granskat hela dennes omgivning. Bronfenbrenners teori grundar sig på tre perspektiv som 
tillsammans utvecklar individen. Det första är det fenomenologiska perspektivet, som betonar 
individens upplevelse av sin situation. Det andra perspektivet är det interaktionistiska, som betonar 
individens samspel med miljön och det tredje perspektivet är systemperspektivet, vilket riktar sig 
mot miljön. Han delar in Systemperspektivet i olika strukturer där de olika delarna ryms i varandra. 
Den miljö som finns i individens direkta närhet, såsom familjen, skolan och kamrater, kallar han 
mikronivå. För att en individ ska utvecklas gynnsamt, är han eller hon beroende av goda relationer 
mellan de olika delarna i mikronivån. Denna relation kallar Bronfenbrenner för, mesonivån. Nästa 
nivå, kallar han för exonivån. Den speglar förhållandena som härrör från närsamhället, såsom 
föräldrarnas arbetsliv och kommunernas riktlinjer och utformning. Systemets yttre nivå omfattar de 
övergripande ideologiska, ekonomiska, historiska och politiska värderingar och villkor som finns i 
samhället i stort. Med denna modell, vill Andersson (1986) visa betydelsen av att se barnet som 
viktig en del i ett sammanhang. För att förstå ett barn räcker det inte att bara se till enstaka 
företeelser i klassrummet, utan hela barnets skoldag och barnets liv och leverne har betydelse för 
situationen. Andersson (1986) betonar också vikten av att när man analyserar miljöns påverkan på 
en person, måste man också granska hur dessa faktorer upplevs av den enskilde individen (a.a.). 

I början av 70-talet fördes diskussioner om hur man skulle få bästa tänkbara helhetssyn av barnet. I 
utredningen Barns fritid (SOU 1974:42,) granskade man hur skola och barnomsorg kunde 
komplettera varandra för att få en mer allomfattande syn av barnet (a.a.). När utbildnings-
departementet utredde frågan om skolans inre arbete, i den så kallade SIA- utredningen (SOU 
1974:53), kunde man se flera fördelar med att integrera dessa båda verksamheter. Bland annat 
skulle detta gynna de barn som var i behov av särskilt stöd, då sammanslagningen skulle innebära 
ökade personella resurser (a.a.). Rohlin (1996) menar att tanken med att förena dessa två 
verksamheter var god. Men SIA- utredningens teoretiska tanke om samlad skoldag var en sak och 
verkligheten en annan. Det blev en konfrontation mellan de fackliga organisationerna gällande 
löner, arbetsvillkor och status. Skillnaderna mellan lärarnas och fritidspedagogernas avtal och 
huvudmän försvårade samarbetet. Fritidspersonalen uttryckte också oro över hur deras verksamhet 
skulle kunna ”säkras” inom ramen för skoltiden.  Ett förslag från fritidspersonalen var att skola och 
fritidshem skulle verksamhetssamordnas. Men detta var inte önskvärt från skolans håll. SIA- 
utredningens förslag hamnade i en återvändsgränd. Rohlin anser att myndigheterna misslyckades 
med sin vision om att samordna och få en helhet i skolbarns inlärning och sociala utveckling. Dock 
lyckades utredningen Barns fritid (SOU 1974:42,) kvarstå och blev ett måldokument för 
fritidshemmet (Rohlin 1996). 

Söderlund ( 2000) beskriver i sin avhandling att under de påföljande åren efter SIA-utredningen, 
gjordes ett antal statliga utredningar som syftade till att förbättra samarbetet mellan skola och 
fritidshem. Utredningarnas förslag slog igenom i olika hög grad i olika kommuner och skolor runt 
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om i landet. I läroplansförslaget Växa i lärande från 1997 (SOU 1997:21) betonade kommittén 
vikten av att de båda verksamheterna skulle arbeta mot samma mål. Detta arbetssätt skulle bidra till 
förenad samsyn och underlätta i samarbetet. Samtidigt påvisade de också betydelsen av att 
kontinuerligt granska och utvärdera fritids- och skolverksamheten. Målen måste ständigt utredas 
och utvecklas, likaså med strategierna och resultaten av dessa ska följas upp. Detta ska utföras 
gemensamt av skolans personal och elever i nära kontakt med vårdnadshavare och samhälle 
(Söderlund, 2000). I läroplanen (Prop. 1997/98:182) för skola, förskoleklass och fritidshem 
fastställdes det bland annat att; skolans arbete måste ha som mål att skapa ett lärande som 
inbegriper olika former av kunskap. Dessa delar ska tillsammans bilda en helhet. Vidare står det 
också att kreativt arbete och lek är mycket betydelsefullt för det aktiva lärandet. Leken är särskilt 
viktig under de tidiga skolåren för barnens lärande. För att kunna berika barnets utveckling och 
lärande, skall skola och fritidshem samarbeta och gemensamt ansvara för att alla barn får det stöd 
de behöver (a.a.). 1998 anpassades Lpo 94 för att också kunna användas i fritidshemmet 
(Skolverket, 2007). 

Vernersson (2002) beskriver att samverkan mellan skolans olika verksamheter och deras 
gemensamma ansvar för barnen, är betydelsefullt för helhetssynen av både barnet och barnets dag i 
skolan. Hon ser dessa verksamheter som bra kontraster till varandra, för att skapa en varierad 
skoldag, men säger också att det förutsätter bra samvaro, lokaler och platser som är avsedda för 
ändamålet. Det är också av stor vikt att personalen får tid att diskutera helhetssyn utifrån olika 
perspektiv och föra dialog om inkluderande förhållningssätt (a.a.).  

Kadesjö (1992) menar att begreppet helhetssyn är komplext och alla har sin syn på vad det 
omfattar. Detta blir särskilt tydligt när man diskuterar barn i behov av stöd. Att man samtalar om 
barnets olika utvecklingsdelar såsom det motoriska, emotionella etc., betyder inte att man har en 
helhetsbild av barnet som person, utan dessa delar ska utgå från barnets egenskaper och förmågor. 
Därför är det viktigt att noggrant tänka igenom hur man ska bemöta barnet och vilket pedagogiskt 
förhållningssätt som ska genomsyra barnets totala skolsituation (a.a.). 

Daniels, Creese och Norwich (2000) framhäver vikten av att lärarna talar med varandra. Den 
enskilda undervisningen har stått i vägen för utvecklandet av samarbete. Författarna menar att 
samarbete kan uttryckas på olika sätt, både i och utanför klassrummet, men utgångspunkten i 
tänkandet måste hela tiden vara en inkluderande och varierande pedagogik. De vill också visa att 
begreppet samarbete har en bredare innebörd än att bara inneha betydelsen, arbeta tillsammans. Det 
betyder också att personerna som arbetar tillsammans måste finna mönster i sitt arbetssätt, d.v.s. på 
vilket sätt arbetar vi tillsammans? Men för att kunna se och förstå dessa mönster, behöver lärarna få 
tid för gemensam reflektion. Daniels, Creese och Norwich är influerade av Vygotskijs tankar om 
gemensam förståelse och att kommunikationen mellan personer, är verktyget för handlingar och 
lösningar. Författarna använde Vygotskijs proximala utvecklingszon, som betyder att gemensam 
förståelse, skapas av ett givande och tagande i en kommunikation (a.a.). Utifrån dessa tankar 
skapade de en modell kallad TST -Teatcher Support Teams. Det är en gemensam problemlösnings 
modell där lärarna samtalar med varandra om sina dilemman, tankar och funderingar om sitt arbete. 
Diskussionerna genererar olika strategier och lösningar som prövas i den egna praktiken. Denna 
modell prövades i två studier och fick ett positivt utfall. Lärarnas professionella utveckling ökade 
genom samtalen och tillämpningen av strategierna. Pedagogerna kände att diskussionerna hade fått 
dem att komma ifrån sitt ensamarbete, till att arbeta i team. Den öppna dialogen gjorde att de 
problem som tidigare hade varit i den ensamma lärarens ägo, nu var ett gemensamt dilemma som 
också skulle lösas tillsammans (Daniels, Creese och Norwich, 2000). 
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Skolan och fritidshemmet är två skilda yrkeskulturer. I sin avhandling behandlar Hansen (1999)  
begreppet yrkeskultur. En yrkeskultur formas av både teori och praktik, i varierande omfattning och 
utsträckning. Läraryrket har alltid varit ett ensamarbete och har också blivit en del av lärarens 
yrkesidentitet. När det gäller fritidshemmet karaktäriseras yrket av samarbetsinriktat arbetssätt. 
Dock har det inte alltid varit så, utan Barnträdgårdsverksamheterna drevs ofta av ensamarbetande 
kvinnor (a.a.). Hansen (1999) beskriver i sin studie, mötet mellan lärare och fritidspedagoger. Hon 
menar att mötets skärningspunkt uppstår där det givna upphör att vara givet. När detta sker, kan 
man å ena sidan reflektera över olikheterna och se dessa som berikande, men å andra sidan kan det 
bli en ”kulturkrock”, där missuppfattningar och bristande förståelse hindrar samarbetet. De båda 
yrkeskulturerna är bärare av var sin historia och de påverkas av de statliga och kommunala 
riktlinjerna, samt regler och avtal från arbetsgivare och fackförbund. I Hansens studie framkom det 
genom intervjuer att; trots den nära kontakten mellan yrkena, kunde de båda parterna endast 
beskriva motpartens yrkesinnehåll på ett generellt sätt, medan det egna yrket kunde man skildra 
tydligt och ge en varierad bild av. Det framkom också att deras gemensamma arbetsområden 
uppfattades på olika sätt. Ett exempel är begreppet pedagogisk verksamhet. För lärarna innebar 
pedagogisk verksamhet strukturerade situationer, som t.ex. undervisning. För fritidspedagogerna 
betydde det ett förhållningssätt i verksamheten, oberoende av struktur. Andra områden som 
uppfattades olika var; lärande och strategier, ställning till föräldrar, kravet från samhället och 
tidsbundenheten (Hansen 1999). 

Ohlsson (2004) beskriver skolan som en lärande organisation, där de olika yrkeskategorierna 
förväntas samarbeta i arbetslag. Det gemensamma arbetet med de olika synsätten ska driva det 
kollektiva lärandet och utvecklandet av både arbetsgruppen och barnen. Ohlsson poängterar att i 
praktiken kan sammansättningen av ett arbetslag se olika ut, samt strukturerna för samarbete. 
Arbetslaget kan ha konstellationen yrkeskategoriserande, en blandning av olika yrken eller 
ämnesövergripande etc. Antalet personer i ett arbetslag kan också variera stort. Begreppen 
samverkan och samarbete används ofta synonymt med varandra, men det finns en meningsbärande 
distinktion mellan dessa. Samverkan är en övergripande benämning av den samling personer som 
arbetar för en gemensam verksamhet. Samarbete är det konkreta arbete som utförs gemensamt, 
antingen vid samma tid och plats eller fördelat på personerna som arbetar var för sig. Samarbete är 
således alltid en form av samverkan, medan samverkan kan i princip ske utan samarbete. När det 
gäller det kollektiva lärandet, menar Ohlsson att det är ett kluvet begrepp att arbeta efter. Ordagrant 
betyder det att det är en gemensamt framtagen tanke om hur arbetet ska utföras. Men då lärarens 
kompetens är starkt bunden till individen och dennes tolkning av arbetsuppgifterna, kan det vara 
svårt att planera och utföra arbetet gemensamt. Ohlsson frågar sig om det kan vara möjligt att den 
enskilda pedagogen kan foga in sig i kollektivet, utan att förlora sin identitet som ”läraren”? (a.a.). 
Maltén (1995) menar att kollektiva insatser ställer stora krav på personalen och den kommunikativa 
kompetensen sätts på prov.  

I sin forskning om skolors arbetssociala liv, beskriver Blossing (2000) att pedagogernas samarbete 
grundar sig oftast på en uppmaning av kommunen och skolledaren och är sällan ett eget initiativ 
taget från pedagogerna själva. Detta konstlade och planlagda samarbete, kan hindra flexibilitet och 
initiativtagande. Lärarna kan tvingas in samarbetsformer vars syften kan kännas tämligen 
meningslösa. Det generellt planlagda samarbetet kan också verka hindrande för utvecklingen av den 
enskilda enheten och de delar som finns på klassrumsnivå.  Syftet med Blossings studie var att 
undersöka om de förbättringsarbeten som genomfördes under 1990-talet verkade främjande eller 
hindrande av skolans arbetssociala liv. En av utvecklingslinjerna var att bygga upp självstyrande 
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arbetslag. Studiens resultat visade att å ena sidan hade utvecklingsarbetet ökat medvetenheten om 
samarbetet i stort, men det hade inte riktigt lyckats att skapa nytt tänkande kring lärande. 
Arbetslagets självstyre handlade mer om administrativt och organisatoriskt samarbete, än om det 
pedagogiska (a.a.). Ohlsson (1996) anser att kollektivt tänkande kan uttryckas på olika sätt. Allt 
ifrån oreflekterat och traditionsbundet till reflekterat handlande. Om personerna relaterar sina 
handlingar till varandra på ett omsorgsfullt sätt, kan riskerna för misstag minimeras. I en öppen 
dialog kan gruppens deltagare få möjlighet att delge sina tankar, utan att känna att de måste 
övertyga de andra eller komma fram till ett resultat. Det är under sådana otvungna betingelser, som 
ger möjligheter till djupgående förändringar (Ohlsson, 1996).  

Sammanfattningsvis kan man säga att samverkan och helhetssyn har varit omdiskuterade begrepp 
under många år. Forskning och statliga utredningar på skolområdet visar att samverkan och 
samarbete i olika former har en positiv inverkan på barns lärande och utveckling. Men i praktiken 
är samverkan och samarbete mellan skola och fritidshem ett komplext arbete, där olikheterna 
mellan yrkena å ena sidan kan berika och skapa ett kollektivt tänkande, men å andra sidan kan 
krocka och skapa missämja och tungroddhet i arbetet. Tanken från staten att sammanfoga skola och 
fritidshem är god och dessa yrkeskulturer är bra kontraster till varandra. Deras skilda 
tillvägagångssätt i verksamheterna är en god förutsättning i det gemensamma arbetet. Pedagogerna 
kan se barnet ur olika perspektiv och tillsammans skapa en bild och få en helhetssyn av barnets dag. 
För att samverkan och samarbete ska fungera, förutsätter det att pedagogerna kan mötas i dialog 
och där alla parter är jämbördiga. Tanken med arbetslag är att det gemensamma arbetet med de 
olika synsätten ska driva det kollektiva lärandet och utvecklandet av både arbetsgruppen och 
barnen. Men gamla invanda arbetstraditioner och konstlade och planlagda riktlinjer, regler och 
avtal, kan bromsa utvecklingen. Ett sätt att överbrygga dessa svårigheter är genom samtal. Flera 
forskare (Vernersson 2002, Daniels, Creese & Norwich 2000) betonar vikten av att pedagogerna 
talar med varandra. Å ena sidan kan diskussioner skapa olika strategier och lösningar. Men å andra 
sidan kräver också goda samtal insatser av varje person. 

Fritidspedagogens och övrig fritidspersonals 
kompetens och funktion, samt 
fritidsverksamheten 
Fritidshemmet regleras i likhet med skolan i skollagen och läroplanen (Lpo 94). Utifrån dessa har 
Skolverket fastställt allmänna råd med kommentarer för Kvalitet i fritidshem (Skolverket 2007). 
Skolan och fritidshemmets olika verksamheter har flera likheter gällande barns utveckling och 
lärande, samt arbetar med samma barn, men har till viss del skilda uppgifter. ( Skolverket, 2007).  

I skollagen (1997:1 212, 2 a kap. 3§) står det att:  

/…/ ”Skolbarnsomsorgens uppgift är att komplettera skolan” (a.a.). 

När det gäller begreppet komplettera skolan, beskriver Skolverket (2007) vikten av fritidshemmets 
delaktighet i skolan för att skapa mångsidighet, helhet och kontinuitet i barns utveckling och 
lärande. Fritidspersonalens kompetens är värdefulla komponenter i t.ex. elevhälsoarbetet och i det 
förebyggande arbetet mot mobbning, trakasserier och andra problem som kan uppstå i arbetet med 
barn (a.a.). 
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Lärarförbundet (2005) beskriver fritidspedagogiken som ett viktigt komplement till skolan, då den 
bland annat inkluderar relationer, konflikthantering, kommunikation, individens identitet, samt 
elevernas inflytande och ansvar (a.a.) 

Enligt skollagen skall också skolbarnsomsorgen: 

/…/ ”erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen” (1997:1 212, 2 a kap. 3§).  

Enligt Skolverket (2007) innebär meningsfull fritid att fritidsverksamheten skall erbjuda barnen en 
varierad fritid som utgår från deras behov och intressen, samt innefattar trygghet, stimulans och 
utveckling. Stöd i utvecklingen syftar till att verksamheten bygger på kunskapen om att barns 
utvecklande och lärande är en ständigt pågående process (a.a.). 

Vidare fastställer skollagen: 

/…/ Barngrupperna skall ha en lämplig sammansättning och storlek. Lokalerna skall vara ändamålsenliga. 
(1997:1 212, 2 a kap. 3§).  

Barngruppens sammansättning och storlek är en viktig aspekt att ta hänsyn till då verksamheten 
skall utgå från varje barns behov. Barnets identitet och självmedvetande utvecklas i interaktion med 
andra barn och vuxna. I en för stor grupp riskerar barnen att inte bli sedda och denna anonymitet 
kan skapa otrygghet. Antalet barn i gruppen kan vara avgörande för barnens säkerhet, när det gäller 
möjligheten för personalen att ha kontroll över gruppen. Dessutom kan stora barngrupper skapa för 
höga ljudnivåer och stress. I fråga om ändamålsenliga lokaler förtydligar de allmänna råden att 
utrymmen inom- och utomhus skall vara utformade på så sätt att fritidshemmet skall kunna bedriva 
god varierad pedagogisk verksamhet som anknyter till barnens behov och intressen (a.a.). 

De allmänna råden skildrar även lekens betydelse för barn. Leken berikar barnets utveckling och det 
är betydelsefullt att fritidsverksamheten erbjuder omväxlande aktiviteter (a.a.). Wetso (2006) menar 
att leka handlar om att bearbeta sina upplevelser och erfarenheter. Leken är komplex, flexibel och 
social. Den handlar om att kunna se sig själv i relation till andra, där förståelse och empati 
utvecklas. Att växla mellan olika roller och hantera de olika processerna, kräver tålamod och 
koncentration. Wetso talar om den fria leken respektive den ritualiserade leken. Den fria leken är 
varierande och innehåller snabba växlingar och anpassningar. Detta förutsätter eget initiativ och 
agerande, vilket kan vara en stor utmaning för barn med funktionsnedsättningar. I de mer 
ritualiserade lekarna finns det i högre grad en vuxen närvarande som stödjer barnen, vilket kan 
medföra att barnet med funktionsnedsättning kan få möjlighet att vara delaktig. Wetso anser att 
medvetna lekar och aktiviteter i verksamheten, kan vara en strategi för att stärka alla barn att känna 
sig delaktiga i gemenskapen (a.a.) 

I den sista delen av paragrafen anger skollagen (1997:1 212, 2 a kap. 3§) att: 

/…/ ”skolbarnsomsorgen skall utgå från varje barns behov. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl 
behöver särskilt stöd i sin utveckling, skall ges den omsorg som deras speciella behov kräver”. 

Skolverket (2007) förtydligar ovanstående med att poängtera att barn i behov av särskilt stöd inte 
riktar sig mot någon specifik grupp av barn, utan verksamheten skall ge alla barn det stöd de 
behöver. Men då ett barn behöver särskilt stöd är det viktigt att personalen arbetar utifrån synsättet 
att stödet skall relateras till omgivningen och den miljö som barnet vistas i.  

Samarbetet med skolan är betydelsefullt. De olika verksamheterna ställer delvis skilda krav på 
barnet, vilket kan innebära att barnet är i behov av stöd i en verksamhet, men inte i någon annan. 
De olika kompetenserna kan tillsammans skapa en bild av barnet och hur denne fungerar i olika 
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situationer, något som bör vara en grund för klarläggande av lämpliga stödinsatser. När det gäller 
åtgärdsprogram, är det ett krav på skolan att de skall upprätta sådana för de barn som behöver 
särskilda stödinsatser. Fritidshemmet har inget motsvarande krav, men för att verksamheten ska 
kunna skapa bästa möjliga förutsättningar för varje barn, är det betydelsefullt att fritidspersonalen, 
barnet och dennes vårdnadshavare dokumenterar stödinsatserna så att de kan följas upp och 
utvärderas (a.a.). 

Andra viktiga förutsättningar är samarbete med elevhälsan, specialpedagogisk- psykologisk- och 
medicinska sammanhang, samt andra specialister utanför verksamheten. Skolverket betonar också 
att när det gäller arbetet med barn i behov av särskilt stöd, är nära och förtroendegivande samarbete 
med vårdnadshavare extra viktigt, samt att barnet får en trygg övergång från förskola till skola (a.a.) 

Specialpedagogens kompetens och funktion  
Beträffande specialpedagogens kompetens och funktion, finns den tydligt beskriven i 
högskoleförordningens examensordning (SFS 2008:132).   

I fråga om färdighet och förmåga skall specialpedagogen bland annat att: 

 - kunna identifiera, analysera och undanröja hinder och orsaker i lärmiljöerna. 

- analysera svårigheter på organisations- grupp- och individnivå.  

- ha kunskap om och aktivt delta i utformningen av åtgärdsprogram i samverkan med berörda 
personer, samt stödja barnen och arbeta för utveckling av verksamhetens lärmiljöer. 

- ha fördjupad kunskap om och ha förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och vägledare i 
pedagogiska frågor för kollegor, föräldrar och andra berörda personer. 

- genomföra uppföljning och utvärdering, samt medverka i ledningen av det pedagogiska arbetet för 
att kunna möta behoven hos samtliga barn i verksamheten. 

Vidare fastställer examensordningen att när det gäller Värderingsförmåga och  

förhållningssätt skall specialpedagogen bland annat att: 

- påvisa vikten av gemensamt arbete och samverkan med andra yrkeskategorier. 

Det specialpedagogiska verksamhetsområdet 
Läroplanen (Lpo 94) betonar att alla som är verksamma inom skolan skall uppmärksamma och 
hjälpa elever som är i behov av särskilt stöd . Stödinsatsen skall i första hand genomföras inom den 
klass eller grupp som eleven tillhör (a.a.). När det gäller elever i behov av särskilt stöd, finns det 
också ett internationellt styrdokument, benämnt Salamancadeklarationen. I dess handlingsram för 
specialpedagogiska åtgärder uttrycks det kraftfullt att skolorna skall bereda plats för alla barn, 
oavsett deras bakgrund och svårigheter. 

 Parollen är en skola för alla, där pedagogiken skall utgå ifrån barnet och man påvisar också vikten 
av nära samarbete med vårdnadshavare (a.a.). 
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Elev i behov av särskilt stöd, är en omfattande benämning och orsakerna till svårigheter kan variera 
stort. Isaksson (2009) menar att styrdokumenten lämnar över ansvaret att tolka och definiera 
svårigheten till den enskilda skolan och dess lärare (a.a.). Dyson (2001a) uttrycker att trots att 
pendeln har svängt och begreppet inkluderande undervisning har tagit över det gamla begreppet 
specialundervisning, fokuserar pedagogerna fortfarande på vad som skiljer barnet och man vill 
”rätta till” svårigheten. (Dyson 2001b) menar också att även om begreppet har förändrats 
uttrycksmässigt, måste man också se över innehållet, d.v.s. själva syftet med undervisningen. 
Synsättet ska vara att alla barn är speciella och alla borde få bästa tänkbara utbildning (a.a.). Helldin 
(2002) framhåller också att som det ser ut idag intresserar vi oss mer för att kategorisera 
människors olikheter, istället för att se till de gemensamma dragen. Han talar om begreppet 
individualism, som tidigare användes när man talade om individens egenheter. Idag har begreppet 
utvecklats till något som ska sättas relation till individens omgivning och kommunikation med 
andra. Det är viktigt att skolans arbete utgår från ett helhetssynstänkande av individen och 
verksamheten. Ett ”problem” måste ses ur olika perspektiv och inte förrän man har gjort det, får 
man en god förståelse av situationen. Detta tillvägagångssätt gör också att skolans verksamhet 
hamnar i blickfånget och ”problemet” är inte längre bara individrelaterat, utan är också skolans 
dilemma (a.a.). 

Westling Allodi (2009) anser att det svenska utbildningssystemet har reformerats och avsikten har 
alltid varit att skapa en komplex organisation. Den ska vara flexibel, följsam och kunna hantera den 
stora variationen av elevers olikheter. Den specialpedagogiska verksamhetens syfte är att vara ett 
stöd till alla elever som har rätt till detta, samt att i så stor utsträckning som möjligt, motverka 
segregerande och särskiljande lösningar (a.a.).  

Metod 

Design 
Studien har en tvärsnittsdesign (cross-sectional design), då undersökningen riktar sig mot två 
personalgrupper i flera skolor och intresset är att se variation och eventuella samband mellan skilda 
variabler. Undersökningen genomfördes vid en bestämd tidpunkt och strategin är kvantitativ. 

Val av metod 
Jag har valt att göra en kvantitativ studie. Detta metodval grundar sig på mitt syfte att få göra en 
studie bland geografiskt utspridda skolor under en begränsad tidsperiod. Min ambition är att på en 
mera generell nivå försöka förstå hur samverkan mellan specialpedagog och fritidspersonal kan se 
ut i grundskolan. Detta har jag fått möjlighet att göra i en kommun och vid en viss tidpunkt. Min 
förhoppning är att denna studie kan bidra till att uppmärksamma de specialpedagogiska insatserna i 
fritidsverksamheten och vad som enligt fritidspersonal vore önskvärt att utveckla ytterligare. 
Enkäten för denna studie innehåller frågor rörande specialpedagogers uppfattningar om sin 
samverkan med fritidspersonal, samt fritidspersonals uppfattningar om sin samverkan med 
specialpedagoger. Jag ser min undersökning som en möjlighet att få en överblick över en situation, 
där man sedan utifrån erhållna resultat, kan fortsätta med en mer kvalitativ studie med utgångspunkt 



 10

från vad som kommer fram i studien. För att få en mer djupgående förståelse av den sociala 
processen, är kanske den kvalitativa metoden att föredra.  

När det gäller val av forskningsmetod, menar Bryman (2002) att visserligen finns det skillnader 
mellan kvantitativa och kvalitativa metoder, men den ena behöver inte utesluta den andra och de 
kan mycket väl samsas i en och samma undersökning. Han framhåller dessutom att de olika 
forskningsmetoderna kan vara mer konturlösa än vad man kan tro (a.a.). Kvale (1997) i sin tur säger 
att metoderna ska ses som verktyg och ska anpassas efter det problemområde som forskaren avser 
att undersöka (a.a.).  

Den kvantitativa metoden har flera utmärkande drag som passar in på syftet i min studie. Måttlig 
information om många undersökningsenheter och inriktning på bredd och vad som är vanligt 
förekommande (Holme & Solvang, 1991). Metoden har både starka och svaga sidor. Holme och 
Solvang menar att den allmänna tilltron till kvantitativa metoder är hög. Om variabler skrivs i 
siffror, är det lätt att tolka dessa som korrekta, både från forskarens sida och från andras. Därför är 
en mer realistisk inställning till metoden att föredra. Metodens historiska ideal grundar sig på en 
objektiv vetenskap. Forskarens förhållningssätt till det han eller hon studerar, ska vara distanserat 
och icke- deltagande. Men detta fungerar inte i praktiken, då forskaren är en person som alla andra, 
med för- förståelse, förutfattade meningar och fördomar. Redan i sitt val och i sin definition av 
undersökningsområde, visar forskaren sin ståndpunkt (a.a.)  

Holme och Solvang (1991) menar att det gäller att vara uppmärksam på valet av enkätfrågor, då 
olika svarsalternativ kan uttrycka ungefär samma sak, men ge uttryck för skilda värderingar och i 
detta spelrum, kan respondenterna associera fritt. En annan svårighet är undersökningssituationen. 
Det är en engagerande process, som kan framkalla emotionella reaktioner och som i sin tur kan leda 
till missvisande svar. Eftersom forskaren inte är närvarande när respondenterna fyller i sina 
formulär, kan inte heller denne uppmärksamma reaktionerna (a.a.). Därför är det mycket 
betydelsefullt att han eller hon verkar i förebyggande syfte, d.v.s. lägger ned tid på att göra en 
genomtänkt enkät (Bryman, 2002). Ytterligare ett hinder kan vara att forskaren gör felaktiga 
tolkningar av resultatet. Det är lätt att övertolka respondenternas svar och detta medför att analysen 
också övertolkas. Här är det viktigt att forskaren är medveten om metodens svaghet, d.v.s. avståndet 
till respondenten och hur denna distans påverkar forskarens tolkning (Bryman, 2002). 

Bryman (2002) framhåller att forskaren måste tänka på att det är viktigt att förklara att resultatet av 
undersökningen inte är synonymt med den sociala verkligheten, utan bara en tolkning av vissa 
aspekter hos den/ de företeelser som forskaren undersöker. Det är endast en översikt av en situation 
som i realiteten inte existerar längre (a.a.).  

Urval och undersökningsgrupper 
Då denna studie har sin utgångspunkt i en kommuns tidigare undersökning, föll sig urvalet på de 24 
F-5 och F-3 skolor som finns i kommunen och som var delaktiga i deras studie. När det gäller 
urvalet av undersökningspersoner, grundar sig detta på samtal med grundskolechefen för Barn- och 
utbildningsförvaltningen i den undersökta kommunen. I deras undersökning hade de bland annat 
studerat hur specialpedagogens kunskap praktiserades i verksamheten/ undervisningen. Men där 
hade de riktat sig till skolan och klassläraren och inte studerat specialpedagogens koppling till 
fritidsverksamheten. Utifrån detta formades syftet till denna studie och valet av yrkeskategorier 
blev specialpedagog och fritidspersonal. Själva urvalet av personer, en representant för varje 
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kategori överlät jag till rektor, då det inom de båda yrkeskategorierna kan finnas skillnader i 
utbildning och erfarenhet. För mig som utomstående skulle ett sådant val ta väldigt mycket tid. Jag 
kontaktade samtliga rektorer på telefon och berättade om min studie och riktlinjerna för valet av 
respondenter. När det gällde enkäten till specialpedagogen skulle valet stå mellan specialpedagog 
och om sådan inte fanns, en speciallärare eller en lärare/pedagog med specialpedagogisk kompetens 
och som arbetar med de specialpedagogiska frågorna på skolan. När det gällde enkäten till 
personalen i fritidsverksamheten, skulle valet i första hand vara, fritidspedagog, därefter, 
förskollärare och barnskötare. Jag skickade missivbrevet till rektorerna. Enkäterna lämnade jag i 
pappersform med ett frankerat svarskuvert som var adresserade till mig. Varje respondent fick ett 
eget kuvert. För att säkerställa att enkätfrågorna var lättförståeliga, engagerande och tilltalande att 
svara på, genomförde jag först en pilotundersökning.   

Svarsfrekvens och bortfall 
I enkätundersökningar är bortfall av deltagare och obesvarade frågor i enkäter, en del av 
osäkerheten. Ejlertsson (2005) delar in begreppet bortfall i två delar, interna och externa. Till det 
interna bortfallet räknas de enkäter som är ofullständiga, d.v.s. en eller ett par frågor som inte är 
besvarade. Detta bortfall måste forskaren uppmärksamma och betona i sin undersökning, då dessa 
påverkar resultatet och eventuellt forskarens slutsatser. Till det externa bortfallet räknas de personer 
som väljer att inte delta i studien. Forskaren kan ha möjlighet att höja svarsfrekvensen, genom att 
påvisa för deltagarna, betydelsen av att de svarar, samt skicka påminnelser (a.a.). Antalet skolor i 
studiens undersökningskommun är 24. 19 skolor har personer som arbetar med de 
specialpedagogiska frågorna. Fem skolor har ingen som arbetar med dessa frågor, utan de söker 
stöd hos en psykolog centralt i kommunen.  

Dessa fem skolor räknas inte med i min undersökning. Således är det totalt 19 personer som 
representerar kategorin specialpedagoger. Antalet fritidspersonal är 24. 

Bortfall 

När det gäller svarsfrekvensen i andelen besvarade enkäter, anser Mangione (Bryman, 2002) att 
kategorierna är följande; Över 85 % - utmärkt, 70-80%- bra, 60-70%- godtagbart, 50-60 % - nätt 
och jämnt godkänt och under 50 % är det inte godtagbart (a.a.).  I denna studie har 18 av 19 
specialpedagoger besvarat enkäten, följaktligen 95 % . När det gäller fritidspersonalen har 21 av 24 
personer besvarat enkäten, således 87 %. Det interna bortfallet är 4 obesvarade frågor, fördelade på 
tre fritidsenkäter. En respondent motiverade bortfallet.  

Datainsamling 

Enkät 

Bryman (2002) uttrycker att i likhet med den kvalitativa metodens strukturerade intervju, är 
enkätfrågorna på förhand bearbetade och bestämda. Men skillnaden är att i den kvantitativa 
metoden svarar respondenterna genom att på egen hand fylla i formuläret och har inte någon 
direktkontakt med forskaren, som de har vid den strukturerade intervjun (a.a.). 

Vidare säger Bryman (2002) att tekniken har liksom metoden, sina fördelar och nackdelar. En 
enkätundersökning kan med fördel användas om man vill mäta variabler inom ett stort geografiskt 
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område och om man vill använda sig av ett stort antal personer. Frågorna är oftast standardiserade 
och presenteras på samma sätt för respondenterna och det går förhållandevis snabbt att 
sammanställa resultatet. Data (tal och siffror) bidrar till att göra resultatet mer tydligt och minskar 
risken för feltolkning. Fördelar för respondenten, är att han eller hon själv kan välja tidpunkt för 
ifyllandet av enkäten och är inte beroende av en intervjupersons närvaro, vilket också medför att 
respondenten inte heller påverkas av en intervjuare. Anonymiteten kan också medföra att 
respondenten vågar vara mer sanningsenlig, då man inte behöver känna att man måste visa upp en 
bättre bild av sig själv. Frågorna ska vara enkla att besvara och tydlig information kan också 
klargöra innebörden av en viss fråga för respondenten, eftersom alternativ föreslås (a.a.) 

Teknikens svaghet är enligt Bryman (2002) att bortfallet oftast är större än vid intervjuer och är 
bortfallet för stort, så kan undersökningens resultat bli svårt att generalisera. Att respondenten inte 
svarar på enskilda frågor, är också ett dilemma. Forskaren måste säkerställa att frågorna verkligen 
mäter det han eller hon vill mäta, då vederbörande inte kan samla in tilläggsinformation. En annan 
nackdel med tekniken är att eftersom frågorma är bestämda i förväg och har i de flesta fall, fasta 
svarsalternativ, kan forskaren gå miste om annan betydelsefull information. Anonymiteten gör att 
känslig framkommen information, kan vara svår att härleda och forskaren måste på ett respektfullt 
sätt hantera situationen. Det är viktigt att respondenten har, innan besvarandet av enkätfrågorna, fått 
tydlig information om de forskningsetiska principer som gäller (a.a.)  

Enkätens utformning  

Relationen mellan forskaren och respondenten är en balansgång. Å ena sidan är forskaren beroende 
av att få in svar som är seriösa, å andra sidan har respondenten makten att välja om denne vill svara 
på frågorna eller inte. Enkätens struktur och layout har stor betydelse för hur respondenterna 
upplever den och vill ägna sin tid åt att besvara frågorna. Forskaren måste också betona hur 
betydelsefullt det är att de besvarar enkäten och dessutom påvisa nyttan av den. För det mesta har 
faktiskt inte respondenten någon särskild användning för den information som han eller hon lämnar 
(Holme & Solvang, 1991).  

De första frågorna i en enkät ska vara inriktade på fakta och ska agera som en sorts uppvärmning 
och få igång personen. Efterhand kan man ställa frågor av mer kontroversiell art, t.ex. värderingar, 
för att sedan mot slutet, runda av med några enkla neutrala frågor. På så sätt kan man tona ner 
eventuella emotionella reaktioner som kan uppstå i besvarandet av frågorna (a.a.) 

När det gäller frågor rörande värderingar, är det viktigt att forskaren är medveten om att de alltid är 
mer eller mindre styrande. Belson (1981) och Holme och Solvang (1991) förtydligar att 
frågeställningarnas utformning måste vara på så sätt att samtliga respondenter, så långt som det är 
rimligt får samma associationer, trots olika verklighetsuppfattningar. (a.a.). Bryman (2002) talar om 
vikten av att göra det enkelt. Frågorna ska vara korta och koncisa och man ska undvika krångliga 
ord och negationer (a.a.).  

Frågorna i enkäten för denna studie har svarsalternativ enligt en sifferskala, där det lägsta talet har 
det mest negativa värdet och det högsta talet har det mest positiva värdet. Jag har också en öppen 
fråga i syfte att få ett mer utförligt svar. Sista stycket kommer också att vara öppen, så att 
respondenten får möjligheten att uttrycka sig fritt.  
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Begrepp och deras mätning 
De teoretiska begrepp som ingår i den kvantitativa studien, ska helst kunna mätas. Dessa begrepp 
kan användas för att beskriva delar av hur den sociala verkligheten ser ut. Genom att mäta dessa 
variabler kan forskaren redogöra för skillnader som är mycket små (Bryman, 2002). 

Begrepp som ska mätas i denna studie 

De begrepp som mäts i denna studie är;  

• uppfattningar om förekomster av händelser 

• tillgång till stöd från specialpedagog  

• efterfrågan av stöd från fritidspersonal. 

Etiska aspekter    
De medverkande personerna är anonyma och deras svar kommer inte att kunna härledas till någon 
person eller någon enskild skola. Skolorna är också anonyma, likaså kommunen. De citat som 
presenteras kommer att vara formulerade på så sätt att endast de som själva har skrivit dessa, 
kommer att kunna känna igen sig. Jag har inte haft någon personlig kontakt med respondenterna, 
men i mitt missivbrev står det att om de har frågor och funderingar angående undersökningen, kan 
de gärna ta kontakt med mig. Jag har strävat efter att på ett respektfullt sätt hantera dessa personers 
åsikter, utan att lägga någon värdering i det uttryckta. Min uppgift är inte att bedöma deras 
uppfattningar, utan snarare att beskriva dem. All forskning har etiska frågor att ta ställning till. 
Forskaren har ett ansvar för att hans eller hennes undersökning bedrivs enligt de riktlinjer som finns 
på området. Denna undersökning följer de forskningsetiska principerna för humanistisk och 
samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002). 

 Deltagarna har informerats om följande i ett missivbrev: 

• Informationskravet: Deltagarna informeras om studiens syfte, att deltagandet är frivilligt och 
de kan, om så önskas, när som helst, avbryta sin medverkan. De har också blivit informerade 
om att studiens resultat kommer att offentliggöras (a.a.).  

• Samtyckeskravet: Deltagarna fick själva bestämma över sin medverkan (a.a.). 

• Konfidentialitetskravet: Alla svar i enkäten har varit anonyma, d.v.s. ingen enskild skola eller 
person kommer att kunna identifieras i studien. Det insamlade enkätsvaren kommer att 
behandlas och förvaras så att ingen obehörig kommer att kunna ta del av dem (a.a). 

• Nyttjandekravet: All information som samlas in, ska endast användas för denna undersökning. 
Resultaten redovisas i form av tabeller där ingen enskilds persons svar kan urskiljas (a.a.) 
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Undersökningens tillförlitlighet 
Den samhällsvetenskapliga forskningen har sin utgångspunkt i den sociala verkligheten. Denna 
realitet består i sin tur av många olika, men inbördes sammanfogade perspektiv. Inget sociologiskt 
perspektiv eller sammanhang är statiskt eller tidlöst, utan skapas och förändras genom människors 
handlingar och reaktioner. Därför är det betydelsefullt att forskaren undersöker verkligheten med 
öppet sinne och har intentionen att vilja försöka förstå det som sker och inte se sin forskning som 
den deklarerade sanningen om verkligheten (Cuff & Payne, 1979). En viktig del av forskarens 
arbete är att vara reflekterande och kritisk till sin verksamhet. Molander (2003) påtalar vikten av att 
forskaren granskar sin teori och ställer sig frågan; ”När och på vilka grunder kan en mänsklig 
trosföreställning göra anspråk på att vara giltig kunskap”? (a.a. s. 35). Men å andra sidan måste 
också forskaren visa att det går att utveckla ny kunskap ur det stora registret av sanningar, vare sig 
de är nya eller inte. (a.a.). Dessa måste också uppfylla kravet på att kunna bli bedömda och klara av 
att konfronteras med verkligheten (Cuff & Payne, 1979).  För att komma så nära den absoluta 
sanningen om verkligheten som möjligt, ställs det höga krav på undersökningens objektivitet, 
validitet och reliabilitet (Assarson, 2009).  

Objektivitet 

Att en vetenskaplig undersökning ska sträva efter fullständig objektivitet, eller i alla fall så mycket 
som det går, tycks vara en generell uppfattning, enligt Molander (2003). Han menar att frågan 
huruvida något är objektivt eller inte, kan vara känslig. Att tala om för en forskare att dennes studie 
inte är objektiv, kan upplevas som kritik, men å andra sidan är inga undersökningar helt objektiva 
eller fullständiga. Det finns enligt Molander ingen skarp skiljelinje mellan fakta och värdering, utan 
den är flytande och förändras efter olika personer och kulturer. Det allmänna kravet på en 
vetenskaplig undersökning är att resultatet måste presenteras med stöd och argumentation på ett sätt 
som är öppet och förståeligt och ska också kunna bedömas och värderas av andra. Dessutom ska 
metoderna formuleras på ett sådant sätt att någon annan kan upprepa studien. Resultaten ska vara så 
pass hållbara att de inte påverkas av vem som utför studien (a.a.).  

Reliabilitet 

Med reliabilitet menas studiens tillförlitlighet. Blir resultatet densamma om man genomför 
undersökningen igen eller påverkas det av tillfälliga eller säkra och pålitliga förutsättningar? När 
det gäller den kvantitativa metoden styrs reliabiliteten av hur forskaren genomför mätningarna, 
samt bearbetar insamlandet av information. Därför är det betydelsefullt att kontinuerligt under hela 
studiens process, kritiskt granska sitt egen roll i det hela och de förutsättningar som finns. Tydlighet 
till respondent är mycket viktig. En stor variation mellan respondenternas svar, samt bortfall ger ett 
instabilt resultat och låg tillförlitlighet (Bryman, 2002). 

Validitet 

Ett kriterium för bedömning av samhällsvetenskapliga undersökningar är validitet. Med validitet 
avses studiens giltighet, d.v.s. om studiens slutsatser hänger ihop eller inte.  

Validiteten kan granskas ur fyra aspekter; begrepps- intern- extern- och ekologisk validitet. 
Begreppsvaliditeten är frågan om ett mått för att ett begrepp verkligen återger det som begreppet 
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beskriver. Denna form av validitet är starkt förknippad med reliabiliteten. Om begreppet känns 
svagt och instabilt, blir det inte trovärdigt. Intern validitet handlar om orsaksförhållandet mellan de 
olika delarna i studien. Om forskaren menar att A är orsak till B, kan man då med säkerhet säga att 
det är A som är orsaken eller kan det finnas andra faktorer som är de bakomliggande orsakerna till 
B? Extern validitet gäller resultatets generaliserbarhet. Kan studien sättas in i ett annan vetenskaplig 
undersökning med samma kontext? Om studien inte har en tillräckligt hög validitet, gäller bara det 
framkomna resultatet för denna studie (Bryman, 2002). 

Resultat 
Nedan följer resultatet av enkätsvaren. Jag kompletterar tabellerna med svaren från den öppna 
frågan 21 som gällde vilket samarbete som de båda yrkesgrupperna önskar ha med varandra, samt 
svaren på sista öppna frågan om deltagarnas eventuella kommentarer till frågorna eller annat som 
de ville delge. Jag har i vissa svar gjort ändringar i texten för att bevara anonymiteten, men kärnan 
av personens svar finns kvar.  

Som specialpedagog och fritidspersonal är det betydelsefullt att ha inblickar om varandras arbete 
för att åstadkomma en samverkan mellan dessa i skolans utvecklingsarbete. Tabellerna 1 och 2 
beskriver specialpedagogernas och fritidspersonalens uppfattningar om sina kunskaper om 
varandras yrken, samt sina uppfattningar om den andres kunskaper om deras yrken. 

Tabell 1. Specialpedagogernas och fritidspersonalens uppfattningar om sina kunskaper om 
varandras yrken 

 
Grad av kunskap om varandras 
yrken 

 
Specialpedagoger  n= 18 
 

 
Fritidspersonal  n= 21 
    

Antal                                      % Antal                                      % 
Ingen eller liten kunskap - 3                                            14 
Viss kunskap 9                                             50 9                                            43 
God eller mycket god kunskap 9                                             50 9                                            43 
Totalt 18                                         100 21                                        100 
 

Av tabell 1 framgår det att specialpedagogerna anser att det har viss eller mycket goda kunskaper 
om fritidspersonalens arbete. När det gäller fritidspersonalen anser merparten detsamma om 
specialpedagogers arbete med några få undantag. Ett litet antal bland dessa menar dock att deras 
kunskaper är bristfälliga eller obefintliga. 
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Tabell 2. Specialpedagogers och fritidspersonals uppfattningar om den andres kunskaper om deras 
yrken 

 
Grad av uppfattning om den 
andres kunskaper 

 
Specialpedagoger  n= 18 
 

 
Fritidspersonal  n= 21 
 

Antal                                      % Antal                                      % 
Ingen eller liten kunskap 3                                            17 5                                            28                                     
Viss kunskap 10                                          55 8                                            44                                    
God eller mycket god kunskap 5                                            28 5                                            28                                    
Totalt 18                                        100 18                                        100 
 

Tabell 2 visar att specialpedagogerna och fritidspersonalen har liknande uppfattningar om varandras 
kunskaper. Övervägande antalet specialpedagoger och fritidspersonal anser att den andre parten har 
tämligen goda eller mycket goda kunskaper om kollegans arbete. 

En av specialpedagogens arbetsuppgifter är observationer. Tabell 3 skildrar uppfattningen om 
förekomst av observationer i fritidsverksamheten och tabell 4 i vilken utsträckning de efterfrågas av 
fritidspersonalen. 

Tabell 3. Specialpedagogers och fritidspersonals uppfattning om hur ofta specialpedagoger 
genomför observationer av barn i fritidsverksamheten 

 
Förekomst av observationer i 
barngruppen  

 
Specialpedagoger  n=18 
 

 
Fritidspersonal  n=21 
 

Antal                                      % Antal                                      % 
Aldrig eller sällan 10                                          55 18                                          86 
Ibland 5                                            28 2                                              9 
Ofta 3                                            17 1                                              5 
Totalt 18                                        100 21                                        100 
 

I tabell 3 kan man utläsa att mer än hälften av specialpedagogerna uppfattar att de är mycket sällan 
eller aldrig i fritidsverksamheten och observerar, vilket också en mycket hög andel av 
fritidspersonalen anser. Dock är det fler specialpedagoger än fritidspersonal som upplever att 
observationer genomförs emellanåt i fritidsverksamheten och det är också fler specialpedagoger 
som säger att de observerar ofta, än vad fritidspersonalen uppfattar att de gör.  
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Tabell 4. Specialpedagogers uppfattning om fritidspersonals efterfrågan på observationer i 
barngrupper i fritidsverksamheten, samt fritidspersonals upplevelse av behov av observationer av 
specialpedagog 

 
Efterfrågan på observationer/ 
behov av observationer 

 
Specialpedagoger  n=18 
 

 
Fritidspersonal  n=21 
    

Antal                                      %    Antal                                      % 
Aldrig eller sällan 14                                          78 5                                            24 
Ibland 2                                            11 6                                            28 
Ofta 2                                            11 10                                          48 
Totalt 18                                        100 21                                        100 
 

I tabell 4 kan man se att flertalet specialpedagoger anser att de sällan eller aldrig får en förfrågan 
från fritidspersonalen om observationer i fritidsverksamheten, medan nästan hälften av 
fritidspersonalen uppger att de ofta känner ett behov av observationer. Lite mer än hälften av 
fritidspersonalen upplever att de bara ibland känner något behov av specialpedagogens 
observationer i fritidsverksamheten. 

En specialpedagog uttrycker;  

”Jag vill gärna göra observationer i fritidsverksamheten”.  

Ett par av fritidspersonalen skriver;  

”Specialpedagogen/ specialläraren borde besöka fritidslokalerna, samt genomföra observationer 
med fritidspedagogerna”.  

”Jag vill ha hjälp med observationer”.  

”Jag får stöd med observationer om jag ber om det”.  

Läroplanen betonar att ett gott samarbete mellan fritidsverksamheten och barnets vårdnadshavare är 
en viktig förutsättning för barnets utveckling och extra betydelsefull när det gäller insatser för barn i 
behov av särskilt stöd. Specialpedagogen kan vara ett stöd i samtalet med vårdnadshavare och vara 
behjälplig i pedagogiska frågor. Tabell 5 redogör för specialpedagogers och fritidspersonals 
uppfattningar om i vilken utsträckning specialpedagoger stödjer fritidspersonal i föräldrasamtal och 
tabell 6 deras uppfattningar om efterfrågan och behov av stöd i samtal. 

Tabell 5. Specialpedagogers och fritidspersonals uppfattning om hur ofta specialpedagoger ger 
fritidspersonal stöd i samtal med föräldrar 

 
Förekomst av stöd i 
föräldrasamtal 

 
Specialpedagoger  n=18 
 

 
Fritidspersonal  n=21 
   

Antal                                      % Antal                                      % 
Aldrig eller sällan 12                                          67 10                                          48 
Ibland 4                                            22 6                                            28 
Ofta 2                                            11 5                                            24 
Totalt 18                                        100 21                                        100 
 
Tabell 5 visar att merparten av specialpedagogerna inte tycker att de ger fritidspersonalen stöd i 
samtal med föräldrar och nästan hälften av fritidspersonalen svarar att de inte heller får det. Övriga 
av fritidspersonalen, d.v.s. 11 av 21, upplever att de får stöd. 
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Tabell 6. Specialpedagogers uppfattning om fritidspersonals efterfrågan på stöd i samtal med 
föräldrar, samt fritidspersonals upplevelse av behov av stöd i samtal 

 

Tabell 6 visar att mer än hälften av specialpedagogerna upplever att fritidspersonal sällan eller 
aldrig efterfrågar stöd i samtal med föräldrar. En tredjedel av specialpedagogerna anser att de ibland 
eller ofta blir tillfrågade om de kan vara med som stöd. När det gäller fritidspersonalen uppger de 
flesta att de ibland eller ofta känner behov av stöd av specialpedagog, medan endast ett fåtal 
upplever att de sällan eller aldrig är i behov av stöd av specialpedagog i samtal med föräldrar. 

Två specialpedagoger skriver;  

”Jag anser det vara en självklarhet, hoppas att det kan bli så på denna skola”.  

”Vi behöver samarbeta när det gäller föräldrakontakterna”.  

Tre fritidspersonal uttrycker;  

”Vid behov får jag stöd”.  

 ”Jag känner ofta ett behov av stöd”. 

”Jag känner inget större behov av stöd”. 

Att handleda och vara kvalificerad samtalspartner är en av specialpedagogens funktioner på 
arbetsplatsen. Tabellerna 7- 12 beskriver handledning med olika inriktningar, samt efterfrågan på 
handledning bland fritidspersonal. 

Tabell 7. Specialpedagogers och fritidspersonals uppfattning om hur ofta specialpedagoger har 
handledning med fritidspersonal om samarbete mellan kollegor på fritids och i skolan 

 
Grad av handledning om 
samarbete mellan kollegor på 
fritids och i skolan 
 

 
Specialpedagoger  n=18 
   

 
Fritidspersonal   n= 21 
 
 

Antal                                      % Antal                                      % 
Aldrig eller sällan 10                                           55 16                                          76 
Ibland 5                                             28 3                                            14 
Ofta 3                                             17 2                                            10 
Totalt 18                                         100 21                                        100 
 

Mer än hälften av specialpedagogerna säger att de sällan eller aldrig har handledning med 
fritidspersonal i samarbetsfrågor och en stor andel av fritidspersonalen upplever att de inte heller får 
det (tabell 7). Dock upplever fler specialpedagoger att de har handledning då och då eller ofta i 
dessa frågor, än vad fritidspersonalen uppfattar att de har. 

 
Efterfrågan på stöd i samtal 
med föräldrar/ behov av stöd i 
samtal med föräldrar 

 
Specialpedagoger  n=18 
 
 

 
Fritidspersonal  n=21 
 

Antal                                      %      Antal                                      %   
Aldrig eller sällan 12                                          67 5                                            24 
Ibland 5                                            28 9                                            43 
Ofta 1                                              5 7                                            33 
Totalt 18                                        100 21                                        100 
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Tabell 8. Specialpedagogers uppfattning om fritidspersonals efterfrågan på handledning om deras 
samarbete med kollegor på fritids eller i skolan, samt fritidspersonals upplevelse av behov av 
handledning 

 
 
Efterfrågan på/ behov av 
handledning om samarbete 
med kollegor på fritids och i 
skolan 

 
Specialpedagoger  n= 18 
 
   

 
Fritidspersonal  n=21 
 
 
 

Antal                                      % Antal                                      % 
Aldrig eller sällan 15                                          83 9                                            43 
Ibland 2                                            11 7                                            33 
Ofta 1                                              6 5                                            24 
Totalt 18                                        100 21                                        100 
 

Tabell 8 visar att merparten av specialpedagogerna upplever att de aldrig eller sällan får någon 
förfrågan om handledning i frågor rörande samarbetet mellan kollegor på fritidshemmet och i 
skolan. Men över hälften av fritidspersonalen anser att det finns ett behov av det åtminstone ibland. 
Några tycker till och med att de ofta skulle behöva det. 

Tabell 9. Specialpedagogers och fritidspersonals uppfattning om hur ofta specialpedagoger har 
handledning med fritidspersonal om deras arbete med barngruppen 

 
Uppfattning om förekomst av 
handledning i arbete med 
barngrupp 
 

 
Specialpedagoger  n= 18 
 
 

 
Fritidspersonal  n= 21 
 
 

Antal                                       % Antal                                       % 
Aldrig eller sällan 13                                           72 12                                           57 
Ibland 4                                             22 7                                             33 
Ofta 1                                               6 2                                             10 
Totalt 18                                         100 21                                         100 
 

Tabell 9 visar att de flesta av specialpedagogerna anser att de sällan eller inte alls har handledning 
med fritidspersonal i frågor om arbetet med barngruppen. Denna uppfattning delas också till stor 
del av fritidspersonalen.  
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Tabell 10. Specialpedagogers uppfattning om fritidspersonals efterfrågan av handledning om deras 
arbete i barngrupp, samt fritidspersonals upplevelse av behov av handledning 

 
Efterfrågan på handledning av 
arbete med barngrupp/ behov av 
handledning av arbete med 
barngrupp 
 

 
Specialpedagoger  n= 18 
   
 
                           

 
Fritidspersonal  n= 21 
 
 

Antal                                       % Antal                                       % 
Aldrig eller sällan 12                                           67 6                                             29 
Ibland 5                                             28 8                                             38 
Ofta 1                                               5 7                                             33 
Totalt 18                                         100 21                                         100 
 

Tabell 10 visar att en övervägande del av specialpedagogerna upplever att efterfrågan från 
fritidspersonalen om handledning om deras arbete i barngruppen, sker i ringa omfattning eller 
aldrig. Å andra sidan anser flertalet av fritidspersonalen att de ibland eller ofta har ett behov av 
handledning. Drygt en fjärdedel av fritidspersonalen uppger dock att de sällan eller aldrig känner 
något behov av handledning i dessa frågor. 

Tabell 11. Specialpedagogers och fritidspersonals uppfattning om hur ofta specialpedagoger har 
handledning med fritidspersonal om ett eller flera barn 

 
Grad av handledning om ett 
eller flera barn 

 
Specialpedagoger  n= 18 
 
 

 
Fritidspersonal  n=21 
 
 

Antal                                       % Antal                                       %     
Aldrig eller sällan 7                                             39 10                                           48 
Ibland 8                                             44 9                                             43 
Ofta 3                                             17 2                                               9 
Totalt 18                                         100 21                                         100 
 

Tabell 11 visar att specialpedagogerna och fritidspersonalen är tämligen överens när det gäller 
handledning kring enskilda barn. Båda parter upplever att handledning om ett eller flera barn 
förekommer, men inte så ofta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21

Tabell 12. Specialpedagogers uppfattning om fritidspersonals efterfrågan av handledning om ett 
eller flera barn, samt fritidspersonals upplevelse av behov av handledning 

 
Efterfrågan på handledning 
kring ett eller flera barn/ Behov 
av handledning kring ett eller 
flera barn 
 

 
Specialpedagoger  n=18 
 
 
 

 
Fritidspersonal  n= 21 
 
 
       

Antal                                       %   Antal                                       % 
Aldrig eller sällan 8                                             44 6                                               2 
Ibland 7                                             39 7                                             33 
Ofta 3                                             17 8                                             38 
Totalt 18                                         100 21                                         100  
 
Tabell 12 visar också att specialpedagogerna och fritidspersonalen har liknande uppfattningar om 
hur vanligt det är att fritidspersonalen önskar få handledning kring enskilda barn av specialpedagog. 
Emellertid anser 8 av 21 (38%) av fritidspersonalen att de ofta har ett behov av handledning, medan 
en mindre andel av specialpedagogerna (17%) upplever en så pass stor efterfrågan.  

När det gäller handledning utryckte några specialpedagoger så här: 

”Jag är mycket intresserad av handledning och skulle bli glad om jag i min tjänst hade regelbundna 
samtal med fritidspersonal”.  

”Jag skulle vilja att fritidspersonalen var med vid mina handledningar med klasslärarna. 
Helhetssynen på barnets hela skoldag är mycket viktig”.   

”Vi är flera specialpedagoger på skolan och har delat upp våra handledningsuppdrag”. ”Är med vid 
utvecklingssamtalen vid behov”.   

”Jag är med på arbetslagsträffarna”.  

”Jag ger handledning och stöd till fritidspersonal oftast vid akuta behov. Jag önskar att jag kunde ge 
mer”. 

Några tankar om handledning från fritidspersonalen:  

”Jag vill ha handledning med specialpedagog om hur jag kan arbeta med barn i behov av extra stöd. 
Jag vill ha råd och stöd i arbete med barns sociala och emotionella utveckling. Jag vill också ha stöd 
att kunna möta behoven av hos alla barn”. 

”Jag vill ha vid behov, handledning när det gäller åtgärdsprogram och liknande”. 

”Jag får handledning då jag känner att jag behöver det, men känner sällan att jag har behov av 
detta”. 

”Specialpedagog är inte per automatik inblandad i föräldrasamtal, men vid behov får jag absolut det 
stöd jag behöver”. 

”Jag vill ha råd och stöd angående barn i behov av särskilt stöd i fritidsverksamheten”. 

”Vi har fått väldigt mycket betydelsefulla råd under årens lopp som har varit avgörande för 
utvecklingen av verksamheten”. 
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”Jag önskar tid för samtal under schematid. Använda specialpedagogens erfarenhet i min 
verksamhet. Använda specialpedagogen som ett bollplank i mitt arbete kring frågor kring elever. 
Detta stöd skulle behövas kontinuerligt”. 

”Jag saknar fokus på fritidsverksamheten i handledning. Jag som fritidspedagog förväntas vara 
med, men får inget i utbyte ifråga om ”min” verksamhet”. 

”Jag vill ha tätare och reguljära samtal och diskussioner om olika barn och situationer som 
uppkommer under skoldagen”. 

I specialpedagogens uppdrag ingår det att identifiera, analysera och aktivt medverka till att 
förhindra uppkomsten av svårigheter i lärmiljön, samt stödja barn och utveckla verksamheten.   

Tabellerna 13 och 14 redogör för specialpedagogers och fritidspersonals uppfattningar om hur ofta 
specialpedagoger besöker fritidslokalerna, samt deras uppfattningar om i vilken utsträckning som 
specialpedagoger aktivt ger stöd med metoder och material som leder till utveckling av en 
inkluderande miljö i fritidsverksamheten. 

Tabell 13. Specialpedagogers och fritidspersonals uppfattning om hur ofta specialpedagoger 
besöker fritidslokalerna 

 
Uppfattning om förekomst av 
besök i fritidslokaler 

 
Specialpedagoger  n= 18 
 
       

 
Fritidspersonal  n=21 
 
 

Antal                                      % Antal                                      % 
Aldrig eller sällan 5                                             28 16                                          76 
Ibland 8                                             44 3                                            14 
Ofta 5                                             28 2                                            10 
Totalt 18                                         100 21                                        100 
 

Tabell 13 visar att de flesta av specialpedagogerna uppfattar att de emellanåt besöker 
fritidlokalerna. Endast en liten grupp av specialpedagogerna (28%) anser att de sällan eller aldrig 
kommer dit. Merparten av fritidspersonalen (74%) anser däremot att specialpedagoger sällan eller 
aldrig besöker fritidslokalerna. Endast 5 av 21 (24%) av fritidspersonalen upplever att de får besök 
av specialpedagog ibland eller ofta.  

Tabell 14. Specialpedagogers och fritidspersonals uppfattning om aktivt stöd från specialpedagog 
med metoder och material som leder till utveckling av en inkluderande miljö i fritidsverksamheten 

 
Grad av aktivt stöd  

 
Specialpedagoger  n=18 
 
 

 
Fritidspersonal  n=21 
 
 

Antal                                       %   Antal                                      % 
Aldrig eller sällan 9                                             50 16                                           76 
Ibland 7                                             39 2                                             10 
Ofta 2                                             11 3                                             14 
Totalt 18                                         100 21                                         100 
 Tabell 14 påvisar att hälften av specialpedagogerna anser att de sällan eller aldrig aktivt stödjer 
fritidspersonal med metoder eller material. En mycket hög andel av fritidspersonalen upplever 
likaså att de inte får denna form av stöd. Det är dock fler specialpedagoger än fritidspersonal som 
tycker att det specialpedagogiska stödet finns där ibland eller ofta. 
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Några specialpedagogers tankar om att vara i fritidsverksamheten: 

”Jag vill göra insatser på fritids”. 

”Jag är specialpedagog och arbetar själv på fritids, vilket tillför mig en hel del. Jag kan få fler bitar 
till pusslet om jag får ta del av elevers sociala samspel under fritidstid”. 

”All personal arbetar på fritids, eftersom vi tycker att det är viktigt att se varje barn under hela 
dagen”. 

Några fritidspersonals uppfattningar om specialpedagogers delaktighet i 
fritidsverksamheten: 

”Jag vill ha specialpedagog i fritidsverksamheten då jag känner ett behov av det. Jag vill ha stöd att 
utforma verksamheten med hänsyn till elever i behov av särskilt stöd”. 

”Specialpedagogen/ specialläraren borde besöka fritidslokalerna, genomföra observationer med 
fritidspedagogerna och kartlägga barn på avsatt tid. Specialpedagogen/ specialläraren borde stödja 
fritidspersonalen med metoder och material”. 

”Jag tycker att det vore bra om de fanns med ”naturligt” i fritidsverksamheten. Det skulle bli 
enklare och snabbare att tillvarata deras kompetens kring barn och barngrupp, samt miljö och 
övriga pedagogers arbete, utan att ha ett specifikt ärende”. Jag vill dock påpeka att jag får det stöd 
jag behöver, men upplever att deras arbete är huvudsakligen inriktat mot skolan”. 

”Jag vill ha tips på material och övningar”. 

I kommunens kartläggning 2005, framkom det att pedagogerna önskade mer handledning och fler 
pedagogiska diskussioner på arbetsplatserna. Ett sätt att underlätta för pedagogerna att kunna lämna 
fritidsverksamheten för samtal, kan vara att sätta in en ersättare för dem.  

Tabell 15. Uppfattning om fritidspersonalens möjligheter till ersättare/vikarie vid handledning av 
specialpedagog 

 
Förekomst av ersättare/ vikarie 
vid handledning 

 
Specialpedagoger  n= 18 
 
                     

 
Fritidspersonal  n= 21 
 
 

Antal                                       % Antal                                      % 
Aldrig eller sällan 11                                           61 13                                           62 
Ibland 5                                             28 3                                             14 
Ofta 2                                             11 5                                             24 
Totalt 18                                         100 21                                         100 
 

Här visar tabell 15 att specialpedagogerna och fritidspersonalen är eniga i uppfattningen om att 
fritidspersonalen sällan eller aldrig får en ersättare, om de skulle ha eller när de har handledning 
med specialpedagog. Dock kan man utläsa att en större andel av fritidspersonalen än ibland 
specialpedagoger anser att de troligtvis skulle få eller faktiskt ofta får stöd av en ersättare, då de har 
handledning. 

 

 



 24

För att kunna skapa en helhetsbild av barnen och driva skolutvecklingen framåt är det av stor vikt 
att alla vuxna på skolan samarbetar och samverkar. 

Tabell 16.  Erfarenhet av samverkan mellan specialpedagoger och fritidspersonal 

 
Uppfattning om egen 
samverkan med den andra 
yrkesrollen 
 

 
Specialpedagoger  n= 18 
 
 

 
Fritidspersonal  n= 21 
 
 

Antal                                      % Antal                                      % 
Ingen eller lite samverkan 4                                             22 12                                          57 
Viss samverkan 6                                             33 7                                            33 
God eller mycket samverkan 8                                            45 2                                            10 
Totalt 18                                         100 21                                        100 
 

När det gäller samverkan är specialpedagogerna och fritidspersonalen tämligen oeniga. Tabell 16 
visar att hälften av fritidspersonalen anser att samverkan sker i liten utsträckning eller inte alls, 
medan drygt hälften av specialpedagogerna tycker att samverkan är god eller mycket god. 

Tabell 17. Specialpedagogers och fritidspersonals uppfattning om vikten av samverkan mellan 
specialpedagog och fritidspersonal 

 
Uppfattning om vikten av 
samverkan mellan 
specialpedagog och 
fritidspersonal 
 

 
Specialpedagoger  n=18 
 
 
 

 
Fritidspedagoger  n= 21 
 
 
 

Antal                                      % Antal                                   % 
Inte viktigt alls eller föga 
viktigt 

- 1                                              5 

Ganska viktigt 3                                            17 2                                              9 
Mycket viktigt 15                                          83 18                                          86 
Totalt 18                                        100 21                                        100 
 

Tabell 17 åskådliggör tydligt att både specialpedagogerna och fritidspersonalen anser att samverkan 
mellan dem är mycket viktigt. Ett fåtal känner att samverkan endast är ganska viktigt. En 
fritidpersonal uttrycker dock att samverkan mellan specialpedagog och fritidspersonal inte har 
någon större mening. 

Några specialpedagogers tankar om samarbete med fritidspersonal: 

”Vi har ett gott samarbete. Samarbetet utgår mest från den tid då fritidspersonalen arbetar i klassen 
under själva skoldagen”.  

”Vi har inget samarbete. Fritids sköter sig själva. Jag vill ha samarbete”. 

”Jag har erfarenhet av ett nära samarbete tillsammans med fritidspersonalen i en integrerad 
verksamhet med elever i år 1-3 och vet hur viktiga fritidspersonalen är för elevernas sociala hälsa. 
Hoppas att det kan bli så på denna skola”. 

”Samarbete/ samverkan mellan skola och fritids har blivit mycket bättre hos oss under det senaste 
året, men det behöver göras mer. Mer samarbete minskar gapet mellan elevhälsoteamet och fritids”. 
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”Det är svårt att hitta tider att samverka mellan lärare och fritidspersonal eftersom vi har olika avtal 
och arbetsuppgifter. Det är viktigt att man hittar former som passar en och att man provar, 
diskuterar arbetssätt och barnobservationer och är villig att förändra efter barngrupperna”. 

”Jag samarbetar gärna med fritidspersonal”. 

”Naturligtvis mer. Det är väldigt lätt hänt att det ”glöms bort” eller inte ”blir av”. 

”Ett nära samarbete gynnar såväl personal som elev”. 

”Det behöver avsättas tid för samverkan. Det är svårt då fritidspersonal har olika tider och ont om 
tid för annat än planering av verksamheten”. 

Några av fritidspersonalens uppfattningar om samarbete med specialpedagog: 

”Samarbete är viktigt för att få en helhetsbild av skolan”. 

”Jag vill samarbeta då jag känner att jag behöver det”. 

”I nuläget har vi inget samarbete. Specialpedagog och speciallärare är endast på skolan. Deras 
uppdrag inkluderar tyvärr inte fritidsdelen, jag skulle gärna se en helhet och inte en differentiering 
av skola/ fritids”. 

”Vi får råd av specialpedagog och vi på fritids kan erbjuda aktiviteter som främjar barns 
utveckling”. 

”Vi har nära samarbete. All personal arbetar också på fritids, även specialpedagogen”. 

”Specialpedagog ska ingå i arbetslaget”. 

”Vi har stort behov av samarbete, då vi har många barn i behov av särskilt stöd”. 

”Vi har ingen specialpedagog, alltså inget samarbete”. 

Tabell 18. Specialpedagogers och fritidspersonals uppfattning om fritidspersonals möjlighet att 
träffa specialpedagog under arbetsveckan för ett kortare samtal (ca.10-20 min.) 

 
Uppfattning om 
fritidspersonals möjlighet att 
träffa specialpedagog 
 

 
Specialpedagoger n= 18 
 
        

 
Fritidspersonal  n= 21 
 
 

Antal                                      % Antal                                      % 
Aldrig eller sällan 6                                            33 12                                          57 
Ibland 9                                            50 7                                            33 
Ofta 3                                            17 2                                            10 
Totalt 18                                        100 21                                        100 
 

Av tabell 18 framgår att två tredjedelar av specialpedagogerna upplever att fritidspersonal har tid att 
träffa specialpedagog emellanåt eller ofta, men denna uppfattning delas knappast av 
fritidspersonalen, eftersom över hälften av fritidspersonalen anser att de sällan eller aldrig har tid 
för kortare samtal med specialpedagog. Endast en tredjedel av fritidspersonalen anser dock att de 
ibland har denna möjlighet. 
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I det specialpedagogiska uppdraget ingår det bland annat att delta i arbetet med att kartlägga och 
utforma åtgärdsprogram. För att få en helhetsbild av barnet måste man se barnet ur olika perspektiv 
och se till barnets hela skoldag.  

Tabell 19. Specialpedagogers och fritidspersonals uppfattningar om specialpedagogers 
efterfrågningar av fritidspersonals tankar och funderingar vid en kartläggning av ett barn 

 
Uppfattning om 
specialpedagogers 
efterfrågningar av 
fritidspersonals tankar 

 
Specialpedagoger  n= 18      
 
 

 
Fritidspersonal  n=21 

Antal                                      % Antal                                      % 
Aldrig eller sällan 1                                              6 4                                            19 
Ibland  9                                            50 9                                            43 
ofta 8                                            44 8                                            38 
Totalt 18                                        100 21                                        100 
 

Av tabell 19 framgår det att nästan samtliga av specialpedagogerna anser att de ibland eller ofta 
efterfrågar fritidspersonals tankar och funderingar kring barnen. Merparten av fritidspersonalen 
tycker också det. Dock upplever något fler bland fritidspersonalen än bland specialpedagogerna att 
deras tankar och funderingar inte efterfrågas i någon större utsträckning alls. 

En specialpedagogs tankar angående detta: 

”Fritidspersonalens åsikter om barnet är värdefullt för att få en bild av barnets dag”. 

En fritidspersonals åsikt i frågan: 

”Jag tycker att det är viktigt att fritidspersonalen deltar i kartläggningar. Men ansvaret ligger även 
på mig som pedagog att ”haka på” när jag vet att kartläggning skall göras”. 

Tabell 20. Specialpedagogers och fritidspersonals förtroende för den andre parten 

 
Uppfattning om sitt förtroende för den andra 
parten  

 
Specialpedagoger  n= 18 
 
 

 
Fritidspersonal  n=21 
 
 

Antal                                % Antal                           % 
Inget förtroende alls eller föga förtroende. 1                                         6 - 
Ganska mycket förtroende 2                                       11 5                                 24 
Mycket förtroende 15                                     83 15                               71 
Totalt 18                                   100 20                             100 
 

I tabell 20 kan vi se att praktiskt taget samtliga specialpedagoger och fritidspersonal känner stort 
förtroende för varandra. Endast en representant från specialpedagogerna har bara ett litet förtroende 
för fritidspersonalen. 

Övrigt om enkäten: 

En specialpedagog skriver; ”Frågorna är mycket viktiga, fungerar som en väckarklocka!”. 

En fritidspersonal uttrycker; ”Jag känner att enkäten inte riktigt ger en rättvis bild, då jag sällan 
känner ett behov av stöd. Men då jag har känt ett behov och kontaktar specialpedagog, så gör de allt 
för att handleda och hjälpa mig i alla frågor. Jag vill påpeka att vi får stöd om vi vill ha det”. 
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Sammanfattning av resultatet 
Sammanfattningsvis kan sägas att specialpedagogerna och fritidspersonalen har stort förtroende för 
varandra och vill i hög grad samverka med varandra. De har också i stort sett liknande uppfattning 
om att specialpedagogers arbete i fritidsverksamheter är tämligen begränsat, men denna uppfattning 
är med ett undantag vanligare bland fritidspersonalen än bland specialpedagogerna. Undantaget 
gäller specialpedagogers stöd i föräldrasamtal där en större andel av fritidspersonalen än av 
specialpedagogerna anser att de får stöd. Båda yrkeskategorierna uttrycker att de vill ha mer 
samverkan. Men en genomgående skillnad är att fritidspersonalen uttrycker ett större behov av 
samverkan med och mer stöd från specialpedagoger, än vad specialpedagogerna uppfattar att de 
efterfrågar. Fritidspersonalen uttrycker också tydligt vilket stöd de vill ha, medan 
specialpedagogerna beskriver sina stödinsatser på ett mer generellt sätt. Specialpedagogerna anser 
också att fritidspersonalens tidsmässiga möjligheter till samverkan är större än vad fritidspersonalen 
själva anser. 

Diskussion 

Resultatdiskussion 
Nedan diskuterar jag utifrån mina frågeställningar; Upplever fritidspersonalen något behov av 
specialpedagogiskt stöd i fritidsverksamheten, samt upplever specialpedagogen att fritidspersonal 
efterfrågar specialpedagogiskt stöd? 

I enkätundersökningen framkommer det att både specialpedagogerna och fritidspersonalen anser att 
de har goda kunskaper om den andres yrke. De flesta upplever också att den andre parten har 
relativt goda kunskaper om kollegans arbete. Denna tilltro återspeglas också i frågan om förtroende, 
där merparten av specialpedagogerna och fritidspersonalen svarar att de känner stort förtroende för 
varandra. Förtroende och förståelse är mycket betydelsefullt för det gemensamma arbetet, men 
samtidigt är dessa delar något som enligt min egen uppfattning, måste byggas upp och kontinuerligt 
underhållas. Enligt egen erfarenhet anser jag att personerna måste vilja och våga dela med sig av 
sitt yrkeskunnande, vilja och våga ta emot den andres kompetens, samt se detta givande och 
tagande som en berikande, men likväl en nödvändig del av skolutvecklingsarbetet.   

Olika kompetenser och gemensamt arbete 

Hansen (1999) beskriver skolan och fritidshemmet som två skilda yrken med var sin historia. 
Läraryrket har som tradition varit ett ensamarbete och blivit en del av yrkesidentiteten och när det 
gäller fritidshemmet har yrket haft ett samarbetsinriktat arbetssätt. De båda yrkena formas och 
påverkas också av olika styrdokument, lagar och avtal, vilket kan innebära att man uppfattar 
begrepp och arbetsformer på olika sätt. Dessa olikheter kan ses som berikande, men också 
hämmande(a.a). Ohlsson (2004) menar att skolan är en lärande organisation och där förväntas de 
olika yrkeskategorierna kunna arbeta i arbetslag och gemensamt driva utvecklingen framåt. Men då 
lärarens kompetens är starkt bunden till den egna identiteten och sin egen tolkning av arbetet, kan 
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det vara svårt att planera och utföra arbetet gemensamt(a.a.). Blossing (2000) framhåller att 
samarbetet mellan pedagogerna grundar sig oftast på riktlinjer från kommun och skolledare och är 
sällan något som pedagogerna själva har initierat(a.a.). Enligt Maltén (1995) ställer ett gemensamt 
arbete stora krav på personalen och den kommunikativa kompetensen sätts på prov. Ohlsson (2004) 
ställer sig frågan om det ens kan vara möjligt att den enskilda pedagogen kan anpassa sig till 
arbetslaget, utan att förlora sin yrkesidentitet?  

Ohlssons (2004) fråga är tänkvärd. Statliga utredningar, riktlinjer och forskning på skolområdet har 
under flera decennier påvisat betydelsen av samverkan, för att få en helhetssyn av barnets lärande 
och utveckling. Men vad har gjorts för samarbetet mellan olika personalgrupper i grundskolan?  De 
olika arbetsavtalen, understöder eller hämmar de skolutvecklingen? Vilka förändringar kan det 
göras här för att utveckla samverkan mellan skola och fritidshem? I SIA- utredningen (SOU 
1974:53) framhölls det att en sammanslagning av skola och fritidsverksamhet skulle gynna de barn 
i behov av särskilt stöd, då detta skulle innebära flera vuxna i verksamheterna. Men så har det inte 
blivit, snarare tvärtom. Dessutom är specialpedagogernas arbete fortfarande mer inriktat mot 
skolans och lärarnas verksamhet, trots läroplanens anpassning mot fritidshemmet och tanken med 
helhetssynen om barnets hela skoldag.  

I Skolverkets (2007) riktlinjer för fritidshemmen uttrycks det tydligt att fritidshemmet är en viktig 
del av skolan, då de olika verksamheterna har flera likheter gällande barns utveckling och lärande. 
Fritidspersonalens kompetens om relationer, konflikthantering, kommunikation, individens identitet 
etc. är betydelsefull i elevhälsoarbetet, det förebyggande arbetet mot ohälsa, samt andra problem 
som kan uppstå i arbetet med barn. Skolverket betonar också lekens betydelse för barns lärande och 
utveckling, vilket är ett betydelsefullt inslag i fritidsverksamheten. Wetso (2006) menar att 
pedagogerna kan med fördel använda leken som en strategi för att stärka alla barns möjlighet att 
känna delaktighet i gemenskapen. Med detta som utgångspunkt bör specialpedagogen även vara 
aktiv i fritidsverksamheten. Att fritidspersonalen känner ett behov av stöd framkommer också i 
enkätsvaren, men över hälften av fritidspersonalen upplever att de sällan eller aldrig har tid för 
kortare samtal med specialpedagog. Detta är därför en fråga att ta tag i. Samverkan kräver att 
personalen ges möjligheter till att träffas och samtala, vilket också Daniels, Creese och Norwich 
(2000) och Vernersson (2002)förordar. Om personalen upplever att det är svårigheter att lämna 
verksamheten, om ens bara för en liten stund, kan en möjlig lösning vara att specialpedagogen 
kommer till fritidslokalerna lite mer regelbundet. Merparten av fritidspersonalen upplever att 
specialpedagoger sällan besöker fritidslokalerna och en hög andel av fritidspersonalen anser att 
specialpedagogen sällan eller aldrig ger stöd när det gäller metoder och material till fritidshemmet. 
Samma uppfattning har fritidspersonalen gällande förekomsten av observationer av specialpedagog. 
Specialpedagogerna å andra sidan uppfattar inte någon större efterfrågan av observationer från 
fritidspersonalen, medan de flesta av fritidspersonalen uppger att de ofta känner ett behov av 
observationer i fritidsverksamheten. 

Uppfattningar om samarbetet 

När det gäller stöd i samtal med föräldrar och handledning av olika slag visar resultatet generellt 
sett att fritidspersonalen ibland eller ofta känner behov av stöd av specialpedagog. Å andra sidan 
visar resultatet att specialpedagogerna upplever att de sällan får en förfrågan från fritidspersonal.  

Enkätsvaren tyder på att både specialpedagogerna och fritidspersonalen vill samverka. De har också 
i över lag stort förtroende för varandra. Men resultatet visar också att specialpedagogerna tycker att 
de ger mer stöd än vad fritidspersonalen uppfattar att de gör, samt att fritidspersonalen efterfrågar 
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mer stöd än vad specialpedagogerna uppfattar att de gör. Vad kan detta bero på? Okunskap om 
varandras arbetssituationer? Men båda parter uppger dock att de har goda kunskaper om varandras 
yrke. Olika yrkeskulturer? I Hansens (1999)  undersökning visade det att pedagogernas skilda 
yrkeskulturer medförde oliktänkande kring de gemensamma arbetsområdena. En annan möjlig 
orsak till specialpedagogernas och fritidspersonalens skilda uppfattningar kan vara brist på 
kommunikation. Tidsfaktorn och skilda arbetsavtal omnämndes av personer i denna studie. Maltén 
(1995) anser att samarbete ställer stora krav på personalen att kommunicera. Blossing (2000) 
beskriver dilemmat med ”påtvingande” samarbete och dess betydelse för kommunikationen. 
Ohlsson (2004) menar att då skolan anses vara en lärande organisation, förväntas pedagogerna 
kunna samtala med varandra. 

En tänkvärd kommentar som uttrycktes av en fritidspersonal var; ”Jag är inte i behov av stöd för 
närvarande, men jag vet att jag får stöd om jag frågar”. Jag undrar då; måste en fritidspedagog alltid 
känna ett behov av stöd för att få det? Skolutveckling är att kontinuerligt kritiskt granska sin 
professionalism, arbetet med kollegorna, synsättet och arbetssättet med barnen och lärandemiljön? 
Daniels, Creese och Norwich (2000) menar att handledning inte alltid behöver betyda att hitta 
lösningar, utan att få samtala. Att kontinuerligt träffas för samtal är skolutveckling. Författarna 
beskriver betydelsen av att samtala med varandra. Deras teori grundar sig på Vygotsskijs tankar om 
gemensam förståelse och att samtal mellan pedagoger skapar nya strategier och lösningar, vilka 
sedan kan prövas i den egna praktiken. Det egna arbetet delas med andra, vilket skapar en känsla av 
att tillhöra ett team (a.a.).  

Kvalificerade samtal och handledning kan ses som ett nödvändigt inslag i skolutveckling. 
Gemensam förståelse och synsätt på barnen och arbetet mot målen är viktigt. Men vad vi inte kan 
komma ifrån är att klasslärarna och fritidspersonalen till viss del har olika riktlinjer och oftast skilda 
arbetsavtal. Två specialpedagoger uttrycker i den öppna frågan att ”det är svårt att hitta tider för 
samverkan, då olika arbetstider och arbetsavtal försvårar detta”. Men i läroplanen (Prop. 
1997/98:182) är det fastställt att: skolans arbete måste ha som mål att skapa ett lärande som 
inbegriper olika former av kunskap och dessa delar ska tillsammans bilda en enhet. Skola och 
fritidshem skall samarbeta och gemensamt ansvara för att alla barn får det stöd de behöver. Under 
de senaste åren har också begrepp som inkludering, segregering, normalitet och avvikelse varit 
omdiskuterade (Björck- Åkesson, Fischbein 2007). Skolverket (2007) poängterar vikten av att 
personalen arbetar utifrån synsättet att verksamheten skall anpassas till barnet och stödet till barn i 
behov av särskilt stöd skall ges i den miljö som barnet vistas i.  

Lärandemiljön- helhetssyn 

Det är intressant och lite märkligt att fokusering på miljön har pågått så länge inom 
skolforskningen, men fortfarande är något som är svårt att implementera fullt ut i skolans 
verksamheter. Enligt Heimdahl- Mattson (2001) diskuterades begreppet inkludering så tidigt som 
på 60–70-talet. Andersson (1986)  menar att man också redan under 70- talet forskade om 
individens samspel med miljön. Ett flertal statliga utredningar har gjorts (SOU 1974:42 & 1974:53) 
om hur skolan och fritidshemmet kan få bästa tänkbara helhetssyn av barnet. En del har gått i 
graven, andra har levt vidare i en eller annan form. Jag anser att det är bra och nödvändigt för 
skolutvecklingen att helhetssynstänkandet kontinuerligt undersöks inom forskningen och 
statsmakten. Men det är minst lika viktigt att dessa forskningsresultat förs vidare till de 
yrkesverksamma pedagogerna i deras verksamheter. Som specialpedagog är det en del av uppdraget 
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att föra forskning och rekommendationer från statliga utredningar närmare skolans praktik och det 
kan ske genom regelbundna kvalificerade samtal med fritidspersonal och klasslärare.  

Dyson (2001 a) menar att begreppet inkluderande undervisning fortfarande är något som bara 
existerar på pappret och inte utövas i praktiken. Helldin (2002) är också kritisk till det synsätt som 
finns till människor som avviker det minsta. Han menar att vi är snabba på att kategorisera personer 
efter deras olikheter, trots att riktlinjer förordar att vi ska se på personen ur olika perspektiv i syfte 
att få en helhet. Skolproblem ska inte längre vara individrelaterat, utan skolans dilemma (a.a.).  

Skolforskning påvisar vikten av att se barnet ur flera perspektiv innan en bedömning 
görs(Andersson, 1986, Vernersson, 2002, Kadesjö, 1992, Helldin 2002). Som specialpedagog är det 
viktigt att arbeta efter detta. Jag anser att om vi upprättar ett åtgärdsprogram som enbart grundar sig 
på individens olikhet och där miljön inte ifrågasätts, så kan det utgöra en direkt kränkning av 
individen. Om pedagogerna upplever att ett barn inte kan tillgodogöra sig undervisningen i skolan 
eller verksamheten på fritidshemmet, ska det enligt min mening så snart som möjligt genomföras en 
kartläggning, vars primära syfte är att kritiskt granska lärandemiljön och sätta denna i relation till 
barnet. Att kritiskt granska lärandemiljön innebär också att pedagogen kritiskt granskar sin egen 
yrkesroll, vilket kan vara nödvändigt. Det kan underlätta för specialpedagogen om samverkan 
mellan lärarna inom skolan och fritidspersonalen är god och de kan föra öppna dialoger med 
varandra. Även om arbetet med att hitta lämpliga former för samverkan kan förefalla ”omöjligt”, 
tror jag att när man väl har hittat något som fungerar och kan ha det kontinuerligt, kommer 
vinsterna av samverkan att märkas, både bland personal, barn och i lärandemiljön.  

Den här studien visar att det finns anledning till att uppmärksamma specialpedagogers samverkan 
med fritidspersonal. För att kunna få en helhetssyn av barns utveckling och lärande, samt verka för 
inkludering av alla barn, är det betydelsefullt att skolans och fritidshemmets verksamheter arbetar 
nära varandra. Specialpedagogens uppgift kan vara att samordna och försöka skapa möten för 
samtal mellan lärarna i skolan och fritidspersonalen, men också att själv vara aktiv i båda 
verksamheterna för att se barnen i de olika lärandemiljöerna. 

Metoddiskussion 
Det var intressant att få genomföra en enkätstudie. Jag fick göra en studie i en geografiskt utbredd 
kommun och det var min målsättning. Men när jag å andra sidan fick se resultaten av enkäterna, 
upplevde jag tydligt att svaren bara var ”toppen av ett isberg”. Det visade sig tydligt i de öppna 
frågorna, där personerna fick möjligheten att uttrycka sig fritt. Här kunde jag i flertalet enkäter se 
en tydlig skillnad mellan det fritt skrivna och svaren på de strukturerade frågorna i enkäten. Jag 
blev intresserad av vad som föranledde just dessa svar och en massa tankar dök upp. Jag skulle 
gärna vid ett annat tillfälle vilja utveckla frågorna i enkäten med intervjuer för att få mer utförliga 
svar. Detta gjorde mig också uppmärksam på hur lätt det är att bli engagerad i sin studie. Holme 
och Solvang (1991) och Bryman (2002) menar att det är lätt hänt att bli mycket engagerad i sin 
undersökning och med det finns därför en risk att man övertolkar svaren.  

Mitt val av studie grundar sig på mitt intresse på området och jag upplevde att det var svårt att hålla 
distans till studien. Det är viktigt att vara medveten om den subjektiva påverkan och ständigt 
påminna sig själv under processens gång att försöka se resultaten så objektivt som möjligt. Att få 
svarsalternativen i siffror underlättade objektiviteten. Men även här måste jag som skribent tänka på 
att dessa procentsatser trots allt inte är den hela sanningen, utan endast vissa personers synpunkter. 
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Bryman (2002) framhåller att kvantitativa och kvalitativa metoder inte behöver hållas åtskilda, utan 
kan med fördel vara med i en och samma undersökning och komplettera varandra. 

När det gällde urvalet av undersökningsområde föll sig valet naturligt, dvs. de skolor som var med i 
kommunens tidigare undersökning. När det gällde valet av undersökningsgrupper upplever jag nu i 
efterhand att det hade varit intressant att ta med rektorernas synpunkter på området, samt 
klasslärarnas uppfattningar om sin samverkan med fritidspersonalen. Som specialpedagog är det 
betydelsefullt att få med alla yrkesgruppers tankar, för att kunna vara ett stöd i samverkan mellan 
personalen och i utvecklingen av det pedagogiska arbetet.  

När det gäller svarsfrekvens och bortfall är detta avgörande om enkätstudien ska ”överleva” eller 
inte. Därför är det som Bryman (2002) uttrycker det, viktigt att arbeta förebyggande. Holme och 
Solvang (1991) påpekar också vikten av valet och presentationen av enkätfrågor. Att säkerställa 
frågorna så att varje person som läser dessa ska uppfatta dem på samma sätt, är ett tidskrävande 
arbete, men dock mycket viktigt för undersökningens giltighet. Enkätfrågorna i denna studie har 
bollats fram och tillbaka mellan mig och min handledare på universitet och jag har också fått 
synpunkter från studiekollegor och jag har även genomfört en pilotstudie. Då jag inte är närvarande 
då respondenten besvarar frågorna, kan jag inte heller tydliggöra dessa. Jag hade också kunnat ha 
fler öppna frågor, där personerna hade fått möjligheten att utveckla sitt svar. Men det blir också mer 
arbete för respondenten och det kan medföra att personen hoppar över frågor eller väljer att inte 
besvara enkäten alls.   

En specialpedagog uttryckte att dessa frågor var som en väckarklocka, medan en fritidspersonal 
upplevde att svaren på frågorna inte gav en rättvis bild. En möjlig förklaring till den sistnämnda 
kommentaren, kan vara att personen ville utveckla frågan, vilket vederbörande kan ges möjlighet 
till vid en intervju eller genom öppna frågor i enkäten. 

Att jag som författare till enkätfrågorna inte var närvarande när personerna skrev ned svaren, är 
både en fördel och en nackdel. Fördelen är att som Bryman (2002) skriver, att personen som 
besvarar frågorna ,själv kan välja tidpunkt för ifyllandet och påverkas inte av en intervjuperson. 
Anonymiteten kan också medföra att personen vågar vara mer sanningsenlig. Nackdelen är att jag 
som skrivit dessa frågor måste säkerställa att de verkligen mäter det jag vill mäta, för det finns 
ingen möjlighet att samla in tilläggsinformation. För mig är talen lätta att utläsa, men för en person 
som ska välja ett tal som motsvarar deras åsikt, kan detta kännas ”orättvist” och inte ge en rättvis 
bild. Jag valde att ha en öppen fråga, för att få mer utförligt svar och jag tycker att jag fick många 
tänkvärda svar, som kompletterade och tydliggjorde de andra frågorna. Den sista öppna delen gav 
respondenten möjlighet att få uttrycka sig fritt, vilket också ett antal personer gjorde. Jag upplever 
att de två öppna frågorna gav ”extra näring” åt studien och gav mig tilläggsinformation som jag 
kunde använda som komplement till de andra frågorna.     

Denna studie fick mycket hög svarsfrekvens och hamnar i kategorin utmärkt, enligt Mangione 
(Bryman, 2002). Detta betyder att studiens resultat kan sägas vara en tolkning av vissa aspekter av 
hur specialpedagoger samverkar med fritidpersonal. Resultaten av studien ger endast en översikt av 
en situation som gällde då enkäterna besvarades. Samtidigt ska det tilläggas att fem skolor i 
kommunen inte har någon specialpedagog.  
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Förslag på fortsatt forskning på 
området 
När jag fick se resultaten av enkäterna, upplevde jag en tydlig skillnad mellan de fritt skrivna 
svaren och svaren på de strukturerade frågorna i enkäten. Jag skulle därför gärna vid ett annat 
tillfälle, vilja utveckla frågorna i enkäten i kvalitativa intervjuer, för att få mer utförliga svar om hur 
samverkan mellan specialpedagog och fritidspersonal kan se ut. 
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2010-11-03 

Hej! 

Jag heter Marie Johansson och studerar vid specialpedagogiska institutionen vid Stockholms 
universitet. Jag ska under hösten skriva mitt examensarbete i specialpedagogprogrammet. 

Det är en enkätstudie som är en fortsättning på kommunens undersökning av varför så få elever 
nådde målen i kommunen. Denna studie genomfördes 2005-2006. Syftet med min studie är; att 
undersöka hur arbetet mellan specialpedagog/ speciallärare och fritidspersonal kan se ut i en 
kommun. 

De personer som kommer att ingå i undersökningen är specialpedagoger/ speciallärare och 
fritidspersonal. 

Din medverkan och Ditt engagemang betyder mycket. Ju fler som svarar, desto bättre bild får jag av 
hur specialpedagog/speciallärare kan utgöra en resurs i fritidsverksamheten. Ta dig tiden att svara, 
jag är intresserad av vad Du tycker! 

Det tar ungefär 5-10 minuter att besvara enkäten. 

Denna enkät utgår också från Vetenskapsrådets fyra etiska regler: 

Informationskravet: Det är frivilligt att delta och syftet med studien är att belysa hur arbetet mellan 
specialpedagog/ speciallärare och fritidspersonal kan se ut i en kommun. 

Samtyckeskravet: Genom att svara på enkätfrågorna, godkänner du att du deltar. 

Konfidentialitetskravet: Alla svar är anonyma. Ingen person kommer att kunna identifieras och 
häröras till någon skola. De citat som presenteras kommer att vara formulerade på så sätt att endast 
de som själva har skrivit dessa, kommer att känna igen sig. Skolorna är också anonyma, likaså 
kommunen.  

Nyttjandekravet: All insamlad information och resultaten av dessa, får endast användas för denna 
undersökning. Resultatet kommer att redovisas i form av tabeller och diagram där inga enskilda 
svar kan följas.  

Vid frågor och funderingar, kontakta gärna mig på mail; xxxxxxx 

eller på telefon; xxxxxxx 

Tack, på förhand för din medverkan! 

Marie Johansson 
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Bilaga 2                                                     ID. NR: 

ENKÄTFRÅGOR OM SPECIALPEDAGOGENS OCH  

FRITIDSPERSONALENS SAMARBETE 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Jag arbetar som…   
Specialpedagog                  Speciallärare               Lärare/pedagog med specialpedagogisk kompetens 

                                                                                                                           
       

 
I enkäten följer ett antal påståenden. Du ska markera Din åsikt genom 
att sätta ett kryss i den ruta som stämmer bäst överens med Din 
uppfattning. Välj bara ett alternativ. 
 
 
 

Fråga 1.  
Jag har kunskap om arbetet i fritidsverksamheter… 

Ingen kunskap alls                                       Mycket god kunskap      

           1          2           3           4        5          6           7      

                                                                                                                                                        
 

Fråga 2.  
Jag upplever att fritidspersonal har kunskap om specialpedagogers/ speciallärares 
arbete… 

                                          Ingen kunskap alls                                         Mycket god kunskap                                                

                                                                                                  1           2          3           4         5         6           7      

                                                                                                                                                        

Fråga 3.  
Jag genomför observationer i barngruppen i fritidsverksamheten… 

                                                                                                             Aldrig                                                                           Ofta                                                                                         

                                                                                                                 1          2           3           4         5         6           7      
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Fråga 4.  
Fritidspersonal efterfrågar observationer i barngruppen i fritidsverksamheten… 
                                                                                                               Aldrig                                                                         Ofta                          

                                                                                                                   1            2         3           4         5          6           7      

                                                                                                                                                      
 

Fråga 5.  
Jag ger stöd till fritidspersonal i samtal med föräldrar… 

                                                                                                           Aldrig                                                                          Ofta           

                                                                                                  1          2           3          4         5          6           7      

                                                                                                                                                 
 

Fråga 6.  
Fritidspersonal efterfrågar stöd i samtal med föräldrar… 

      Aldrig                                                                           Ofta                         

           1          2         3             4         5         6           7             

                                                                                                                                                        
 

Fråga 7.  
Jag har handledningssamtal med fritidspersonal om deras samarbete med kollegor på 
fritids och i skolan… 

     Aldrig                                                                  Ofta                         

           1         2           3            4         5         6           7             

                                                                                                                                                         
 

Fråga 8.  
Fritidspersonal efterfrågar handledning av mig om deras samarbete med kollegor på 
fritids och i skolan… 

     Aldrig                                                                           Ofta                         

           1          2         3             4         5        6           7             
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Fråga 9.  
Jag har handledningssamtal med fritidspersonal om deras arbete med barngruppen… 

                                                                                                           Aldrig                                                                           Ofta                                                                                      

                                                                                                              1          2           3            4         5         6           7      

                                                                                                                                                 
 

Fråga 10.  
Fritidspersonal efterfrågar handledning av mig om deras arbete med barngruppen…  
                                                                          Aldrig                                                                             Ofta                                                                                  

                                                                                             1           2          3           4         5            6            7      

                                                                                                                                                
 
 

Fråga 11.  
Jag har handledningssamtal med fritidspersonal om ett eller flera barn… 

      Aldrig                                                                         Ofta                     

          1          2           3           4         5         6           7      

                                                                                                                                                        
  

Fråga 12.  
Fritidspersonal efterfrågar handledning av mig om ett eller flera barn… 
                                                                             Aldrig                                                                          Ofta                                                                                    

                                                                                                            1            2           3           4         5         6           7        

                                                                                                                                                 
 

Fråga 13.  
Jag besöker fritidslokalerna… 
                                                                              Aldrig                                                                         Ofta                                                                                       

                                                                                                              1          2           3           4         5         6            7        
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Fråga 14.  
Jag stödjer fritidspersonalen aktivt med metoder och material som leder till utveckling av 
en inkluderande miljö i fritidsverksamheten… 
                                                                           Aldrig                                                                        Ofta                                                                                         

                                                                                                         1           2           3          4          5         6           7      

                                                                                                                                             

Fråga 15.  
Om/ när jag har handledningssamtal med fritidspersonal, får de hjälp av annan personal/ 
vikarie i fritidsverksamheten… 
                                                                         Aldrig                                                                  Varje gång                     

                                                                     1          2           3           4         5         6            7        

                                                                                                                                                      

Fråga 16.  
Jag har erfarenhet av samverkan med fritidspersonal… 

Ingen erfarenhet alls                                        Mycket erfarenhet      

          1          2          3           4         5          6           7      

                                                                                                                                                       
 

Fråga 17.  
Jag upplever att det finns tid för fritidspersonalen att avsätta under arbetsveckan, för 
kortare samtal (ca. 10-20 min.) med mig… 

                                                                          Aldrig                                                                          Ofta                                                                                                    

                                                                                                        1            2           3          4         5         6           7        

                                                                                                                                                      
 

Fråga 18.  
Jag frågar efter fritidspersonalens tankar och funderingar vid en kartläggning av ett 
barn… 
                                                                           Aldrig                                                                        Ofta                                                 

                                                                                                          1          2           3           4          5        6           7        
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Fråga 19.  
Jag anser att samverkan mellan fritidspersonal och specialpedagog är viktigt... 

Inte viktigt alls                                                      Mycket viktigt      

           1            2         3           4          5         6           7      

                                                                                                                                                         
 

Fråga 20.  
Jag har förtroende för fritidspersonal... 

                      Inget förtroende alls                                          Mycket stort förtroende      

    1          2          3            4         5         6            7      

                                                                                                                                                  
    

Fråga 21.  
Vilket samarbete vill jag ha med personalen på fritids?  
 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................            
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................   
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................   
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TACK, FÖR ATT DU TOG DIG TID ATT SVARA PÅ FRÅGORNA! 

 
Kommentarer/ tillägg till frågorna eller annat som jag vill delge:  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Bilaga 3      ID. NR: 

 
ENKÄTFRÅGOR OM SPECIALPEDAGOGENS OCH  

FRITIDSPERSONALENS SAMARBETE 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Jag arbetar som…           Fritidspedagog           förskollärare               Barnskötare 

                                                                                                

Fråga 3.  
Specialpedagog/speciallärare genomför observationer i barngruppen i fritidsverksamheten…   

           Aldrig                                                        Ofta 

                      1          2           3           4         5          6           7      

                                                                                                                                                                                           
 
 

Fråga 2.  
Jag upplever att specialpedagog/ Speciallärare har kunskap om arbetet i fritidsverksamheter… 
                                                                                                                                      Ingen kunskap alls                                   Mycket god kunskap                 

                                                                                                          1          2           3          4         5          6          7      
                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                    
 

Fråga 1.  
Jag har kunskap om specialpedagogers/ speciallärares arbete…   

               Ingen kunskap alls                                        Mycket god kunskap 
           1          2           3           4         5         6           7      

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
I enkäten följer ett antal påståenden. Du ska markera Din åsikt genom att sätta ett 
kryss i den ruta som stämmer bäst överens med Din uppfattning. Välj bara ett 
alternativ. 
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Fråga 8.  
Jag vill ha handledningssamtal med specialpedagog/ speciallärare om mitt samarbete med kollegor på 
fritids och i skolan …   

           Har inget behov av det alls                                                       Mycket stort behov 

                                                                            1          2           3           4         5         6           7      

                                                                                                                                                                                   
 

Fråga 7.  
Jag har handledningssamtal med specialpedagog/ speciallärare om mitt samarbete med kollegor på fritids 
och i skolan …                                                                                        Aldrig                                                      Ofta 
                      1          2           3           4         5         6           7      

                                                                                                                                                                                           
 

Fråga 6.  
Jag vill ha stöd av specialpedagog/ speciallärare i samtal med föräldrar…   

                Har inget behov av det alls                                    Mycket stort behov 

           1          2           3           4         5         6           7      

                                                                                                                                                                                 
 

Fråga 5.  
Jag får stöd av specialpedagog/speciallärare i samtal med föräldrar…   

            Aldrig                                                         Ofta 

                       1          2           3           4         5         6           7      

                                                                                                                                                                                            
 

Fråga 4.  
Jag vill att specialpedagog/ speciallärare genomför observationer i barngruppen i fritidsverksamheten…   

                   Har inget behov av det alls                                               Mycket stort behov    

      1          2           3           4         5          6           7      
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Fråga 13.  
Specialpedagog/ speciallärare besöker fritidslokalerna…   

                                Aldrig                                                                            Ofta                                                               

                                    1          2           3           4         5          6           7      

                                                                                                                                                                               
 

Fråga 12.  
Jag vill ha handledningssamtal med specialpedagog/ speciallärare om ett eller flera barn…   

                Har inget behov av det alls                                                   Mycket stort behov           

                                      1          2           3           4         5          6           7      

                                                                                                                                                                               
 

Fråga 11.  
Jag har handledningssamtal med specialpedagog/ speciallärare om ett eller flera barn…  

             Aldrig                                                            Ofta 

                        1          2           3           4         5         6           7      

                                                                                                                                                                                             
 

Fråga 10.  
Jag vill ha handledningssamtal med specialpedagog/speciallärare om mitt arbete med barngruppen …   

         

       Har inget behov av det alls                                                Mycket stort behov 

                                                               1          2           3           4         5         6           7      

                                                                                                                                                                      
 

Fråga 9.  
Jag har handledningssamtal med specialpedagog/ speciallärare om mitt arbete med  
barngruppen …   

           Aldrig                                                        Ofta 

                      1          2           3           4         5         6           7      
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Fråga 18.  
Mina tankar och funderingar efterfrågas av specialpedagog/ speciallärare vid en kartläggning av ett barn…   

                                               Aldrig                                                                          Ofta           

                                                    1          2           3           4         5         6           7      

                                                                                                                                                                                           
 

Fråga 17.  
Det finns tid att avsätta under min arbetsvecka, för kortare samtal (ca.10-20 min.) med specialpedagog/ 
speciallärare…   

                                              Aldrig                                                                           Ofta           

                                                    1          2           3           4         5          6           7      

                                                                                                                                                                                           
 

Fråga 16.  
Jag har erfarenhet av samverkan med specialpedagog/ speciallärare…   

                                Ingen erfarenhet alls                                               Mycket erfarenhet                              

                                     1          2           3           4         5          6            7      

                                                                                                                                                                               
 

Fråga 15.  
Om/ när vi har handledningssamtal med specialpedagog/ speciallärare får vi hjälp av annan personal/ 
vikarie i fritidsverksamheten…   

                                     Aldrig                                                                       Varje gång           

                                          1          2           3           4         5          6           7      

                                                                                                                                                                                   
 

Fråga 14.  
Specialpedagog/ speciallärare stödjer fritidspersonalen aktivt med metoder och material som leder till 
utveckling av en inkluderande miljö i fritidsverksamheten…   

                                Aldrig                                                                            Ofta                             

                                    1          2           3           4         5          6           7      
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Fråga 21.  
Vilket samarbete vill jag ha med specialpedagog/ speciallärare? 
 
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Fråga 20.  
Jag har förtroende för specialpedagoger/ speciallärare…   

                Inget förtroende alls                                                  Mycket stort förtroende                      

                                 1          2           3           4         5          6           7      

                                                                                                                                                                          

Fråga 19.  
Jag anser att samverkan mellan fritidspersonal och specialpedagog/ speciallärare är viktigt…   

                       Inte viktigt alls viktigt                                              Mycket viktigt 

             1          2           3           4         5         6           7      
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TACK, FÖR ATT DU TOG DIG TID ATT SVARA PÅ FRÅGORNA! 

 
Kommentarer/ tillägg till frågorna eller annat som jag vill delge:  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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106 91 Stockholm 
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