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Anpassningar på fritidshem 

En studie kring pedagogers upplevelse av pedagogiska anpassningar för 

elever med olika funktionsnedsättningar 

Isabelle Daynac 

SAMMANFATTNING 

Syftet med denna studie är att studera pedagogiska anpassningar för elever med olika 

funktionsnedsättningar i en för dem tillrättalagd fritidshemsverksamhet. Studien synliggör och 

problematiserar de pedagogiska anpassningar som genomförs på fritidshemmen samt belyser 

pedagogernas upplevelse av dessa anpassningar. 

Empirin i studien bygger på sex stycken intervjuer med pedagoger som arbetar på fem skilda 

fritidshem i två skilda kommuner. De undersökta fritidshemmen är integrerade med särskolan eller 

inriktade mot elever med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Dessa fritidshem har jag valt 

att benämna ”tillrättalagda fritidshem” i studien. 

Resultatet visar att pedagogerna på de undersökta fritidshemmen upplever anpassningar som något 

nödvändigt för att eleverna ska kunna må bra och för att utbildningen ska bli tillgänglig för dem. 

Samtliga informanter belyser att de på olika sätt genomför anpassningar i relation till elevernas behov. 

Det genomförs pedagogiska anpassningar i den fysiska miljön, genom användande av alternativa 

verktyg och anpassat material samt i pedagogernas metoder, strategier och tillvägagångssätt i mötet 

med eleverna. 

Pedagogerna upplever att det finns goda förutsättningar att anpassa verksamheternas innehåll efter 

individuella behov hos eleverna i de undersökta verksamheterna, men det finns även svårigheter och 

dilemman. 
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INTRODUKTION 

Inledning 

Visionen om en skola för alla har inte bara påverkat klassrumsundervisningen, utan även den tid som 

barnen vistas på fritidshemmet. De senaste åren har Skolverket påtalat att de stora barngrupperna 

tillsammans med en låg personaltäthet har kommit att försämra fritidshemmens kvalitet (Skolverket, 

2010). I dessa grupper och i denna situation finns det ett relativt stort antal barn med olika 

funktionsnedsättningar. 

När klasser och barngrupper blir större och personaltätheten minskar inom barnomsorg och skola blir 

det svårare att anpassa verksamheten för de barn som är i behov av särskilt stöd (Karlsudd, 1999). En 

stor utmaning för alla som arbetar på fritidshem är att anpassa och utforma denna verksamhet så att 

den passar alla elever, även de med funktionsnedsättningar. 

I gällande styrdokument för fritidshemmet betonas att fritidshemmet är en viktig informell lärmiljö. 

Enligt nationell statistik (Skolverket, 2011) vistas 80 % av alla barn i åldern 6-9 år på fritidshem och 

tillbringar därmed en betydande tid av sin barndom på fritidshemmet. 

Fritidshemmet har en viktig uppgift att erbjuda ett kompletterande lärande till det som äger rum i 

skolan. Detta lärande ska till stor del grunda sig i barnens intressen och individuella behov 

(Skolverket, 2007). För att kunna utgå ifrån barnens olika behov krävs det att pedagogerna anpassar 

verksamheten efter den barngrupp de har.  

I skollagen fastslås att skolbarnomsorgens uppgift är att erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i 

utvecklingen samt att komplettera skolan i relation till elevens måluppfyllelse 

(utbildningsdepartementet, 2009). Detta kräver en hög kvalitet i fritidshemmet där verksamheten tar 

sin grund i aktuell forskning (Skolverket, 2010). 

Forskningen inom fritidshem, är ett eftersatt område (Klerfelt & Haglund, 2011; Siljehag, 2007) Det 

finns studier som på olika sätt behandlar den tid då elever med olika funktionsnedsättningar vistas i 

skolan. Jag har funnit att det finns få studier ur ett specialpedagogiskt perspektiv som har sin 

utgångspunkt i fritidshemmets verksamhet. Denna upptäckt gjorde mig övertygad om att det är inom 

fritidshemmet jag vill lägga mitt fokus i min studie. 

Jag har valt att genomföra min studie på fritidshem kopplade till särskoleverksamheten, samt 

fritidshem som valt att specialisera sig mot elever med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

Dessa fritidshem har jag valt att i studien benämna i ett samlat begrepp nämligen ”tillrättalagda 

fritidshem”. 

Jag hoppas att denna studie ska kunna bidra med att synliggöra och problematisera pedagogers arbete 

med elever med funktionsnedsättning på de tillrättalagda fritidshemmen, samt de pedagogiska 

anpassningar som genomförs i verksamheterna. 
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Studiens relevans för den specialpedagogiska 

praktiken 

Inkluderingstanken som implementerats i skolans värld har i största grad påverkat även fritidshemmets 

verksamhet (Salamancadeklarationen, 2006;Skolverket; 2007; Lgr 11, 2011). Elever med olika 

funktionsnedsättningar skall inkluderas i ett fritidshem. På fritidshem är barngrupperna stora och 

personaltätheten ofta låg (Skolverket, 2010). Jag har i min yrkesroll fått möjlighet att handleda 

fritidspedagoger i olika verksamheter och har då uppmärksammat att specialpedagoger samt 

pedagogiska anpassningar ofta lyser med sin frånvaro på fritidshemmet inom den ordinarie 

grundskolan. Detta trots att det i denna verksamhet ställs höga krav på just dessa elever i förhållande 

till deras problematik. Min erfarenhet är att elever med olika slags funktionsnedsättningar ofta är i 

behov av ett ännu större stöd under sin tid på fritidshemmet än i skolverksamheten, som oftast är mer 

strukturerad och tydlig för dessa elever. Vanligtvis lyser trots detta de specialpedagogiska insatserna 

med sin frånvaro inom den ordinarie fritidshemsverksamheten. 

Enligt Skolinspektionens utredning (2014) framgår att det förekommer brister inom området 

anpassningar, samt i fritidshemmens kvalitet. 

Jag har funnit få studier som behandlar verksamhet på fritidshem ur ett specialpedagogiskt perspektiv. 

Det finns heller ingen forskning som specifikt inriktar sig på extra anpassningar och särskilt stöd i 

fritidshem. Med detta i åtanke känns det relevant att genomföra en specialpedagogisk studie inom just 

fritidshemmets verksamhet.  

I studien fokuseras pedagogers upplevelse och tankar kring pedagogiska anpassningar i fritidshem och 

jag har därför valt att använda mig av intervjuer som metod för att samla in min empiri. 

Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Att studera pedagogiska anpassningar för elever med olika funktionsnedsättningar i en för dem 

tillrättalagd fritidshemsverksamhet. 

Frågeställningar 

Vilka pedagogiska anpassningar förekommer på tillrättalagda fritidshem i arbetet med elever med 

olika funktionsnedsättningar? 

Hur ser dessa anpassningar ut? 

Hur upplever pedagoger dessa anpassningar? 
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BAKGRUND 

I detta avsnitt tar jag upp olika begrepp som jag anser är viktiga att resonera kring för att öka 

förståelsen för studiens fortsatta bakgrundsdel. Inledningsvis problematiserar jag begreppet 

fritidspedagogik, samt lärandet på fritidshem följt av ett stycke där jag lyfter fritidshemmets 

styrdokument samt grundsärskolans uppdrag och syfte. Jag problematiserar därefter begreppet fritid i 

relation till fritidshemmet, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, diagnosticeringen av elever, 

intellektuell funktionsnedsättning, LLS samt avslutar med att klargöra hur jag ser på begreppen 

pedagogisk anpassning, tillrättalagd fritidsverksamhet, förhållningssätt, fysisk miljö samt alternativa 

verktyg i uppsatsen. Slutligen lyfter jag fram svensk och internationell forskning som kan relateras till 

anpassningar på fritidshem under rubrikerna: Svensk forskning kring fritidshemmet, Internationell 

forskning kring fritidshemmet, Fritidshemmets dilemman nu och då, Inkludering och exkludering samt 

Normalitet och avvikelse i en skola och ett fritidshem för alla. 

Fritidspedagogik 

Fritidspedagogen är det yngsta av de pedagogiska yrkena inom utbildningsinstitutionen. Först i 

samband med högskolereformen 1977 blev fritidspedagogyrket en pedagogisk utbildning på högskola. 

Idag benämns utbildningen grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem. 

Højholt och Hviid (2015) belyser goda skäl att utforska och debattera fritidspedagogikens praktik och 

ställer sig vidare frågan vad fritidspedagogyrket innebär och vad yrkesrollen kommer att innebära i 

och med de stora förändringar fritidshemsverksamheten har genomgått både vad det gäller 

förväntningar, ramar samt omständigheter. 

I Skolverkets skrift Utveckling pågår – om kvalitetsarbete i fritidshem (2010) som är ett bidrag till en 

kvalitetshöjning av fritidshemsverksamheten beskrivs omsorg i en förening med pedagogik som 

fritidspedagogikens kärna. 

I det pedagogiska arbetet utgår fritidspedagogerna mindre från ett i förväg planerat innehåll och till 

större del utifrån elevernas egna erfarenheter och intressen (Skolverket, 2011). I och med 

undertecknandet av Barnkonventionen har vi lovat barn rätt till fritid. Därmed ska enligt Højholt och 

Hviid (2015) barnens egna uppfattningar om vad de intresserar sig av och engagerar sig i, ingå i en 

modern fritidspedagogik (Højholt och Hviid, 2015). 

Fritidspedagogiken har ett särskilt fokus på identitetsskapande samt utveckling av social kompetens 

(Skolverket, 2011) och kan i och med detta komma att spela en avgörande roll då det gäller elevernas 

sociala utveckling (Hallerstedt, 2001). Detta är särskilt tydligt då det gäller elever med olika 

funktionsnedsättningar som kan ha svårt att skapa och behålla vänskapsrelationer samt svårigheter i att 

sätta sig in i en annan persons situation (Kadesjö, 2007). På fritidshemmet får dessa elever möjlighet 

att träna socialt samspel i verkliga situationer med stöd av pedagoger. 

Fritidspedagogiken är grupporienterad och stor vikt läggs vid elevernas deltagande i meningsfulla och 

sociala sammanhang i syftet att främja elevernas allsidiga utveckling och lärande.  
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Fritidspedagoger arbetar till stor del med det så kallade informella lärandet och skapar ofta ett lärande 

i stunden i sådant som händer här och nu i elevernas vardag (Skolverket, 2010). 

Lärandet som sker på fritidshem kan ses i relation till vad Säljö (2000) beskriver då han belyser 

lärande med utgångspunkt i Vygotskijs idéer om utveckling utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Ett 

livslångt lärande som inte nödvändigtvis måste ske i en undervisningssituation, utan kan uppstå i andra 

delar av elevernas liv i situationer där samspel med andra människor uppstår. Inom fritidspedagogik 

fokuseras det konkreta och praktiska lärandet, ett situerat lärande som uppstår i olika sociala 

situationer eller ”learning by doing” som John Dewey uttryckte den aktivitetspedagogik som han 

förespråkade redan på 1800-talet. En pedagogik där teori, praktik, reflektion och handling hänger ihop 

(Wibaeus, 2004). Rohlin (2013) belyser ett multimodalt synsätt på lärande och relaterar detta till de 

centrala delarna i fritidspedagogik som skapande och kreativitet utgör. Det handlar om ett bredare sätt 

att se på lärande där man medvetengör vilka olika inlärningsmöjligheter det finns i de aktiviteter som 

eleverna sysselsätter sig med eller de frågor som dyker upp. Barn lär sig enligt Jewitt (2006) genom att 

använda gamla och nya erfarenheter och på så sätt utveckla sin kunskap. 

Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem undervisar inte ämnesvis på samma sätt som en 

traditionell lärare gör. Rohlin (2013) menar dock att med bakgrund mot att många olika ämnen 

integreras i de aktiviteter som genomförs på fritidshemmet såsom exempelvis utomhuspedagogik, 

musik, bild och drama etc., så finns det belägg att diskutera ett multimodalt lärande på fritidshem. I ett 

multimodalt synsätt ses olika estetiska lärprocesser överföra olika kunskaper som sedan fungerar som 

stöd för elevernas utveckling och lärande i övriga ämnen, exempelvis kan pedagogerna använda sig av 

det estetiska verktyget drama för att skapa en mer verklig bild av en situation och därmed skapa en 

djupare förståelse och ett tydligare meningsskapande (Rohlin, 2013). 

Fritidshemmets uppdrag och syfte 

Fritidshemmet fick ett eget pedagogiskt program och uppdrag först år 1988 och var innan dess 

underställd det sociala området eller skolan. I samband med en ny utbildning kom en ny skollag. Detta 

program var formulerat i ”allmänna råd” för fritidshemmet och reviderades år 1999 (Rohlin, 2012). År 

2011 kom det en ny skollag och med den en ny läroplan, där fritidshemmets uppdrag blir tydligare än i 

de allmänna råden. År 2015 kom denna läroplan att åter att revideras.  

Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom fritidshemmet ska vara likvärdig 

i förhållande till de normer som anges i de nationella målen. En likvärdig utbildning innebär dock inte 

att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika 

(Utbildningsdepartementet, 2009). 

I Salamancadeklarationen som är en deklaration med politisk snarare än rättslig betydelse framgår att 

ordinarie skolor med integrationsinriktning är det effektivaste sättet att bekämpa diskriminerande 

attityder (Unescorådet, 2006). 

I läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011) står följande vad gäller skolans 

värdegrund och uppdrag: 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, 

tidigare erfarenheter, språk och kunskaper (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet, 2011, s 8). 
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Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd och 

samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande (Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, 2011, s 14). 

 

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

målen för utbildningen (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, 2011, 

s 8). 

Ett förtydligande sker i Skollagen (2010:800) i juli 2014 kring elever som till följd av en 

funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskraven i skolan. Dessa elever ska ges stöd 

som syftar till att så långt som möjligt motverka konsekvenserna av funktionsnedsättningen 

(Skolverket, 2014). 

I Skolverket (2010) beskrivs fritidshemmets huvuduppdrag nämligen att: komplettera skolan, erbjuda 

eleverna en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Verksamheten ska även ge eleverna utrymme 

att ta ansvar, påverka och vara delaktiga i sådant som rör verksamhetens innehåll. 

Att träna barns kretivitet och självständighet har enligt Rohlin (2012; 2013) ständigt ingått i 

fritidshemmets uppgifter samt att utgöra ett komplement till skolan och att erbjuda barnen en 

”meningsfull fritid” inom fritidshemmets ramar. Meningsfull fritid kan beskrivas som diskursiv 

praktik men diskuteras även i relation till ”meningsfull kunskap”. Fritidshemmets verksamheter står 

nu inför utmaningen att ge utbildning i fritidshem (Rohlin, 2012;2013). 

Även Højholt och Hviid (2015) belyser att det idag ställs nya förväntningar på fritidshemmets 

innehåll. I gällande styrdokument finns nu tydligare krav kring att det även på fritidshemmet ska 

handla om undervisning (Skolverket, 2011). Barn ska lära sig någonting då de vistas på fritidshemmet, 

ett lärande där särskild vikt läggs på lärande och utveckling i socialt samspel med andra barn. 

Grundsärskolans uppdrag och syfte 

Då några av de fritidshemmen där jag samlat in min empiri är kopplade till särskolan så kommer jag i 

detta stycke att kort beröra gällande styrdokument för grundsärskolan och skolformens 

fritidshemsverksamhet. 

Läroplanernas första delar som behandlar skolans värdegrund och uppdrag samt övergripande mål och 

riktlinjer för utbildningen är likalydande för grundskolan och särskolan. Det är dessa delar av 

läroplanen som är gällande för fritidshemmet. Det som främst skiljer mellan Läroplanen för 

grundsärskolan och den för grundskolan är avsnitten gällande övergripande målen kring kunskaper. 

Dessa är anpassade i Grundsärskolans läroplan (Skolverket 2011a). 

Särskolan är en skolform för barn och ungdomar som p.g.a. av att de har en utvecklingsstörning inte 

klarar av att gå i grundskolan och gymnasieskolan. I särskolan ges en anpassad utbildning som så långt 

det är möjligt ska motsvara den som ges i grundskola och gymnasieskola (Karlsudd, 1999). Den 

obligatoriska grundsärskolan inkluderar särskola och träningsskola. 

Fritid på fritidshem 

Fritidshem är enligt Haglund (2009) institutioner som trots sitt namn inte förknippas med begreppet 

fritid i någon större utsträckning. På så sätt blir det otydliga diskussioner kring fritidshemmens 
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innehåll och vad verksamheten ska erbjuda. Fritid är dock inget lätt begrepp att definiera. Det är ett 

mångfaciterat begrepp och många olika definitioner finns (Haglund, 2009).  

Idag ses fritid som något som barnet själv förfogar över, men om vi istället blickar tillbaka under olika 

tidsperioder så finner vi att organisationen av fritiden var ett sätt att lösa vissa problem i samhället som 

uppstod då industrialismen bredde ut sig (Rohlin, 2001). Föräldrarnas arbetssituation förändrades 

vilket medförde att en stor del av barnen till de föräldrar som tillhörde arbetarklassen saknade 

sysselsättning på eftermiddagarna. För att förebygga att dessa barn hamnade i skolk och kriminalitet 

uppstod ett behov av att organisera dessa barns fritid. På slutet av 1800-talet uppstod de så kallade 

”arbetsstugorna” som är föregångare till nutidens moderna fritidshem (Rohlin, 2001). 

Karlsudd (1999) menar att begreppet fritid kan beskrivas på följande sätt: 

…den tid man har över efter skola eller förvärvsarbete då man har tid för att göra sådant som 

man själv anser är intressant, viktigt eller roligt. Äta vila, umgås med anhöriga och vänner 

(Karlsudd, 1999,s 36) 

Detta är den definition som dyker upp i forskning som en definition på den allmänna eller gängse 

fritiden. 

Rohlin (2001) ställer frågan vidare om barnens fritid på fritidshemmet kan anses vara det den gängse 

fritiden utger sig för att vara? Problemet med den fria tiden på fritidshem framkommer inom 

forskningen (Haglund, 2009, Rohlin 2001). Det handlar här om en fritid som anses vara fri för att 

eleverna har möjlighet att välja eller välja bort en verksamhet eller aktivitet. Å andra sidan kan barnen 

sällan bestämma över om de ska vara på fritidshemmet eller inte, utan det är i huvudsak deras föräldrar 

som bestämmer (Haglund, 2009) och beroende av föräldrarnas arbetstider som de i flesta fall inte 

förfogar över uppkommer ett behov av fritidshemsplacering för de yngsta skolbarnen (Rohlin, 2001). 

Fritiden är viktig för barns utveckling och fritidshemmen har ett stort ansvar i att erbjuda och 

uppmuntra barnen till fritidsvanor som innehåller vila och avkoppling och reflektion (Karlsudd, 1999). 

Därtill kommer numera styrdokumentens krav på att det ska handla om undervisning även på 

fritidshemmet, där fokus läggs på det informella livslånga lärandet (Skolverket, 2011). 

I styrdokumentet Allmänna råd och kommentarer för fritidshem (2007) beskrivs fritid på fritidshem 

enligt följande: 

Enligt skollagen skall fritidshemmet erbjuda barn en meningsfull fritid. Förutsättningar för att 

barnen skall uppleva fritiden som meningsfull är att verksamheten är trygg, rolig och 

stimulerande där lek och skapande får stort utrymme och formas utifrån barnens ålder, 

mognad, behov, intressen och erfarenheter. Det innebär att innehållet i verksamheten kommer 

att variera beroende på barnens erfarenheter, situation, intressen, skolans inriktning eller 

närmiljöns resurser (Skolverket 2007 s. 22). 

Denna beskrivning är enligt Haglund (2009) det närmaste man kan komma en definition av fritid på 

fritidshemmet i de styrande dokumenten. 

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 

Tidigare talade man om elever med olika funktionshinder. Begreppet funktionshinder blev dock 

ifrågasatt då det i benämningen läggs fokus på elevens hinder och tillkortakommanden. Idag har 

benämningen funktionhinder enligt SPSM (Specialpedagogiska myndigheten), ersatts av 

funktionsnedsättning (SPSM, 2015).  
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Autism, Asperger och ADHD är exempel på olika funktionsnedsättningar. Dessa diagnoser innebär en 

nedsättning inom olika förmågor (Hildén, 2014) och därmed behov av stödinsatser och anpassningar i 

lärmiljön i relation till individuella förutsättningar hos eleven. 

Inom forskningen menar Nilholm (2012) att det talas mer om funktionsnedsättningar än om olika 

diagnoser. Detta är dock inte fallet inom skolvärlden. 

År 2015 publicerades Diagnosmanualen, DSM-5, den senaste versionen av den amerikanska 

diagnosmanualen DSM. Denna manual är en ny diagnosmanual som ligger till grund för 

diagnossättningar av elever. I samband med den nya diagnosmanualen har den diagnos som förut 

benämndes Asperger syndrom ersatts med en diagnos för samtliga elever som hamnar inom 

Autismspektrat, där en nivåbestämning sker som graderar elevens behov av stödinsatser (DSM-5, 

2015). Den nya diagnosen benämns ASD (Autism Spectrum Disorder). Jag har dock valt att i studien 

använda mig av den äldre benämningen ”Asperger syndrom” eller bara ”Asperger”, eftersom det är 

den benämning som fortfarande används i forskning, litteratur samt av de pedagoger jag intervjuat i 

studien. 

Diagnosticering av elever 

En risk vid en diagnosticering av en elev är att diagnosen medför att svårigheterna riktas mot den 

enskilda eleven och bort ifrån pedagogikens betydelse och omgivningens påverkan (Isaksson, 2009; 

Kadesjö, 2007; Helldin, 2002). Att motverka att elever tillskrivs vissa egenskaper på grund av en 

diagnos och därmed konstrueras som avvikande är en viktig uppgift för Specialpedagogiken (Helldin 

1997). 

Isaksson (2009) visar i sin avhandling att elever med en diagnos ofta tilldelas samma slags stödinsatser 

som andra elever med skolsvårigheter som exempelvis att arbeta enskilt med en specialpedagog eller i 

en mindre undervisningsgrupp. En diagnos tar inte hänsyn till att barn utvecklas olika (Kadesjö, 2007). 

Barn inom samma diagnos är olika individer, men beskrivs på ett stigmatiserande sätt. Kärfe (2006) 

betonar att barn ofta identifierar sig med sin diagnos och inte har samma möjlighet att distansera sig 

till diagnosen som en vuxen. 

Kadesjö (2007) betonar att det dock finns positiva aspekter med en diagnos så som att den kan ge 

barnet en förklaring och förståelse för sitt beteende i vissa situationer. Diagnosen kan även upplevas 

som en lättnad och en minskad skuld hos både pedagoger och föräldrar, samt underlätta för föräldrar 

att kunna kräva att skolan sätter in olika stödinsatser (Kadesjö, 2007). 

Intellektuell funktionsnedsättning 

Språkval och benämningar för människor har enligt Karlsudd (1999) varierat under årens lopp. Då han 

benämner denna grupp människor i sin avhandling görs ingen distinktion mellan orden 

utvecklingsstörning, förståndshandikapp, begåvningshandikapp eller psykisk utvecklingsstörning.  

Ett begåvningshandikapp uppstår enligt Karlsudd (1999) i att abstraktionsnivån i tänkandet utvecklas 

långsammare hos barnet och i vuxen ålder stannar på en lägre nivå en vad som anses normalt samt att 

barnet har ett begränsat korttidsminne. Det vanligaste sättet att kategorisera vilka barn som är 

begåvningshandikappade/utvecklingsstörda har varit utifrån den psykometriska definitionen där de 

barn som har en intelligenskvot som understiger 70 tillhör denna grupp och därmed fått tillgång till 

särskolan (Karlsudd, 1999).  
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Enligt DSM-5 (2015) är den benämning som nu används då man diagnosticerar elever med 

funktionsnedsättningar inom detta spektrum ”intellektuell funktionsnedsättning”. Inom denna diagnos 

finns det olika graderingar. Kravet för att en elev ska få tillgång till Särskola kommer nu att vara 

striktare än förut på så sätt att endast de elever som har diagnosen intellektuell funktionsnedsättning på 

minst en lindrig nivå får möjlighet att gå i Särskolan. Däremot kommer gränsen på intelligenskvot för 

att få diagnosen intellektuell funktionsnedsättning bli något mer tänjbar, då en elev kan ha en jämn, låg 

intelligenskvot som ligger mellan 70-73 och ändå kunna få den diagnosen och därmed rätten till 

Särskola (Diagnosmanualen DSM-5, 2015). 

LLS 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LLS reglerar stöd och service till vissa 

funktionshindrade. Denna lag omfattar bestämmelser och insatser för särskilt stöd och särskild service 

till personer med utvecklingsstörning, autismliknande tillstånd, begåvningsmässigt 

funktionsnedsättning eller med andra fysiska eller psykiska funktionshinder som är så pass stora att de 

orsakar stora svårigheter i det dagliga livet för personen. I 9§ beskrivs rätten till insatser i form av 

särskilt stöd för personer med ovanstående funktionshinder om de är i behov av detta för att få sina 

behov tillgodosedda i livet. I lagtexten går att läsa följande: 

Den enskilde skall genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatserna skall vara 

varaktiga och samordnade. De skall anpassas till mottagarens individuella behov samt 

utformas så att de är lätt tillgängliga för de personer som behöver dem och stärker deras 

förmåga att leva ett självständigt liv. (LLS - Lag (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade 9§). 

Flertalet av de elever som vistas i de verksamheter där jag genomfört min studie går under LLS. 

Pedagogiska anpassningar 

Det är skolans uppgift att se till att samtliga elever utifrån sina egna förutsättningar ska kunna 

utvecklas så långt som möjligt mot utbildningens mål (Skolverket, 2014).  

En elev som till följd av en funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav 

som finns, ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka 

funktionsnedsättningens konsekvenser. Det innebär att eleven ska ges stöd, även om hon eller 

han når de kunskapskrav som minst ska uppnås (Skolverket, 2014, s. 10).  

Om anpassningar genomförs i skolan blir färre elever i behov av särskilt stöd (Hildén, 2014). 

Skolverket (2011) anser att skolorna behöver förbättra sitt arbete med att anpassa undervisningen efter 

elevernas behov. 

Innan stödinsatser sätts in gentemot eleven är det enligt Skolverket (2014) viktigt att skolan ser över 

hur organisationen kring eleven ser ut. Faktorer som såsom resursfördelning, gruppsammansättning, 

hur lärmiljöerna ser ut samt vilka metoder som används behöver ses över. Förändringar i dessa 

faktorer kring eleven kan ibland vara tillräckligt för att skapa förutsättningar för lärande (Skolverket, 

2014). 

I vissa fall kan en elev vara i behov av stödinsatser av mer individinriktad karaktär dessa kan då sättas 

in i form av ” extra anpassningar”, dessa ska ske inom ramen för den ordinarie verksamheten 
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(Skolverket, 2014). Skolverkets riktlinjer och bestämmelser kring extra anpassningar gäller alla de 

verksamheter som berörs av de allmänna råden, samt för fritidshemmet (3 kap. 2§, Skollagen). 

Vissa elever är dock i behov av mer ingripande insatser med en större varaktighet och omfattning som 

normalt sätt inte är möjliga för pedagoger att genomföra inom ramen för den ordinarie verksamheten. 

De insatser som då ska sättas in går under benämningen ”särskilt stöd” (Skolverket 2014). 

Bedömningen av stödbehovet görs utifrån kunskapsmålen och kunskapskraven. I 

fritidshemmet utgår bedömningen från hur eleven utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i 

läroplanens andra del (Skolverket, 2014, s. 12). 

Då jag talar om pedagogiska anpassningar i denna studie syftar jag på både de ”extra anpassningar” 

som pedagoger genomför inom ramen för den ordinarie verksamheten samt de stödinsatser som ges i 

form av ”särskilt stöd”, som jag inledningsvis förklarade. 

Begreppet pedagogiska anpassningar innefattar i studien anpassningar i den fysiska miljön, 

anpassningar genom användandet av alternativa verktyg, och anpassat material, förhållningssätt i 

mötet med elever med olika funktionsnedsättningar samt specialpedagogisk kompetens. 

Jag kommer även att behandla samarbete, kompetens och gemensamma mål i verksamheten, då detta 

är faktorer som möjliggör pedagogiska anpassningar. 

Tillrättalagd verksamhet 

Jag har valt att tala om en ”tillrättalagd verksamhet”, då jag talar om en fritidsverksamhet som redan i 

sitt utförande är anpassad efter att kunna ta emot elever med olika funktionsnedsättningar såsom 

exempelvis särskolans fritidshem samt fritidshem med en inriktning mot elever med olika 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

Förhållningssätt 

Förhållningssätt är ett diffust begrepp där många olika faktorer kan tolkas in. I denna studie avser 

begreppet förhållningssätt bemötande, relationsskapande, pedagogers olika metoder, strategier och 

tillvägagångsätt samt pedagogernas barnsyn samt syn på lärande. 

Den fysiska miljön 

I studien avser den fysiska miljön dels de fysiska anpassningar som gjorts i lokalernas utformning för 

att möta behoven hos elever med olika funktionsnedsättningar samt de pedagogiska anpassningar som 

genomförs i den fysiska miljön i relation till vilka individuella behov de finns i elevgruppen. 

Alternativa verktyg 

Jag har valt att använda mig av benämningen ”Alternativa verktyg” i studien istället för 

kompensatoriska hjälpmedel som är den äldre benämningen. Begreppet Kompensatoriskt har varit 

mycket ifrågasatt, eftersom det betonar elevens brister. Begreppet kompensatoriskt hjälpmedel har 

idag ersatts med alternativa verktyg (Hildén, 2014;SPSM, 2015). 

Alternativa verktyg ökar elevernas delaktighet genom att göra undervisningen tillgänglig för dem. 

SPSM (2015) betonar att alternativa verktyg är en förutsättning för att kunna nå målen för vissa elever 

med funktionsnedsättningar och poängterar vikten av att det finns tillgång till alternativa verktyg redan 

vid skolstart. Ipads, olika dataprogram och appar, interaktiva skrivtavlor och digitala skrivhjälpmedel 

är några exempel på alternativa verktyg (SPSM, 2015). 
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Svensk forskning kring fritidshemmet 

Rohlin (2012) och Siljehag (2007) behandlar företrädesvis styrning och organisation inom 

fritidshemsverksamhet i sin forskning. Dahl (2011) riktar i sin studie fokus på det sociala livet för barn 

på fritidshemmet. Karlsudd (1999) behandlar integrering av elever med intellektuell 

funktionsnedsättning på fritidshemmet. 

Några tidigare studier har riktats mot den sociala praktik som skapas i mötet mellan fritidspedagoger 

och lärare (Calander, 1999; Gustavsson, 2003; Haglund, 2009; Hansen, 1999). Söderlund (2000) 

fokuserar i sin avhandling på integreringen mellan skola och fritidshem ur barnets perspektiv. 

År 2000 genomfördes en kunskapsöversikt kring forskning i Norden som avsåg fritidsverksamhet 

(Thorstenson-Ed & Johansson, 2000). Denna genomfördes parallellt med Skolverkets utvärdering som 

publicerades samma år. I denna rapport pekar Thorstenson-Ed och Johansson, (2000) på att med tanke 

på fritidspedagogikens fokusering på den sociala utvecklingen hos eleverna borde fritidshemmet ha en 

avgörande betydelse för barn i behov av särskilt stöd. I denna rapport belyses behovet av forskning 

kring barn i behov av särskilt stöd på fritidshemmet. 

Jag har inte funnit någon forskning mer än Karlsudd (1999) som fokuserar enskilt på fritidshemmet 

och pedagogiska anpassningar för elever i behov av särskilt stöd ur ett specialpedagogiskt perspektiv. 

Siljehag (2007) hävdar att det fritidspedagogiska perspektivet har lyst med sin frånvaro i den 

specialpedagogiska utbildningen och forskningen. Hon menar att en förklaring till detta kan vara att 

den pedagogik som råder i skolan har högre status än den pedagogik som råder i förskola och 

fritidshem. Calander (1999) belysera att fritidspedagogerna som yrkesgrupp är mycket lite beforskad. 

Han menar vidare att fritidshemmet som verksamhet till störst del beskrivs i litteratur som riktar sig 

mot fritidspedagogutbildningen och att fritidshemmet vanligtvis följer med på köpet då 

undersökningar genomförs i integrerade verksamheter, om inte osynliggörs helt och hållet. 

Rohlin (2012) beskriver att man i utredningar kring skolans arbete och organisation sällan benämner 

fritidshemmets uppdrag och dess perspektiv på fritiden. 

Internationell forskning 

Fritidshemmet är ett Nordiskt fenomen. En jämförelse görs av Haglund (2009) mellan fritidshem och 

Afterschool programs i USA. Denna jämförelse är dock problematisk i och med att dessa 

verksamheter skiljer sig åt innehållsmässigt. I Sverige betonas ännu att fritidshemsverksamheten ska 

ha ett innehåll som skiljer sig ifrån skolans i ett kompletterande syfte (Skolverket, 2007). I USA 

däremot tenderar fritidshemmets verksamhet att till större utsträckning fungera som en förlängning av 

skolverksamheten. Gemensamt för de båda verksamheterna är dock att de båda verksamheterna att de 

om man ser historiskt sätt har utvecklats till verksamheter som i ökad utsträckning har kommit att 

knytas närmre skolans verksamhet (Haglund, 2009). Hansen Orwehag betonar att Sverige och 

Danmark har många likheter inom fritidspedagogiken. Sverige och Danmark är två av mycket få 

länder i världen som har en akademisk utbildning inriktad mot pedagogiskt arbete med de yngre 

skolbarnens fritid och omsorg. I Danmark har forskning kring ett barnperspektiv på fritidspedagogik 

bidrivits under en längre tid (Hansen Orwehag, M, I Hviid & Højholt, 2015). I Sverige däremot har det 

dock inte funnits så mycket forskning att tillgå med denna inriktning. Det är först nu de allra sista åren 

det har skett en ökad uppmärksamhet mot denna inriktning inom forskningen i Sverige. Nedan ges 
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några exempel på forskare som bedriver forskning kring fritidshemmet ur ett barnperspektiv i 

Danmark. 

Hviid (2001) har i sin forskning behandlat barns utveckling och vardagsliv i hemmet, förskolan, 

skolan och fritidshemmet. 

Højholt (2008) bedriver forskning kring barns gemensamma vardagsliv som rör sig över familj, 

förskolan, skolan, fritidshemmet samt andra miljöer för barn. 

Kousholt (2006) forskningsområde är barn och familjers vardagsliv. Hon har bedrivit forskning kring 

barns liv tvärs över olika livssammanhang samt kring barns gemenskaper i förskola, skola och 

fritidshem. 

Fritidshemmets dilemman nu och då 

Frivillighet kontra styrning 

Fritidshemmet vilar i motsats till skolans verksamhet på frivilligt beslut inom en kommun. Rohlin 

(2012) menar att detta kan medföra dilemman på fritidshemmet, eftersom det på fritidshemmet liksom 

i skolan finns krav på styrning mot en måluppfyllelse. Rohlin lyfter vidare frågan om det går att förena 

de båda begreppen styrning och fritid? Då styrning och fritid år två motssatta poler inom pedagogiken, 

där det å ena sidan i begreppet ”fritid” förväntas ingå något fritt dvs., arbetsfritid och rekreation. Å 

andra sidan sker samtidigt en styrning på fritidshemmet under barnens fria tid genom strategier och 

tekniker som utvecklas utifrån en vetskap i syfte att normalisera barns utveckling i olika åldrar både 

vad det gäller det sociala, emotionella och det intellektuella. Valet av fritidshemmets aktiviteter 

grundar sig exempelvis på vad som anses kvalitativt bra för barn i en viss ålder (Rohlin, 2012). 

Samarbete skola-fritidshem 

De ökade kostnaderna för välfärdens olika institutioner under slutet på 1980-talet gjorde att 

samordning och en lokalmässig integration mellan skola och fritidshem påbörjades. För fritidshemmet 

blev den stora förändringen enligt Rohlin (2012) att från att vara ett komplement till hemmen blev nu 

fritidshemmet ett komplement till skolan. 

Karlsudd (1999) belyser barn i behov av särskilt stöd som en grupp som är särskilt utsatt då 

verksamheten förändras. Nedskärningar bidar till att kvaliteten i verksamheten sänks och då får dessa 

barn ett ökat behov av särskilda lösningar för att kunna fungera. Parallellt med detta behov blir det 

med lägre personaltäthet svårt att kunna genomföra dessa anpassningar i verksamheten (Karlsudd, 

1999). 

I sin avhandling ”Igenkännande och motkraft: Förskole- och fritidspedagogikens betydelse för 

specialpedagogiken” beskriver Siljehag (2007) att fritidspedagogiken har lägre status än den 

pedagogik som råder i skolans verksamhet. Även Haglund (2009) betonar att fritidshemmet har svårt 

att hävda sig gentemot skolan. Hansen (1999) beskriver orsaken till att skolan har högre status än 

fritidshemmet genom att belysa att teori tenderar att ha högre status än praktiska inslag vilka 

fritidshemmet till stor del bygger sin verksamhet på. 

Flertalet studier visar att det är lärarna som är bestämmande i hur samarbetet ska se ut mellan skola 

och fritidshem (Söderlund, 1993;Carlander, 1999; Hansen, 1999). 
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Rohlin (2012) visar på det faktum att skolan och fritidshemmet inte bara har olika mål, utan även olika 

förutsättningar, exempelvis vad det gäller obligatorium och frivillighet. Detta trots att de båda 

verksamheterna har en gemensam plattform genom att man arbetar med individerna under samma 

period i deras liv. 

Bristande resurser och kompetens 

Det finns få behöriga fritidspedagoger i många av våra svenska fritidshemsverksamheter 

(Skolinspektionen, 2014). Detta faktum i relation till de stora barngrupperna som vistas på 

fritidshemmet inom den ordinarie grundskolan bidrar till att kvaliteten påverkas negativt (Skolverket, 

2010). I artikeln ”Stödet försvinner på eftermiddagen” som publicerades i tidsskriften 

Specialpedagogik nr 6 (2014) belyses att de barn som har stöd under skoldagen sällan har samma 

stödinsatser och resurser på fritidshemmet. Verkligheten på fritidshemmet blir i och med detta faktum 

svårhanterlig både för den elev som har samma behov även på eftermiddagen och på fritidshemmet 

ska vistas i en stökigare miljö, med fler barn och färre personal samt för de pedagoger som möter 

elever i behov av särskilt stöd under dessa förutsättningar. 

Inkludering och exkludering 

Den forskning jag funnit och studerat behandlar med få undantag inkludering som i största grad 

handlar om att anpassa och hantera olikheter. 

Forskningen kring inkludering ur fritidshemmets perspektiv är alltså ett eftersatt område, däremot så 

går det att finna jämförelsevis omfattande forskning som behandlar inkludering i ett skolperspektiv 

som går att relatera till fritidshemmet. Flera forskare betonar vikten av att se till skolans 

organisatoriska förutsättningar för att visionen ”en skola för alla” ska kunna bli verklig (Dyson, 2001; 

Ainscow; 2000). Inkluderingsbegreppet har under de senaste årtiondena kommit att spela en alltmer 

framträdande roll inom specialpedagogiken (Ahlberg, 2009). 

Barnomsorgen har sedan den uppbyggnad som genomfördes på 1970-talet arbetat med att integrera 

barn med särskilt stöd i de ordinarie barngrupperna. Barn med behov av särskilt stöd har speciella 

behov, men även samma behov som andra barn och att detta ska erbjudas dem i en integrerad 

verksamhet har varit ett mål inom barnomsorgen sedan dess (Karlsudd, 1999). Det finns dock en 

viktig skillnad mellan begreppen integrering och inkludering. Inkludering förutsätter delaktighet för 

eleven menar Ahlberg (2009). 

Många skolor placerar exempelvis elever med autism i vanliga klasser i tron att detta är inkludering, 

men inkludering sker inte enbart genom att fysiskt placera elever med funktionsnedsättningar i samma 

klassrum som andra elever (Moores-Abdool, 2010). 

Med utgångspunkt i de styrdokument som finns fastställda för fritidshemmet är graden av 

måluppfyllelse den värdemätare där man kan se vidare integreringen når de av samhället ställda målen. 

Intentionerna med integreringen har uppnåtts då även barn med begåvningshandikapp når målen 

utifrån fritidshemmets styrdokument (Karlsudd, 1999). 

Begreppet ”inclusion” handlar om att hantera olikheter. Dyson (2001) belyser begreppet och menar att 

det innefattar hur man kan använda flexibla metoder, material och teknik för att kunna behålla elever 

med olika funktionsnedsättningar i klassrummet samt att organisera skolor så att lärare kan samarbeta 

och stötta varandra. 
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Inkluderande undervisning är enligt Barton (2010) en del av mänskliga rättigheter till sociala relationer 

och förhållanden då social rättvisa, jämlikhet och valfrihet är centrala krav på en inkluderad 

undervisning. Inkludering är ett förhållningssätt som handlar om välbefinnande för alla elever och 

målet med inkluderad undervisning är att inte lämna någon individ utanför i skolan. Sikes, Lawson 

och Parker (2010) menar att inkluderingen i sig, ur ett utbildningsperspektiv, är det moraliskt rätta. 

Gindis (1999) belyser att det är i sociala sammanhang som funktionshindret uppstår, vilket 

kännetecknar ett sociokulturellt synsätt. Beroende av vilket perspektiv som antas i en verksamhet sätts 

olika slags stödinsatser in (Isaksson, 2009). Även hur pedagoger bemöter elever med olika 

funktionsnedsättningar påverkas av vilket synsätt som råder (Ahlberg, 2001). Antas ett individuellt 

synsätt sätts exkluderande stödinsatser in som riktas mot individen som exempelvis att eleven får 

arbeta i liten grupp eller hos specialpedagog eller speciallärare där målet blir att normaliseras i 

förhållande till skolans mål och normer. Antas istället ett relationellt synsätt där svårigheter ses som 

något som uppkommer i ett samspel mellan individ och miljö riktas istället fokus mot att undanröja 

hinder i undervisningsmiljön och individuella anpassningar sätts in av inkluderande karaktär 

(Isaksson, 2009). 

Normalitet och avvikelse i en skola och ett fritidshem för alla 

I skolverket (2007) betonas vikten av att pedagoger på fritidshem bör se till elevernas olikheter som en 

resurs i verksamheten. I arbetet med elever i behov av särskilt stöd ska elevernas stödbehov ställas i 

relation till den miljö som erbjuds (Skolverket, 2007). 

Å andra sidan har termen normalisering enligt Karlsudd, (1999) använts som en målsättningsterm i 

hela Norden sedan 1960-talet. Normaliseringsprincipens mål är att skapa en så normal tillvaro som 

möjligt för de barn som har en utvecklingsstörning eller avviker på ett annat sätt. 

Normalt är enligt ett ytligt betraktelsesätt det de flesta gör eller anser, och avvikelse är det 

som inte är i linje med det som är normalt (Karlsudd, 1999, s. 77). 

Isaksson (2009) beskriver i sin avhandling Spänningen mellan normalitet och avvikelse, om skolans 

insatser för elever i behov av särskilt stöd att det i skolan är två perspektiv på lärande och elever som 

möts. Ett individuellt synsätt där elevens skolsvårigheter förklaras i brister hos eleven samt ett motsatt 

relationellt perspektiv där skolsvårigheter snarare beskrivs som något som skapas i mötet mellan 

individ och miljön. I det senare synsättet tolkas svårigheter hos eleven som sociala konstruktioner. 
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TEORETISK ANSATS 

Jag har i denna studie blivit inspirerad av fenomenologi som teori och metod. Fenomenologi är väl 

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

Fenomenologin beskrivs av Bryman (2002) som en filosofisk inriktning som berör frågan om hur 

individen/individer skapar mening i sin omvärld. Filosofen/forskaren ska här sätta sina egna 

förutfattade meningar och uppfattningar åt sidan, då det gäller att förstå den världen. 

Fenomenologins huvudintresse är att kartlägga hur människor upplever livsvärdsfenomen och 

fokuseringen under analysarbetet är på öppenhet för intervjupersonens erfarenheter, prioritering av 

exakta beskrivningar och att i tolkandet av beskrivningarna hela tiden sätta sin egen förkunskap inom 

parantes i sökandet efter essentiella meningar i beskrivningarna (Kvale & Brinkmann, 2009). 

”Fenomenologin är kritisk till den moderna naturvetenskapen som man menar alltför långt avlägsnat 

sig från vardaglivets abstraktioner” (Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 95). Den subjektiva upplevelsen 

är alltså utgångspunkten. I min studie riktas uppmärksamheten på skillnaderna mellan olika 

människors sätt att uppfatta världen (Fejes & Thornberg, 2015). 

I en fenomenologisk undersökning är det enligt Hartman, (2004) viktigt att förstå tolkningsprocessen. 

Analysen av den empiri som samlas in innebär att tolka något som redan är tolkat och för att kunna 

förstå en individs upplevelse från dennes synvinkel måste forskaren förstå meningen i individens 

beteende (Hartman, 2004). För att på bästa sätt kunna tolka pedagogernas upplevelse och för att kunna 

analysera mitt resultat på ett mot informanterna rättvist sätt var det nödvändigt att även ha med 

frågeställningar som rör de pedagogiska anpassningarnas karaktär. 

Fejes och Thornberg (2015) framhäver även att fenomenologin är avsedd att besvara en viss typ av 

kunskapsintressen. För att ett kunskapsintresse ska kunna utredas med hjälp av fenomenologisk 

forskningsmetod måste detta innefatta två grundläggande kriterier. Dels måste kunskapsintresset gälla 

ett fenomen och dels behöver kunskapsintresset inrikta sig på det mest väsentliga i den utforskade 

verkligheten (Fejes & Thornberg, 2015). Kunskapsintresset i min studie, uppfyller dessa kriterier. I 

studien fokuseras essensen i fenomenet ”pedagogiska anpassningar på fritidshem”, med utgångspunkt 

i de intervjuade pedagogernas upplevelse. 

Fenomenologi har enligt Fejes och Thornberg (2015) som fördel att den på ett funktionellt sätt får 

fram essensen i det utforskade fenomenet. Fenomenologi lämpar sig också enligt Fejes och Thornberg 

(2015) väl i en studie där forskaren ämnar utgå ifrån ett empiriskt material istället för en teori. I min 

studie är fenomenet som jag önskar få fram det mest väsentliga kring ”pedagogiska anpassningar på 

fritidshem” och min tolkning är att metodansatsen lämpar sig väl för min studies syfte, samt för min 

tredje frågeställning som behandlar pedagogernas upplevelse av anpassningarna. För att kunna besvara 

mina två första frågeställningar har jag använt mig av den traditionella intervjun. 

Metodval 

Bryman (2002) menar att kvalitativa metoder är framgångsrika då man syftar till att belysa människors 

uttryck och upplevelser. De kvantitativa metoderna lämpar sig enligt Bryman (2002) väl då 
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forskningsprocessen är linjär och forskningen har för avsikt att mäta olika faktorer. Om jag endast 

hade studerat antal frekvenser i pedagogiska anpassningar i tillrättalagda fritidshemsverksamheter 

hade jag möjligtvis använt mig av ett annat metodval. 

I denna studie har jag pedagogernas egna upplevelser i fokus. För att det skulle vara möjligt att tolka 

deras upplevelse var det dock en nödvändighet att först samla in information och olika fakta kring 

vilka pedagogiska anpassningar som förekommer i verksamheterna och hur de ser ut. 

Jag har i denna studie valt att undersöka pedagogiska anpassningar både i den fysiska miljön, genom 

användandet av alternativa verktyg och anpassade material samt anpassningar i det förhållningssätt 

(bemötande, relationsskapande, strategier och tillvägagångsätt samt barnsyn och syn på lärande) som 

pedagogerna använder i sitt arbete med elever med olika funktionsnedsättningar. För att få en djupare 

förståelse i pedagogers anpassningar i sitt förhållningssätt så krävs en metod som bidrar till att finna en 

djupare förståelse av människors upplevelser och uttryck.  

Intervjuer har en fördel som metod att forskaren här kan få en djupgående data samt att forskaren kan 

justera sina frågor under intervjun och därmed se till att han får svar på allt han ämnat få svar på 

(Trost, 2010). Nackdelen med intervjustudier enligt Trost är dock att de är tidskrävande och att 

respondenten kan bli påverkad av forskaren och att det därmed är svårt att uppnå objektivitet. 

Bryman (2002) menar att vid valet mellan kvalitativa intervjuer eller deltagande observation som 

metod, ska den metod som lämpar sig bäst för att besvara studiens syfte och frågeställningar väljas.  

Bryman framhäver vidare att frågeställningar som innefattar hur personer tänker kring vissa fenomen, 

inte lämpar sig att studera med hjälp av observationer. 

I denna studie har jag valt att studera de pedagogiska anpassningar som finns i redan tillrättalagda 

verksamheter och då är det inte heller relevant att ställa sig frågan om det förekommer anpassningar. 

Därför har jag till fördel använt mig av endast intervjustudier och valt bort observation som 

komplement och metod. 

Eftersom jag i mitt syfte eftersöker en djupare förståelse av pedagogernas upplevelse anser jag att 

intervju som metod är lämpligast för min studie. På dessa orsaker grundar jag mitt val av kvalitativ 

metod. 

I studien blir fenomenet som undersöks ”pedagogiska anpassningar på fritidshem”. Jag har i min 

studie med stöd av riktlinjer för fenomenologi från (Fejes, 2015; Bryman, 2002) använt mig av 

halvstrukturerade, tematiska intervjuer som metod och kommer att analysera min empiri som bygger 

på min tolkning av pedagogernas upplevelse av det undersökta fenomenet.  

Undersökningsgrupp och urval 

Min empiri är byggd på kvalitativa, halvstrukturerade intervjuer med sex pedagoger som arbetar på 

fem olika tillrättalagda fritidshem i två skilda kommuner i Stockholms län. I en av verksamheterna har 

jag intervjuat två pedagoger. I övriga verksamheter har jag intervjuat en pedagog per fritidshem. 

Samtliga informanter har fått fingerade namn i studien. Kicki, Lena, Åsa och Madelene arbetar i 

fritidshemsverksamhet inom särskolans ram. Åsa och Madelene arbetar i samma verksamhet, men 

med skilda befattningar. Lotta och Kalle arbetar på fritidshemsverksamhet som är specialiserad mot 

elever med olika funktionsnedsättningar och diagnoser av neuropsykiatrisk karaktär. Den 
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fritidsverksamheten där Kalle arbetar är en fristående fritidsverksamhet, de övriga är integrerade med 

skolan. 

Pedagogerna har mellan 7-25 års erfarenhet av att arbeta med elever med olika funktionsnedsättningar 

i tillrättalagd verksamhet. Kicki och Lena är utbildade fritidspedagoger, Madelene är specialpedagog, 

Åsa är barnskötare med undersköterskeutbildning, Kalle är fritidsledare. Lotta saknar pedagogisk 

examen, men har studerat fristående kurser med inriktning mot autism på universitetet, samt gått flera 

interna utbildningar kring elever med olika funktionsnedsättningar. 

Min ambition var inledningsvis att endast intervjua utbildade fritidspedagoger i min studie. Då det 

visade sig finnas för få utbildade fritidspedagoger på fritidshemmen valde jag att även intervjua 

pedagoger med annan relevant utbildning. Dessa pedagoger har förutom sin utbildning även stor 

erfarenhet av att arbeta med elever i tillrättalagd verksamhet. 

För att öka reliabiliteten i mina svar har jag i största mån försökt sprida mina informanter till olika 

skolor och till två skilda kommuner med så stor geografisk spridning som möjligt inom länet. Jag har 

dock till viss del använt mig av ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2002) då jag på en av skolorna har 

intervjuat två pedagoger. 

För att få tag i intervjupersoner har jag kontaktat barn och ungdomsförvaltningen i de båda 

kommunerna. De nämnde då fritidshem som antingen var kopplade till särskolan, alternativt 

fritidshem som hade en inriktning mot elever med olika funktionsnedsättningar. Därefter ringde eller 

mailade jag respektive verksamhet för att få kontakt med personer som på olika sätt ansvarade för 

verksamheten. Jag informerade dessa personer om min studie och frågade om de kunde tänka sig att 

medverka. De pedagoger som visade intresse för att delta skickade jag ett missivbrev till med 

information angående studiens syfte, samt de etiska aspekter som jag tagit hänsyn till. 

Undersökningens genomförande 

Innan jag genomförde intervjuerna besökte jag respektive verksamhet för en första kontakt och ett 

första möte med de tilltänkta intervjupersonerna. Vid detta möte presenterade jag mig och berättade 

om min studie och vad deras medverkan i den innebar, samt informerade om de etiska aspekter som 

jag tar hänsyn till i studien. 

Därefter formulerade jag intervjufrågor och provade dessa på en pedagog som arbetar på min 

arbetsplats. Frågorna reviderades något efter min provintervju. Dessa frågor blev sedan grunden till 

mina intervjufrågor, även fast jag reviderade dessa något innan jag genomför de riktiga intervjuerna 

som jag sedan använde. 

Intervjuerna genomfördes på ett ostört ställe som pedagogerna ifråga själva fick välja. Samtliga 

pedagoger intervjuades på sin arbetsplats. Kvale och Brinkmann (2009) framhäver detta som viktigt 

för att intervjupersonerna ska påverkas så lite som möjligt av intervjusituationen. Jag spelade in 

intervjuerna med deltagarnas tillåtelse för att jag skulle kunna gå tillbaka och lyssna igenom dem efter 

intervjutillfället för att inte gå miste om betydelsefull information. Intervjuerna tog ca 45 minuter 

vardera. 

Innan jag genomförde intervjuerna så förklarade jag för pedagogerna att jag var ute efter deras egna 

uppfattningar och upplevelser och att det inte fanns något rätt eller fel svar. 

Under intervjuerna återberättade jag vissa delar av det jag uppfattat av deras svar för att informanterna 

skulle få chans att uttrycka om jag uppfattat något på ett felaktigt sätt. 
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Då jag genomfört intervjuerna lyssnade jag kort därefter igenom dessa och påbörjade sedan ett 

noggrant arbete med att transkribera dessa. Vid studier som lägger fokus på språkliga uttryck är det 

enligt Bryman (2002) viktigt att lägga stor vikt på noga inspelning och transkribering av intervjuerna. 

Bearbetning och analys 

Jag har i min analys av materialet delvis varit inspirerad av fenomenologin. Jag påbörjade min 

bearbetning av empirin genom att lyssna igenom varje intervju två gånger för att kunna avgöra hur 

användbara svaren var i den fortsatta analysen. Första gången jag lyssnade igenom intervjuerna skrev 

jag ner det som sades ordagrant och därefter lyssnade jag igenom materialet en gång till för att 

försäkra mig om att jag inte missat något.  

För att kunna få fram en bestämning av helhetsbetydelsen av mitt material genomförde jag en 

översiktlig genomgång av det insamlade materialet med syftet att få fatt om det huvudsakliga 

innehållet i intervjuerna. För att skatta intervjun som användbar bör texten enligt Fejes och Thornberg 

(2015) vara begriplig för forskaren samt handla om upplevelser kring det fenomen jag undersöker, 

alltså ”pedagogiska anpassningar” och inte om något mer eller mindre närliggande fenomen. Endast 

det material som är begripligt för forskaren samt har fokus på det undersökta fenomenet sparas och 

resterande plockas bort från datamaterialet (Fejes & Thornberg, 2015). 

I det andra steget i min bearbetning av empirin läste jag detaljerat igenom varje text med syftet att 

urskilja olika meningsbärande fraser eller meningar. Igenomgången av samtliga texter markerade jag 

med hjälp av olika överstrykningspennor olika teman och mönster i informanternas intervjusvar. Jag 

valde sedan ut de teman som fokuserade på fenomenet ”anpassningar för elever med 

funktionsnedsättningar på fritidshem”. 

Denna identifiering av centrala teman är en process och sker succesivt i bearbetningen och analysen av 

empirin (Fejes & Thornberg, 2015). 

Essensen i informanternas svar har i resultatet tematiserats under olika rubriker. Dessa tematiseringar 

belyses med olika citat. Dessa citat har jag i min analys av resultatet sedan tolkat utifrån olika 

teoretiska perspektiv. 

Jag har ständigt återgått till mitt material för att få en noggrann empirisk förankring, både vid 

identifiering av centrala teman samt förkortande av mitt material. 

Studiens tillförlitlighet och generaliserbarhet 

Då studiens empiri är byggd på endast sex stycken intervjuer är resultatet inte generaliserbart. 

Min sökning av relevant litteratur och forskning påbörjades med en bred sökning som sedan snävades 

in. Denna litteratur och forskning har bidragit till att skapa en rättvis bild av det undersökta fenomenet. 

För att öka reliabiliteten i mina svar har jag i största mån försökt sprida mina informanter till olika 

skolor och till två skilda kommuner med så stor geografisk spridning som möjligt inom länet. 

För att öka trovärdigheten i min studie gjorde jag korta sammanfattningar då och då under 

genomförandet av mina intervjuer där jag frågade respondenterna om jag hade uppfattat deras 

upplevelse på samma sätt som dem. Intervjupersonerna fick vid dessa tillfällen möjlighet att korrigera 

eventuella feltolkningar från min sida.  
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I min analys har jag hela tiden gått tillbaka och förankrat min tolkning i mitt material (Fejes & 

Thornberg, 2015). 

Resultaten i studien är inte generaliserbara men de går dock att relatera resultaten till den verklighet 

som undersöks. 

Etiska aspekter 

I min studie har jag tagit hänsyn till de grundläggande etiska principer, som gäller för forskning enligt 

forskningsetiska rådet (2002). Dessa principer innehåller fyra huvudkrav som bör uppfyllas, nämligen 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera om vilken uppgift uppgiftslämnare och 

undersökningsdeltagande ska ha i projektet och på vilka villkor de deltar. Informationen ska omfatta 

alla inslag som kan tänkas påverka deras villighet att delta i undersökningen. Det ska informeras om 

att deltagandet är frivilligt och att det har rätt att ångra sig och avbryta medverkan (Vetenskapsrådet, 

2002). 

Jag har noga informerat om att det är frivilligt att delta i studien samt klargjort för de personer som 

medverkat vilken roll de förväntas ha i studien och vad deras medverkande innebar. Detta gjordes 

muntligt samt i ett missivbrev som jag skickade till de pedagoger som anmält intresse för att medverka 

i studien. Jag informerade även muntligt kring detta krav i samband med intervjuerna. 

Samtyckeskravet 

Detta krav innebär att forskaren ska inhämta undersökningsdeltagarens eller uppgiftslämnarens 

samtycke. I vissa fall bör samtycke även inhämtas av vårdnadshavare. 

Pedagogerna har fått information om intervjustudien i missivbrevet (se bilaga) och jag frågade även 

muntligt om de ville medverka. 

Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet innebär att tystnadsplikt bör råda när det gäller känsliga uppgifter om enskilda, 

identifierbara personer. Detta krav innebär även att alla uppgifter om identifierbara personer skall 

antecknas, lagras, och avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda personer ej kan identifieras av 

utomstående.  

Jag har tagit hänsyn till detta krav genom att försöka ”kamouflera” var någonstans de som har 

medverkat arbetar samt att jag har fingerat samtliga namn i studien. Jag informerade pedagogerna om 

att deras svar kommer att behandlas anonymt. 

Nyttjandekravet 

Detta krav innebär att insamlade uppgifter om enskilda personer endast får användas för 

forskningsändamål. 

För att ta hänsyn till även detta krav så används svaren på min intervjustudie samt min tolkning av 

empirin endast i min studie. Detta material kommer att förstöras när jag är klar med min uppsats. 
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RESULTAT 

För att kunna besvara studiens frågeställningar presenteras och analyseras i det följande avsnittet 

studiens resultat. Jag har valt att presentera essensen i mitt resultat kopplat till syftet och 

frågeställningarna för studien och rubricerat detta under tre olika teman som framkom i min analys av 

empirin. Det finns hårfina skillnader mellan de ena och det andra temat, eftersom de alla är delar i en 

helhet. 

De teman som har trätt fram och varit återkommande i min empiri är: 

1. Den fysiska miljön, alternativa verktyg, och anpassat material. 

2. Förhållningssätt i mötet med elever med olika funktionsnedsättningar samt specialpedagogisk 

kompetens. 

3. Samarbete, kompetens och gemensamma mål i verksamheten. 

Dessa tre teman är centrala utifrån respondenternas svar. 

Jag har genomfört sex stycken intervjuer på fem skilda fritidshem. I en verksamhet har jag intervjuat 

två pedagoger. I mitt resultat har jag valt att benämna fritidsverksamheterna som Fritidshem 1-5 och 

samtliga pedagoger har fått fingerade namn i studien. 

På fritidshem 1 arbetar Lotta som saknar pedagogisk examen, men har gått olika kurser inriktade 

mot autism på universitet samt är utbildad internt inom organisationen. Hon har 14 års erfarenhet av 

att arbeta med elever med olika funktionsnedsättningar varav 4 år på fritidshem i den aktuella 

verksamheten. Fritidshemmet har en inriktning mot elever med olika neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar och är integrerat med skolan. 

På fritidshem 2 arbetar Kicki som är utbildad fritidspedagog och har arbetat som fritidspedagog i 14 

år i den aktuella verksamheten. Fritidshemmet är integrerat med Grundsärskolan. 

På fritidshem 3 arbetar Lena som är grundlärare mot fritidshem och har arbetat sammanlagt 25 år i 

särskolan, varav 15 år i det aktuella fritidshemmet, och som utbildad fritidspedagog i 2.5 år. 

Fritidshemmet är integrerat med Grundsärskolan. 

På fritidshem 4 arbetar Kalle som är fritidsledare och har arbetat som det i 10 år, varav 7 år i den 

aktuella fritidsverksamheten för elever med Asperger syndrom. 

På fritidshem 5 arbetar Åsa och Madelene. Åsa är undersköterska och barnskötare och arbetar på 

fritidshemmet som personlig assistent till en elev. Hon har arbetat 8 år på fritidshem kopplat till 

särskolans verksamhet. Madelene är Specialpedagog och har arbetat 25 år på särskolan och är i sin 

yrkesroll kopplad både till skol- och fritidsverksamheten. Fritidshemmet är integrerat med 

Grundsärskolan. 

Den text som är kursiv under de olika tematiska rubrikerna är citat från intervjuerna med de olika 

informanterna som på olika sätt belyser resultatets olika tematiseringar. 
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Den fysiska miljön, alternativa verktyg och 

anpassat material 

Lokalernas utformning 

Flertalet av informanterna beskriver att verksamhetens lokaler är byggda för ändamålet och många 

anpassningar till elever med olika funktionsnedsättningar har genomförts redan i grundutförandet av 

lokalerna. Vissa informanter har haft möjlighet att vara delaktiga i processen kring hur lokalerna skulle 

anpassas utifrån den elevgrupp som skulle vistas där. 

Lokalerna utformades i samråd med Specialpedagoger, lärare och pedagoger på 

fritidshemmet. Jag var med i den processen (Madelene, Fritidshem 5). 

Överlag så upplevs informanterna relativt nöjda med utformningen av den fysiska miljön. En av 

informanterna uttrycker dock en upplevelse att det alltid finns en begränsning lokalmässigt och att de 

på grund av ekonomi inte fick igenom alla önskemål pedagogerna hade vad det gällde lokalernas 

utformning. 

Alla verksamheter där elever med olika rörelsehinder ingår i elevgruppen är handikappsanpassade. 

Samtliga informanter betonar ljudnivåns betydelse på fritidshemmet. Fem av pedagogerna upplever att 

de har en god ljudmiljö på fritidshemmet och relaterar detta till antalet elever i grupperna. 

Lokalerna är väl ljudisolerade. Sen blir aldrig våra barngrupper speciellt stora så det blir 

sällan något problem med hög ljudnivå. Rummen är tänkta för 6 elever och blir grupperna 

större än så använder vi två rum (Madelene, Fritidshem 5). 

Endast ett fåtal informanter upplever ljudnivån som ett problem i verksamheten. 

Våra lokaler är dåligt ljudisolerade och man hör allt igenom väggarna. Vi försöker göra vad 

vi kan för att tona ner samtalsnivån och är noga att värna om en lugn miljö inomhus (Kalle, 

Fritidshem 4). 

Pedagogiska anpassningar i den fysiska miljön 

Alla informanter beskriver att de genomför anpassningar i den fysiska miljön i relation till vilken 

barngrupp som vistas där, samt på grund av individuella behov hos enskilda elever. 

Vi måste hela tiden anpassa miljön efter de barnen vi har, eftersom varje elev har sina behov 

och svårigheter och behöver olika saker (Kicki, Fritidshem 2). 

Dessa pedagogiska anpassningar nämns av samtliga informanter som något som genomförs 

dagligen i fritidsverksamheterna: 

1. Utformande av mindre rum i det stora rummet med hjälp av olika skärmar för att lättare kunna 

dela upp barngruppen i mindre grupper. 

2. Användning av skärmar och/eller vikväggar för att minimera visuella intryck som annars 

tenderar att störa elevernas förmåga till koncentration.  

3. Eleverna har en egen bestämd arbetsplats som de har tillgång till under både skol – och 

fritidstid. Arbetsplatsen är individuellt anpassad för att på bästa sätt kunna möta elevens 

behov. 

4. Lokalerna är inredda och ordnade på ett sätt som ska bidra till att underlätta för eleverna att 

förstå vad de ska göra i de olika rummen. 



21 

 

5. Anvisningar, instruktioner och information ges på ett tydligt och visuellt sätt i form av text 

och bildstöd och vissa fall även olika färger. Detta för att underlätta för de elever som har 

svårt att ta emot muntlig information i flera led och för att eleverna lättare ska kunna orientera 

sig i lokalerna och på så vis bli självständiga. 

6. I verksamheterna arbetar pedagogerna för att ljudnivån ska vara låg. 

Hur upplever pedagogerna anpassningarna? 

Samtliga informanter upplever att de har goda förutsättningar att anpassa den fysiska miljön efter 

elevernas behov och relaterar detta till den höga personaltätheten och de små grupper elever som vistas 

på fritidshemmet. 

Jag tror att våra barn får tiden de behöver, som de kanske inte skulle få om de gick i vanlig 

klass och på vanligt fritidshem. Här anpassar vi till varje barn så som man inte kan göra i 

stora grupper. Vissa av våra barn skulle må mycket dåligt i stora grupper (Kicki, Fritidshem 

2). 

Alternativa verktyg och anpassat material 

Alla informanter använder sig av både alternativa verktyg och anpassat material i sitt arbete med 

eleverna. 

Detta anpassade material används i fritidsverksamheterna: 

1. Visuella instruktioner och scheman över verksamheten med text och bildstöd och i vissa fall 

färgmarkeringar. 

2. Individuella scheman som sträcker sig över både skol – och fritidstid. 

3. Socialträning, seriesamtal och sociala berättelser. 

4. Eget tillverkat pedagogiskt material som är individanpassat. 

Hur upplever pedagogerna det anpassade materialet? 

Flera av informanternas upplevelse är att eleverna behöver en grundtrygghet i att veta vad som gäller 

för att vara mottaglig för undervisning och för att kunna lära sig någonting. 

Eleverna vågar när de får trygghet i att det är tydligt och lite fyrkantigt(Lena, Fritidshem 3). 

Flertalet av informanterna upplever att det finns ett stort behov av bildstöd och visuella instruktioner i 

elevgruppen som vistas på fritidshemmen, eftersom flertalet elever har svårt att uppfatta verbal 

kommunikation i flera led. En av informanterna hänvisar till ett sätt att tänka för att bättre förstå hur 

det kan vara för elever med funktionsnedsättning i vardagen: 

Om jag skulle åka till Tokyo och det inte fanns skyltar som jag kunde förstå så skulle jag inte 

hitta någonstans. Jag brukar tänka att fritidshemmet är Tokyo för de här eleverna varje dag 

(Lotta, Fritidshem 1). 

Samtliga informanter arbetar med socialträning med eleverna. De beskriver att de försöker att ge 

eleverna verktyg så att de ska kunna klara av olika situationer som uppstår i livet på ett konstruktivt 

sätt. De använder sig av seriesamtal och sociala berättelser för att konkretisera situationen både i 

förebyggande syfte och som efterarbete då det uppstått ett missförstånd eller konflikt. Den sociala 

träningen kan också innefatta konkreta vardagssituationer som exempelvis att träna på att besöka 

biblioteket eller att åka buss. Till hjälp använder sig pedagogerna av ett bildprogram som heter 

”Inprint”. 
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Informanterna upplever att den sociala träningen är ett verktyg som är till stor hjälp för eleverna och 

att det ger goda resultat att arbeta med detta då flertalet av eleverna i verksamheten har stora 

svårigheter i att sätta sig in i hur andra människor tänker och känner. 

Det handlar ju mycket om att förstå att det är inte bara jag, utan det finns andra också (Åsa, 

Fritidshem 5). 

Dessa exempel på alternativa verktyg används i de flesta fritidsverksamheterna: 

1. Datorer, dataprogram och Ipads 

2. En så kallad ”timstock”, en klocka som på ett konkret sätt visar tiden. 

3. Handy phone 

Hur upplever pedagogerna de alternativa verktygen? 

Några informanter upplever att de alternativa verktyg som används fungerar mycket väl för elever med 

olika funktionsnedsättningar så länge de anpassas individuellt till varje enskild elev.  

I en av verksamheterna där en specialpedagog arbetar är det hennes arbetsuppgift att kartlägga, samt 

testa alla nya elever som börjar i särskolan. Efter att specialpedagogen har kartlagt eleverna tar 

specialpedagogen i samråd med den pedagog som ska arbeta närmst eleven fram lämpliga övningar, 

material samt alternativa verktyg beroende på elevens behov av stöd.  

Det är ju inte fler elever än att jag kan lära känna dem och deras behov (Madelene, 

Fritidshem 5). 

Flera av informanterna upplever att de alternativa verktygen gör undervisningen mer tillgänglig för 

eleverna. 

Ipads använder vi oss av i svenska och till dokumentation. Det är ett bra verktyg och det är 

lättanvänt för barnen (Åsa, Fritidshem 5). 

Förhållningssätt i mötet med elever med olika 

funktionsnedsättningar samt specialpedagogisk 

kompetens 

Förhållningssätt är ett diffust begrepp. Jag har därför valt att presentera det resultat gällande detta 

begrepp under olika underrubriker som alla är delar i begreppet. Med förhållningssätt avses i studien 

bemötande, relationskapande, metoder, strategier och tillvägagångssätt, samt pedagogernas barnsyn 

samt syn på lärande. 

Bemötande 

Flertalet informanter betonar vikten av att verksamheten ska följa samma linje hela dagen för att skapa 

en trygghet och förutsägbarhet för eleverna.  

Samtliga informanter berättar att de lägger mycket arbete på att gemensamt diskutera 

förhållningssättet gentemot eleverna. I fyra verksamheter har det” förhållningssättet” som en stående 

punkt på dagordningen på samtliga möten. Detta för att få all personal att bemöta och agera så lika 

som möjligt i mötet med varje enskild elev. 

Några av informanterna menar att personalen har ett gemensamt förhållningssätt kan vara en 

avgörande faktor kring vidare en elev utvecklas framåt eller inte. 
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För en del elever räcker det med att man bara går utanför det vanliga förhållningssättet en 

gång så backar de långt och man får börja om från början (Kicki, Fritidshem 2). 

Flertalet av informanterna upplever att det sätts in stödinsatser i samma utsträckning över hela dagen. 

Behöver man hjälp på förmiddagen så behöver man hjälp på eftermiddagen (Åsa, Fritidshem 5) 

Några av informanterna upplever dock ett behov av ett ökat samarbete och helhetstänk kring de här 

eleverna mellan alla olika delar och institutioner i elevens vardag. De menar att det skulle gynna 

eleverna om det skulle finnas en helhetssyn på eleven över hela dygnet. De upplever att så inte är fallet 

i nuläget. 

Många av de här eleverna bor inte alltid hemma, utan de bor även på korttidshem och vissa 

på elevhem. De har en avlösare i hemmet och föräldrarna hemma som ofta är skilda. 

Dessutom kommer de ju till oss på skola och fritidshem varje dag. Det skulle gynna eleverna 

om de kunde få bli bemötta lika hela dygnet och ha det så lika som möjligt med tanke på 

deras svårigheter, men ofta är det precis tvärtom (Lotta, Fritidshem 1). 

Samtliga informanter upplever att det är viktigt att ha ett stort tålamod i sitt bemötande av eleverna 

samt en förståelse för elevernas utvecklingsnivå och utvecklingstakt. 

Jag brukar tänka så här att de är ju här av en anledning så jag måste kunna ge dem den tid de 

behöver (Åsa, Fritidshem 5). 

Informanterna upplever även att de behöver ha ett stort tålamod till sitt eget arbete.  

Man vill så mycket som pedagog till de här eleverna. Man vill ge dem hela världen liksom, 

men så orkar de inte så det kanske slutar med att man bara ger dem skogen precis utanför 

tillslut. Det kan ibland kännas frustrerande (Kalle, Fritidshem 4). 

Relationskapande 

Vissa av informanterna upplever att det är viktigt att pedagogerna avsätter tid för att lära känna varje 

elev och ta reda på vem just den här personen är och vad han eller hon behöver för att må bra och 

kunna lära sig saker. 

Man behöver ha en vilja att försöka lära känna grundbarnet bakom diagnosen och sätta sig in 

i deras personliga intressen så att man kan utgå ifrån det i det vardagliga arbetet (Lotta, 

Fritidshem 1). 

Pedagogers olika metoder, strategier och tillvägagångsätt i mötet med 

eleverna 

Samtliga informanter beskriver vikten av att ha individen i fokus och de genomför alla dagligen 

individuella anpassningar i sin verksamhet.  

Alla informanter upplever att de resurser som tilldelats verksamheten är tillräckliga för att kunna 

genomföra anpassningar för att möta de behov som finns i elevgruppen. 

I relation till antalet elever så har vi en god personaltäthet. Detta göra att vi kan arbeta 

individuellt med eleverna. Vi har dessutom förhållandevis goda ekonomiska resurser (Kalle, 

Fritidshem 4). 

Det finns en upplevelse hos informanterna att det ibland kan vara en svårighet i att både 

individanpassa respektive kravanpassa verksamheten efter individens behov och samtidigt uppfylla 

gällande styrdokument. 
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Vi måste ju ta hänsyn till gällande läroplaner också även fast vi hela tiden måste ha eleven i 

fokus (Åsa, Fritidshem 5). 

Några av informanterna nämner att de i arbetslaget har resonerat fram ett tankesätt kring hur de ser på 

begreppet ”rättvisa” i verksamheten. Detta har även diskuterats mycket med eleverna, eftersom hur de 

väljer att se på begreppet rättvisa i verksamheten påverkar vilka elever som tilldelas olika 

anpassningar. 

Alla barn är lika mycket värda och har rätt till samma saker, men en del behöver mer för att 

kunna få lika mycket (Madelene, Fritidshem 5). 

Samtliga informanter tar upp vikten av att de som pedagoger ska ha en förmåga att kunna kravanpassa 

verksamheten och olika situationer i relation till elevens utvecklingsnivå och behov.  

Jag måste lyssna in och ha en förståelse för att en jobbig dag för mig är tre gånger så jobbig 

för dem (Åsa, Fritidshem 5). 

Ett fåtal av informanterna anser att det är viktigt att ha höga förväntningar på eleverna och att ha klart 

för sig att Särskolan är en skola och inte en vårdinrättning. De upplever att om pedagogerna har höga 

förväntningar på eleverna så påverkas måluppfyllelsen positivt. 

Så att de känner att jag är en person som kan någonting och jag är någon som människor 

förväntar sig saker av (Madelene, Fritidshem 5). 

Alla informanter upplever att tydlighet och förutsägbarhet är två av hörnstenarna i ett framgångsrikt 

förhållningssätt för att elever med olika funktionsnedsättningar ska kunna fungera på ett positivt sätt i 

deras verksamhet.  

Att ge grundförutsättningar för att eleverna ska känna sig trygga i form av exempelvis ett 

dagsschema eller tydliga regler och hänvisningar. Det ska hela tiden finnas ett skyddsnät att 

falla tillbaka på (Lotta, Fritidshem 1). 

För att kunna vara tydliga och erbjuda eleverna en förutsägbar och trygg miljö uttrycker två av 

informanterna att pedagogerna måste vara väl förberedda inför varje händelse i verksamheten. 

Börjar jag som pedagog att vela då blir de här eleverna osäkra och tappar fokus (Kalle, 

Fritidshem 4). 

Några av informanterna belyser vikten av att arbeta med elevernas självförtroende och självkänsla, 

samt att ta reda på vad eleverna har för styrkor och se till att eleverna får lyckas.  

Det finns inte en människa som inte har någonting extra (Lotta, Fritidshem 1). 

Samtliga informanter upplever att det finns ett behov av att kompensera ett tidigare misslyckande i 

tidigare skolformer. 

Vi försöker att i största möjliga mål arbeta fram handlingsplaner för olika situationer. Det vi 

redan vet innan att det inte fungerar det gör vi inte. När eleverna lyckas berömmer vi 

eleverna och ger dem uppskattning för det de är bra på. Det de är sämre på vet de redan 

eftersom de fått så många utskällningar och behöver inte bli påminda ytterligare om deras 

brister (Lotta, Fritidshem 1). 

Ett fåtal av informanterna ser det som sin uppgift och skyldighet att hitta lösningar och strategier på 

elevens problem. 
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En informant jämför sitt arbete med ett detektivarbete där hon hela tiden försöker hitta lösningar. 

Just nu kanske något fungerar som sen helt plötsligt inte fungerar längre och då måste man 

hela tiden gå tillbaka och fundera. Vad är det som hänt? Har vi ändrat något? Vad kan vi göra 

för att det ska bli bättre? (Kicki, Fritidshem 2). 

Barnsyn samt syn på lärande 

Några av informanterna berättar att det är viktigt att samma barnsyn och syn på lärande råder i 

verksamheten och att detta speglar deras bemötande till barnen. 

På det här fritidshemmet utgår alla pedagoger ifrån att alla människor alltid gör det de tror är 

rätt. Kan en människa göra rätt så gör den rätt. Vi har även diskuterat att vi aldrig får glömma 

att eleverna i grunden är vanliga barn och identifiera eleven med sin diagnos (Lotta, 

Fritidshem 1). 

Samtliga informanter belyser vikten av att eleven ska känna en delaktighet i sitt eget lärande.  

En informant upplever dock ett dilemma med delaktighet i förhållande till elever med olika 

funktionsnedsättningar 

Det är viktigt att aktiviteterna ska vara frivilliga och att eleverna ska vara delaktiga och 

kunna påverka men samtidigt är det styrda aktiviteter som fungerar bäst för de här eleverna 

(Åsa, Fritidshem 5). 

Några av informanterna problematiserar det faktum att elevernas energi inte alltid räcker till hela 

dagen och att de då väljer att prioritera den sociala utvecklingen i dessa fall. 

På vårt fritidshem erbjuder vi ingen läxhjälp för de flesta elever har inga läxor i skolan, 

eftersom det räcker för dem med den ansträngningen det innebär att vara i skolan en hel dag 

med en funktionsnedsättning. Det är bättre deras energi går till att utvecklas socialt i stället. 

(Lotta, Fritidshem 1). 

Samtliga informanter upplever även en tidsbrist i sitt arbete då skolan i många fall slutar så sent och 

många av eleverna åker hem relativt tidigt så finns det inte så lång tid att genomföra någon planerad 

verksamhet på. 

Skolan tar den största delen av elevens dag och energi. Det är ju bra för eleven att åka hem 

tidigt för att hon/eller han är trötta, men samtidigt blir det en väldigt kort stund som vi har att 

genomföra någon planerad verksamhet inom det som eleven ska och behöver utveckla på 

fritidshemmet (Åsa, fritidshem 5). 

Specialpedagogisk kompetens 

Flertalet informanter berättar att det i sin verksamhet får handledning av en Specialpedagog eller 

Psykolog beroende på vad de vill ha stöd med i arbetet med eleverna. Två av informanterna förklarar 

att det hade kontinuerlig handledning förut men att det av ekonomiska skäl inte får tillgång till det i 

nuläget. I dessa verksamheter får lärarna handledning, men inte de pedagoger som arbetar på 

fritidshemmet. 

I en av verksamheterna finns det en Specialpedagog som är kopplad till verksamheten och alltid är på 

plats. Samtliga informanter upplever att det är en viktig att få handledning för att kunna var 

professionell i sitt yrke och för att kunna anpassa verksamheten för de här eleverna utifrån deras 

behov. 

I handledningen fick vi nya tankesätt och lösningar och kom fram till egen reflektion kring 

olika elever och situationer (Åsa, Fritidshem 5). 
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Samarbete kompetens och gemensamma mål i 

verksamheten 

Samarbete skola – fritids 

Fyra fritidsverksamheter är integrerade med skolan och har ett tätt samarbete. Dessa pedagoger 

upplever att de har ett gott samarbete med skolan. 

Fritidspersonalen är med i klassen på förmiddagarna, men lärarna går inte in i fritidsverksamheten på 

eftermiddagarna. De har då möten och planering. 

Vi är färre pedagoger under fritidstid än under skoltid (Kicki, Fritidshem 2). 

En verksamhet är fristående från skolan och i denna verksamhet upplever pedagogen att samarbetet 

med skolan är bristfällig. 

Vi har endast mailkontakt med pedagogerna på skolan och då handlar det mest om praktiska 

saker kring elevernas sluttider och friluftsdagar etc. Det händer sällan att skolan informerar 

om hur skoldagen varit för eleverna (Kalle, Fritidshem 4). 

All personal har gemensamma möten där de diskuterar förhållningssättet gentemot eleverna samt vilka 

anpassningar som bör sättas in.  

Det finns en röd tråd mellan skola och fritids i de fyra integrerade verksamheterna. Pedagogerna 

genomför samma slags anpassningar på skola och fritidshem och de stödinsatser som sätts in på 

skoltid sätts även in på fritidstid. 

Det som händer på fritids ska vara någonting som eleverna känner igen (Madelene, 

Fritidshem 5). 

Samarbete med andra verksamheter 

I några verksamheter finns det ett samarbete med vanliga verksamheter för elever utan 

funktionsnedsättningar genom att de har gemensamma aktiviteter ihop. Detta samarbete har haft två 

syften. Ett syfte har enligt pedagogerna varit att eleverna ska ha möjlighet att hitta förebilder och 

någon att se upp till. Ett annat syfte har varit att få särskolans elever att uppfattas mindre udda av de 

andra barnen. 

Ibland kan särskolebarnen uppfattas som lite udda. Liksom – Ojdå, där kommer särbarnen! 

Eftersom de är med och spelar fotboll och även är med på andra aktiviteter så är dem vid 

dessa tillfällen med på samma sätt och på samma villkor som alla andra (Lena, Fritidshem 3). 

En informant upplever att det ibland kan vara problematiskt att få till ett samarbete med pedagoger till 

vanliga klasser p.g.a. av okunskap. 

Det är inte alla som gillar att arbeta med barn och ungdomar med funktionsnedsättning, vissa 

pedagoger tycker att det är läskigt (Kalle, Fritidshem 4). 

På tre av fritidshemmen finns det ett behov av ett ökat samarbete med skolorna runt omkring de 

aktuella verksamheterna. De upplever att det finns ett behov av att arbeta främjande för att öka 

förståelsen för de här eleverna med olika funktionsnedsättningar. 

En av informanterna menar att den här sortens verksamheter ligger för långt ifrån de ordinarie 

verksamheterna och därför uppstår en segregering. Informanten har en tanke om att särskolans lokaler 

borde vara integrerade med den vanliga skolan för att i större utsträckning normalisera de elever som 
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går där. Svårigheten med detta är enligt pedagogen att den vanliga skolans lokaler inte alls är 

anpassade till dessa elever. 

Särskolan i sig borde vara mer insprängt i vanliga skolan, för nu är vi lite på undantaget 

lokalmässigt och då blir inte särskoleeleverna inte en naturlig del i de andras vardag. Men å 

andra sidan är de här lokalerna anpassade på ett väldigt bra sätt för de här eleverna och de 

mister vi då. Det är lite dubbelt (Åsa, Fritidshem 5). 

Kompetens 

I en majoritet av verksamheterna anställs endast pedagoger som har en adekvat utbildning och i en 

verksamhet utbildar de alla nyanställda internt innan de börjar arbeta i verksamheten. 

Flertalet av informanterna beskriver att det i verksamheterna har en stor fördel genom att all personal 

har står förståelse och kunskap om hur de ska hantera elever med olika funktionsnedsättningar. 

Alla människor här både elever och pedagoger har en förståelse för situationer som kan 

uppstå p.g.a. av elevernas funktionsnedsättningar. De flesta elever känner att de som en elev 

sa här om dagen har ”äntligen har hittat hem” (Lotta, Fritidshem 1). 

Några av informanterna upplever att det är särskilt viktigt i dessa verksamheter att pedagogerna har 

kunskap om hur de ska handskas med elever som hamnar i affekt. I dessa situationer är det viktigt att 

ett bekräftande, lågaffektivt bemötande som grundas på förståelse används. 

Gemensamma mål i verksamheten 

Samtliga informanterna beskriver att de har olika huvudmål för verksamheterna och att det upplever 

att det är en viktig faktor för att möjliggöra ett gemensamt förhållningssätt i arbetslaget. 

Flertalet av de övergripande målen för verksamheterna är av långsiktig karaktär och riktar sig mot att 

pedagogerna vill förbereda eleverna väl för att kunna klara av sitt vuxenliv med en 

funktionsnedsättning på ett bra sätt. 

Ett huvudmål med vår verksamhet är att ge eleverna de bästa redskapen och strategierna i 

olika livssituationer redan i tidig ålder, eftersom de kommer att ha sina 

funktionsnedsättningar hela sina liv (Lotta, Fritidshem 1). 

 

Den dagen de slutar här ska de ha en kompis och en fritidsaktivitet att utföra och de ska inte 

bli hemmasittare (Kalle, Fritidshem 4). 

Kort sammanfattning 

Resultatet visar att pedagogerna på de tillrättalagda fritidshemmen upplever anpassningar som något 

positivt och nödvändigt för att eleverna ska kunna må bra och för att utbildningen ska bli tillgänglig 

för dem. 

Alla informanter beskriver att de på olika sätt genomför anpassningar i relation till elevernas behov. 

De genomförs pedagogiska anpassningar i den fysiska miljön, genom användande av alternativa 

verktyg och anpassat material samt i pedagogernas metoder, strategier och tillvägagångssätt i mötet 

med eleverna. Jag går in mer specifikt på de olika pedagogiska anpassningar som genomförs i 

fritidsverksamheterna i föregående avsnitt. 
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I resultatet framkommer att pedagogerna upplever att bemötandet och relationsskapande till eleven är 

av stor vikt. Flera informanter berättade även att det är viktigt att ta sig tid att lära känna grundbarnet 

bakom diagnosen samt att ta reda på vilka styrkor och intressen eleven har och utgå ifrån detta i 

verksamheten. Tydlighet och förutsägbarhet upplevs av pedagogerna som två viktiga hörnstenar i ett 

framgångsrikt förhållningssätt gentemot elever med olika funktionsnedsättningar 

Samtliga informanter beskriver vikten av ha individen i fokus. Det upplevs dock som en svårighet att å 

ena sidan individ- och kravanpassa verksamheten efter individens behov och å andra sidan uppfylla 

gällande styrdokument. 

Flera av pedagogerna upplever att det finns ett behov av att kompensera tidigare misslyckande hos 

eleven från tidigare skolformer och ser det som en pedagogs uppgift och skyldighet att hjälpa eleven 

att hitta strategier och lösningar på elevens problem. 

I flertalet verksamheter genomförs kontinuerligt en diskussion kring vilken barnsyn och vilket 

förhållningssätt som ska råda i verksamheten. Samtliga informanter belyser även vikten av pedagogers 

syn på lärande samt att eleven ges möjlighet att vara delaktig i sitt eget lärande. Det finns dock en 

upplevelse av att det är ett dilemma att göra elever med vissa funktionsnedsättningar delaktiga då det 

ses som viktigt att verksamheten ska vara frivilliga och eleven ska kunna påverka innehållet samtidigt 

så fungerar dessa elever ofta bäst under styrda aktiviteter med mycket struktur. 

Pedagogerna upplever att de har goda förutsättningar att kunna anpassa och sätta in olika stödinsatser 

och relaterar det till den höga personaltätheten och de små barngrupperna, samt verksamheternas 

relativt goda ekonomi. 

Flertalet pedagoger får i sin yrkesroll handledning av Specialpedagog eller Psykolog. I en verksamhet 

finns det en Specialpedagog som är kopplad direkt till verksamheten. Samtliga informanter upplever 

att det är viktigt att få handledning för att kunna vara professionell i sin yrkesroll samt underlätta en 

anpassning av verksamheten utifrån elevernas behov. 

De verksamheter som är integrerade med skolan upplever att de har ett tätt och positivt samarbete 

mellan fritidshemmet och skolan. Pedagogerna upplever att det finns en röd tråd mellan skola och 

fritids och samma slags anpassningar och stödinsatser sätts in på skola och fritid. I den verksamheten 

som inte är integrerad med skolan upplever pedagogerna dock att samarbetet är bristfälligt.  

Analys 

Resultatet visar på att pedagogerna i de tillrättalagda verksamheterna upplever att de ges goda 

förutsättningar för att de ska kunna anpassa verksamheten efter elevernas behov. Pedagogerna relaterar 

detta till de små barngrupperna, den höga personaltätheten samt den relativt goda ekonomin som råder 

i verksamheterna. 

Resultatet visar också att pedagogerna på de tillrättalagda fritidshemmen upplever anpassningar som 

något nödvändigt för att eleverna ska kunna må bra och för att utbildningen ska bli tillgänglig för dem. 

Detta överensstämmer med vad SPSM (2015) betonar att alternativa verktyg är en förutsättning för att 

kunna nå målen för vissa elever med funktionsnedsättningar och poängterar vikten av att det finns 

tillgång till alternativa verktyg redan vid skolstart. 

Mina informanter betonar ekonomin som en förutsättning för att kunna anpassa verksamheten. I 

artikeln ”Stödet försvinner på eftermiddagen” i Specialpedagogen nr. 6, vilken bygger på en enkät där 

tretusen fritidspedagoger har svarat framkommer det att elever i behov av särskilt stöd som ges 
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stödinsatser och anpassningar i skolan ofta helt saknar dessa resurser på eftermiddagen på 

fritidshemmet. Flertalet fritidspedagoger vittnar om att de inte kan tillgodose barnens behov. 

Dessutom visar enkätsvaren att Specialpedagogen på skolan mycket sällan har fritidshemmet som sitt 

ansvarsområde och därmed får heller inte personalen del av den specialpedagogiska kompetensen. 

Detta trots att skollagen i detta fall är tydlig: elever har samma rätt till stöd under hela dagen 

(Utbildningsdepartementet, 2009). I min studie avser jag inte att undersöka det ordinarie 

fritidshemmet. Det ligger dock nära till hands att med bakgrund till resultatet lyfta fram den ojämna 

resursfördelning som i detta fall blir tydlig. Det ekonomiska stödet försvinner på eftermiddagen i 

fritidsverksamheten om inte eleven hamnar på ett tillrättalagt fritidshem. Verkligheten på de ordinarie 

fritidshemmen skiljer sig alltså nämnvärt från de som beskrivs i gällande lagtexter och styrdokument. 

Elever behöver ha en diagnos för att få tillgång till de verksamheter i vilka jag har bedrivit min studie. 

I och med sin diagnos betonas elevens svårigheter för att de ska få tillgång till dessa verksamheter. Här 

finns en etisk känslighet. Det har jag tagit i beaktning i min studie och har valt att inte gå in närmare 

på de svårigheter som eleverna har och valt bort delar i mitt resultat som skulle kunna uppfattas som 

känsliga. Jag har även valt bort delar som skulle kunna möjliggöra en identifiering av enskilda elever 

samt uttryck som skulle kunna bidra till ett förlöjligande eller stigmatiserande av elever med en viss 

funktionsnedsättning. Kärfe (2006) betonar att barn ofta identifierar sig med sin diagnos och inte har 

samma möjlighet att distansera sig till en diagnos som en vuxen har. Med bakgrund i vad jag tidigare 

beskrivit om bristen på stödåtgärder för elever med olika funktionsnedsättningar i den ordinarie 

fritidshemsverksamheten, samt med stöd av vad Skolinspektionens (2014) utredning visar angående de 

förekommande brister som råder inom området anpassningar, samt i fritidshemmens kvalitet väcks en 

fråga hos mig. Är det så att det elever med funktionsnedsättningar som har problem att klara av 

skolans krav å ena sidan erbjuds tillgång till de anpassningar och resurser som de tillrättalagda 

verksamheterna erbjuder, men å andra sidan får betala ett högt pris i och med deras krav på en diagnos 

som kanske medför en stigmatiserad bild av elevernas oförmågor?  

Resultatet visar även att trots att de tillrättalagda fritidshemmen erbjuder många anpassningar som 

bidrar till att göra utbildningen tillgänglig för dem och till att det inkluderas i ett sammanhang så är 

dessa verksamheter i högsta grad av exkluderande karaktär p.g.a. av just deras anpassade utformning 

samt att flertalet verksamheter är belägna på ett sådant sätt att det försvårar naturliga möten med elever 

från ordinarie grundskolan. 

En förutsättning för att de pedagogiska anpassningarna ska kunna sträcka sig över hela dagen är ett 

gott samarbete mellan skola och fritidshem. Resultatet visar att de verksamheter som i studien är 

integrerade med skolan upplever att det finns en röd tråd mellan skola och fritids och samma slags 

anpassningar och stödinsatser sätts in på skola och fritid. I den verksamheten som inte är integrerad 

med skolan upplever pedagogerna dock att samarbetet är bristfälligt. Det finns tendenser i resultatet 

som visar att samarbetet inte alltid är jämnlikt även i de verksamheter där pedagogerna upplever 

samarbetet som positivt. Flertalet studier visar att det är lärarna som är bestämmande i hur samarbetet 

ska se ut mellan skola och fritidshem (Söderlund, 1993; 2000; Carlander, 1999; Hansen, 1999). Detta 

sammanfaller med mitt resultat som visar att fritidspedagogerna är med i klassrummet på 

förmiddagen, men lärarna inte är med på eftermiddagen på fritidshemmet. Ur ett specialpedagogiskt 

perspektiv bidrar detta till att det på fritidshemmet arbetar färre pedagoger med elever som har samma 

behov som på eftermiddagen. Detta trots att det i Styrdokumenten går att läsa att samtliga som arbetar 

i skolan ska samverka för att utveckla en god miljö för lärande och har ett gemensamt ansvar för att 

stödja elever i behov av särskilt stöd (Skolverket, 2011).  
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Siljehag (2007) belyser att fritidspedagogiken har lägre status än den pedagogik som råder i skolans 

verksamhet. Även Haglund (2009) betonar att fritidshemmet har svårt att hävda sig gentemot skolan. 

Hansen (1999) beskriver orsaken till att skolan har högre status än fritidshemmet genom att belysa att 

teori tenderar att ha högre status än praktiska inslag vilka fritidshemmet till stor del bygger sin 

verksamhet på. En fråga som infinner sig hos mig med bakgrund av resultatet är hur det påverkar de 

eventuella anpassningar som genomförs för elever med olika funktionsnedsättningar då en kompetens, 

alltså fritidspedagogiken ses som mindre värd? Den pedagogik och det lärande som förespråkas på 

fritidshemmen som är av situerad karaktär, med praktiska inslag som har sin utgångspunkt i elevers 

erfarenheter intressen och personliga styrkor är den pedagogik och lärande som pedagogerna i min 

studie upplever som den mest framgångsrika i arbetet med elever med olika funktionsnedsättningar. 

Hur kan det då komma sig att inte fritidspedagogens yrkeskompetenser tas till vara bättre i skolans 

värld då det gäller det specialpedagogiska arbetet?  

Skidmore (2012) talar i sin artikel om The polyphonic classroom. Detta levande klassrum vilket 

beskrivs i studien går att jämföra med fritidshemmet som lärmiljö. Malin Rohlin (2013) diskuterar det 

multimodala lärande på fritidshemmet och att använda sig av denna syn på lärande kan ses som en 

anpassning i sig. Beroende av vilken syn på lärande som antas inom fritidshemsverksamheten sätts 

olika anpassningar in och eleverna bemöts på olika sätt (Ahlberg, 2001). Den syn på lärande som 

framkommer i pedagogernas beskrivningar av huvudmålen för de olika verksamheterna kan ses i 

relation till vad Säljö (2000) beskriver då han belyser lärande med utgångspunkt i Vygotskijs idéer om 

utveckling utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Detta eftersom flertalet av de övergripande målen för 

verksamheterna är av långsiktig karaktär och riktar sig mot att pedagogerna vill förbereda eleverna väl 

för att kunna klara av sitt vuxenliv med en funktionsnedsättning på ett bra sätt, det handlar här alltså 

om ett livslångt lärande. Även de anpassningar som genomförs i de undersökta fritidshemmen går i 

hög grad att relatera till det sociokulturella perspektivet, då miljön på olika sätt hela tiden anpassas för 

att möjliggöra ett lärande. 

Rohlin (2012) belyser ett av fritidshemmets dilemman nämligen att verksamheten bygger på 

frivillighet parallellt med att vara styrt av gällande styrdokument. Detta går att ställa i relation till 

informanternas upplevelse av att det kan vara svårt att både utgå ifrån individen och gällande 

styrdokument. Ytterligare ett dilemma som framkommer i resultatet är att det inom fritidspedagogik 

läggs en vikt vid att aktiviteterna ska vara frivilliga och att eleverna ska vara delaktiga och kunna 

påverka men samtidigt är det styrda aktiviteter som fungerar bäst för elever med olika 

funktionsnedsättningar. 
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DISKUSSION 

Syftet med studien har varit att studera pedagogiska anpassningar för elever med olika 

funktionsnedsättningar i en för dem tillrättalagd fritidshemsverksamhet. I studien synliggörs och 

problematiseras pedagogers arbete med elever med funktionsnedsättning på de tillrättalagda 

fritidshemmen, samt de pedagogiska anpassningar som genomförs i verksamheterna utifrån 

pedagogernas egna upplevelser. 

Resultatet i min studie visar att det genomförs anpassningar i de tillrättalagda fritidshemmen och att 

pedagogerna ser detta som en nödvändighet för att elever med funktionsnedsättningar ska kunna må 

bra och tillgodogöra sig utbildningen. Parallellt med resultatet visar de studier, rapporter och litteratur 

jag tagit del av att detta långt ifrån överensstämmer med verkligheten på de ordinarie fritidshemmen 

(Koch, 2014; Skolinspektionen, 2014). 

Forskning inom fritidshem är som sagt ett mycket eftersatt område (Klerfelt & Haglund, 2011; 

Siljehag, 2007) och fritidshemmet uppdrag nämns sällan i utredningar kring skolans arbete och 

organisation Rohlin (2012). 

Först nu på senare år har det i styrdokumenten blivit klart att det ska genomföras anpassningar även på 

fritidshem (Skolverket, 2014) och det har kommit upp till ytan att det behövs ett ökat kvalitetsarbete 

på fritidshem (Skolverket, 2010). Utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv upplever jag detta som 

oroväckande. För mig är det en självklarhet att om kvaliteten höjs på fritidshemmet och skola och 

fritidshem får till ett jämnlikt samarbete där kompetenserna kompletterar varandra och alla olika sätt 

att lära tas tillvara så kommer måluppfyllelsen överlag att öka. 

I studiens resultat framkommer att flertalet pedagoger upplever ett behov av ett större samarbete 

mellan grundsärskolan och den ordinarie grundskolan för att främja förståelsen för elever med olika 

funktionsnedsättningar. En av informanterna menar att den här sortens verksamheter ligger för långt 

ifrån de ordinarie verksamheterna och därför uppstår en segregering. Informanten har en tanke om att 

särskolans lokaler borde vara integrerade med den vanliga skolan för att i större utsträckning 

normalisera de elever som går där. Denna tanke stämmer överens med (Karlsudd, 1999) som menar att 

barn och ungdomar som vuxit upp tillsammans med handikappade människor är en bra investering i 

ett framtida samhälle där alla människor räknas in (Karlsudd, 1999). 

Å andra sidan framkommer även i resultatet utifrån pedagogernas upplevelse ett behov av små 

anpassade grupper för elever med funktionsnedsättningar. Pedagogerna uttrycker att dessa elever 

skulle må dåligt i en vanlig fritidsverksamhet. 

Metoddiskussion 

Jag har använt mig av intervjuer som metod i denna studie. I min teori och analys har jag blivit 

inspirerad av fenomenologin. Jag har byggt min empiri på intervjuer med pedagoger som arbetar på 

tillrättalagda fritidshem. Om jag hade haft för avsikt att studera ordinarie fritidsverksamhet och min 

frågeställning hade varit om det fanns anpassningar i denna verksamhet hade det varit ett klokt val att 

använda mig av observationer som komplement till mina intervjuer. I denna studie ville jag istället 
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belysa och problematisera de anpassningar som genomförs i redan tillrättalagda fritidshem. De elever 

som går på dessa fritidshem är alla diagnosticerade. Detta medför en etisk känslighet och jag har valt 

att ta bort delar i resultatet som skulle kunna uppfattas som känsliga för de individer som går på 

fritidshemmen, eller för andra människor med olika funktionsnedsättningar. 

Jag ville undersöka fenomenet anpassningar på fritidshem med fokus på pedagogers upplevelse. 

Bryman (2002) framhäver vidare att frågeställningar som innefattar hur personer tänker kring vissa 

fenomen, inte lämpar sig att studera med hjälp av observationer. 

I denna studie har jag alltså valt att studera de pedagogiska anpassningar som finns i redan 

tillrättalagda verksamheter och då är det inte heller relevant att ställa sig frågan om det förekommer 

anpassningar. Därför har jag till fördel använt mig av endast intervjustudier och valt bort observation 

som komplement och metod. 

Mina intervjufrågor utformades tematiska under olika frågeområden då detta framskrevs som 

föredömligt i fenomenologiska studier (Fejes & Thornberg, 2015).  

Intervjuer har en fördel som metod att forskaren här kan få en djupgående data samt att forskaren kan 

justera sina frågor under intervjun och därmed se till att han får svar på allt han ämnat få svar på 

(Trost, 2010). Nackdelen med intervjustudier enligt Trost är dock att de är tidskrävande och att 

respondenten kan bli påverkad av forskaren och att det därmed är svårt att uppnå objektivitet. 

Transkriberingen av intervjuerna var tidskrävande och så här i efterhand hade jag möjligtvis ha kunnat 

dra ner på antalet intervjufrågor något. 

Empirin i studien byggs på sex stycken intervjuer. Detta kan ses som ett begränsat urval. Det hade 

varit intressant att intervjua fler pedagoger och kanske även elever men i förhållande till tidsaspekten 

har jag varit tvungen att begränsa mig.  

Syftet med studien har inte varit att belysa generaliserbar kunskap. Jag har inte heller haft som syfte att 

göra någon jämförande studie fritidshemmen emellan.  

Kontexten ändras över tid och därmed pedagogernas upplevelse av det undersökta fenomenet. Studien 

reser intressanta frågor, men är inte möjlig att generalisera. Däremot har jag i min analys av resultatet 

belyst intressanta reflektioner som kan adderas till liknande studier och därmed bidra till en förändring 

Förslag till fortsatt forskning 

Då det finns begränsat med forskning som fokuserar på fritidshem ur ett specialpedagogiskt perspektiv 

finns det många olika möjligheter till fortsatta studier som i nuläget är outforskade inom detta 

forskningsområde. Det hade varit mycket intressant att genomföra en studie kring pedagogiska 

anpassningar inom det ordinarie fritidshemmet. Till vilken grad genomförs det anpassningar på 

ordinarie fritidshem? Hur stor del av de elever som har olika funktionsnedsättningar saknar stöd i 

fritidshemsverksamheten? Det hade även varit intressant att genomföra en jämförande studie vad det 

gäller pedagogiska anpassningar mellan tillrättalagda fritidshem och ordinarie verksamheter. 
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BILAGOR 

Bilaga 1. Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

1. Har du någon pedagogisk utbildning och i sådana fall vilken?  

2. Hur många år har du arbetat som pedagog på fritidshem? 

3. Hur många år har du arbetat på det här fritidshemmet? 

4. Hur många barn är inskrivna på fritidshemmet? 

5. Hur ser barngruppen ut? Vilka olika funktionsnedsättningar/diagnoser finns hos eleverna? 

6. Hur många pedagoger arbetar på fritidshemmet? 

7. Hur många av pedagogerna har en pedagogisk utbildning, och i så fall vilken utbildning? 

8. Genomför du pedagogiska anpassningar på fritidshemmet i ditt arbete med elever med olika 

funktionsnedsättningar? Ge exempel! Hur fungerar dessa? 

Den fysiska miljön 

9. Är den fysiska miljön anpassad efter de elever som vistas på fritidshemmet? Hur ser dessa 

anpassningar ut? 

10. Hur fungerar den fysiska miljön på fritidshemmet för elever med funktionsnedsättningar? 

Alternativa verktyg och anpassat material 

11. Använder ni er av alternativa verktyg och/eller anpassat material i arbetet med de elever som vistas 

på fritidshemmet? Ge exempel på vilket material eller alternativa verktyg ni använder! 

11.b Hur fungerar detta material eller verktyg 

Förhållningssätt 

12. Anpassar du ditt förhållningssätt i arbetet med de elever du möter på fritidshemmet där du arbetar? 

Hur? 

13. Vilket förhållningssätt fungerar bra i mötet med de elever som vistas på fritidshemmet? 

14. Vilket förhållningssätt fungerar mindre bra i mötet med de elever som vistas på fritidshemmet? 

15. Hur skulle du sammanfatta ditt förhållningssätt och syn på elever med funktionsnedsättning? 

Anpassningar på fritidshem 

16. Finns det andra exempel på när du anpassar fritidshemsverksamheten till elever med olika 

funktionsnedsättningar? 

17. Finns det exempel på anpassningar som du skulle vilja göra, men inte kan genomföra? Varför kan 

du inte det? 

18. Kan du se några svårigheter avseende att tillgodose barnens behov av särskilt stöd inom 

fritidshemsverksamheten, och i så fall vilka svårigheter?  

19. Vilka möjligheter finns det på fritidshemmet att tillgodose barnens behov av särskilt stöd? 
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20. Anser du att de anpassningar som genomförs är tillräckliga för att tillgodose barnens behov eller 

behövs andra insatser? Vilka? 

Samarbete/kompetens 

21. Har fritidshemmet tillgång till specialpedagogisk och psykologisk kompetens, och i så fall i vilken 

omfattning? Anser du att denna kompetens är till nytta för ert arbete på fritidshemmet, och i så fall 

hur? 

22. Samarbetar ni på fritidshemmet/skolan kring elever i behov av särskilt stöd? Hur? 

23. Arbetar ni för att få ett gemensamt förhållningssätt gentemot elever med olika 

funktionsnedsättningar på fritidshemmet/ skolan? 

Övrigt 

24. Har du något att tillägga? 
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Bilaga 2. Missivbrev   

 

 

 

Hej! 

Jag heter Isabelle Daynac och läser på Specialpedagogprogrammet vid Stockholms universitet. Nu till 

våren kommer jag skriva min magisteruppsats och söker därför intervjupersoner till min studie som är 

på 15hp. 

Syftet med studien är att studera pedagogiska anpassningar för elever med olika 

funktionsnedsättningar i fritidshemsverksamhet. 

Sammanlagt kommer sex pedagoger att intervjuas som alla arbetar i fritidshemsverksamhet för elever 

med neuropsykiatriska funktionshinder och/eller utvecklingsstörning. 

Frågorna kommer främst handla om vilka anpassningar som genomförts i verksamheten och hur dessa 

ser ut, samt hur pedagogerna upplever dessa anpassningar. 

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

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

intervjupersonernas svar kommer dessa att jämföras och relateras med varandra. 

Jag kommer att ta hänsyn till Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer i min studie. Enligt 

informationskravet kommer jag informera samtliga deltagare om studiens syfte samt vad deras 

medverkan i studien innebär. Att delta i studien är frivilligt och personerna som valt att medverka i 

studien har rätt att avbryta sitt deltagande om de önskar, enligt samtyckeskravet. Intervjusvaren 

kommer endast att användas för min magisteruppsats och jag kommer att förstöra detta material då 

uppsatsen är klar, detta enligt nyttjandekravet. Enligt konfidentialitetskravet så kommer 

intervjupersonernas svar att behandlas med anonymitet. Jag kommer att fingera namn på deltagarna i 

studien och på skolorna där pedagogerna arbetar. Detta för att ingen deltagare ska kunna identifieras i 

studien. 

 

Tack på förhand för din medverkan! 

Med vänlig hälsning 

Isabelle Daynac 

 

Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta mig! 

E-post:xxxxxxxx                             Tel: xxx-xxx xx xx

tel:070-207
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