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Sammanfattning 
 

Detta är en kvalitativ studie som avser att undersöka hur personal i fritidshemmet förhåller sig 

till barn i behov av särskilt stöd. I studien undersöks personalen i fritidshemmets värderingar, 

attityder mot barn med olika problematik. Attityder och värderingar undersökts också i 

samband med ramfaktorer för att se om dessa påverkar verksamheten.  

 

I styrdokumenten angående fritidshemmets uppdrag och verksamhet tas det upp hur arbetet 

ska främja individens utveckling såväl som emotionellt, socialt och kunskapsmässigt. Det står 

också tydligt att barn med psykiska besvär och behov av stöd ska tillägna sig det stödet och 

den undervisningen i fritidshemmet (SFS, 2010:800). 

 

Fritidshemmets verksamhet har både en grupp- och relationsorienterad natur och även om det 

tas upp en del hur arbete ska utföras i styrdokumenten, så framkommer det inte hur det ser ut i 

verkligheten. Fritidshemmet ska främja barns empati, solidaritet och respekt för människans 

olikheter och fostra dem till demokratiska medborgare. Därför blir det intressant att istället för 

att fokusera på barn så förs fokus över på fritidsläraren och dennes erfarenheter och 

kunskaper, samt dennes sätt att arbeta med barn med särskilda behov. 

 

Insamlingen av empiri har gjorts med kvalitativa forskningsintervjuer med yrkesverksamma 

fritidslärare. Den empirin har använts som primärkälla för mitt empiriska material. Vidare har 

den insamlade datan hanterats på ett medvetet vis och därefter granskats kritiskt utifrån olika 

påverkande faktorer. Informanterna som deltagit i studien är 5 pedagoger som arbetar på två 

olika skolor, i två rätt olika kommuner. Studien visar att likheterna i personalen i 

fritidshemmets värdering och medvetenhet av barnet, men också hur tydligt det hänger 

samman med kunskap och organisatoriska element som åligger i rektor och huvudmäns 

ansvar. 

 

Nyckelord: Fritidshem, ramfaktorer, kunskap, psykisk ohälsa, relationer och empati 
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Inledning 

”Det var ett rop på hjälp jag hörde men inte kunde tolka, ett rop som 

många vuxna inte ens uppfattade. Sedan jag promenerade ut från doktor 

Syles tjänsterum har jag tänkt tillbaka på de tusentals barn vilkas rop skurit 

igenom hjärtat på mig och undrat vem som till sist hörde, vem som till sist 

svarade, och vad som hände om ingen gjorde det.”  (Miller, 1985, s. sid 11) 

Som en vuxen lärarstudent med vars skolgång kantades av stress och återkommande 

missförstånd med lärare, undrar jag ofta hur det kan komma sig att ingen fångade upp mig och 

min funktionsnedsättning förrän jag blev vuxen? Jag var barnet som alltid glömde mitt 

busskort under de 7 åren jag åkte skolbuss. Jag var också barnet som, trots mina föräldrars 

hjälp fick med mig gympapåsen 1 gång av 5.  Jag beskrevs som glömsk, drömsk, slarvig, lat 

och ibland till och med nonchalant samtidigt som jag också beskrevs som intelligent, hade 

stor potential och kunde bli precis vad jag ville. Min ADD-diagnos kom när jag skulle fylla 

22år. Jag funderar ofta om min skolgång kunde sett ut på något annat vis. Var fanns 

pedagogerna, varför var det ingen som fångade upp mig? Var de medvetna, hade de rätt 

kompetenser? Var jag en av de som föll mellan stolarna eller var det för att jag inte hade en 

fritidsplats som ingen hann ta sig tid att lära känna mig, gå till botten med min problematik? 

Enligt undersökning av Socialstyrelsen (2013) har psykisk ohälsa samt beteende- och 

känslomässiga problem i form av ADHD/ADD ökat inom gruppen barn under 2000-talet och 

antalet barn och ungdomar med ovannämnda svårigheter fortsätter att öka. Någon bevisad 

anledning till varför ökningen sker finns inte i dagsläget men siffrorna fortsätter att öka. Det 

understryks även i rapporten att uppmärksammandet av psykisk ohälsa hos barn tidigt är 

mycket viktigt då de barn som inte får vård och hjälp i tid har en stor risk att inte bara 

misslyckas akademiskt men även i sociala sammanhang (a.a., s.8). 

Enligt Skolverket (2014) präglas fritidshemmets verksamhet av såväl praktiska, laborativa 

som metodiska arbetsformer. Där belyses inte bara fritidshemmets vikt att komplettera skolan 

kunskapsmässigt, utan man talar även om vikten av barns emotionella och sociala utveckling 

och det lärande som sker i lek och andra gruppaktiviteter. Man talar även om fritidshemmets 

långa tradition av omsorg och pedagogik som historiskt sett alltid präglat verksamheten. 

Därför anser jag att kunskaper och en medvetenhet om psykisk ohälsa hos barn är högst 

adekvat i egenskap av Grundlärare i fritidshem då det kommer att påverka den dagliga 

verksamheten på såväl grupp- och individnivå. Möjligheterna att fånga upp dessa barn som 

faller mellan stolarna är stor, inte bara för att komplettera skolan och främja barnets 

akademiska karriär, men framför allt för att hjälpa dessa barn att utvecklas socialt och 

emotionellt. 
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Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med mitt examensarbete är att närmare undersöka pedagoger och Grundlärare i 

fritidshemmets förhållningssätt och attityder gentemot barn med funktionsnedsättningar 

och/eller beteende- och känslomässig problematik, samt om det påverkar arbetet i den dagliga 

verksamheten 

• Finns det någon värdering som påverkar attityden mot barnen hos fritidslärare, i så fall 

hur? 

• Hur ser fritidslärarens medvetenhet och agerande ut i relation till barnets behov? 

• Hur påverkar skolans ramfaktorer arbetssättet och den dagliga verksamheten? 
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Bakgrund  
I detta avsnitt går jag igenom litteratur angående hur barns psykiska ohälsa kan se ut och vilka 

andra typer av problematik som är vanligt förekommande i dagsläget. Jag tar även upp olika 

forskares mening om användbara strategier för personal i fritidshemmets arbetssätt med barn 

med särskilda behov, men också vad skolans styrdokument säger om fritidspersonalen och 

verksamhetens ansvar och uppdrag. 

Begreppsdefinitioner 
Med fritidslärare, Grundlärare i fritidshem och fritidspedagog/pedagog syftar jag på personal 

som arbetar i fritidshemmet som har fritidshemspedagogik som huvudinriktning. 

Fritidshemmet och fritids syftar på den verksamhet där Grundlärare i fritidshem arbetar. 

Barns rättigheter och barns bästa kan ses utifrån tre olika infallsvinklar: barnperspektiv, 

barnets perspektiv och barnrättsperspektivet. Det första, barnperspektivet, innebär att man 

som vuxen så långt som möjligt sätter sig in i ett eller flera barns situation/er och försöker 

med hänsyn därtill se till barnets bästa. Barnets perspektiv innebär istället att vuxna lyssnar på 

barnets synvinkel och utgår från det i sin strävan för barnets bästa. Barnperspektivet och 

barns perspektiv är alltså inte samma sak och får inte blandas ihop. Det sista, 

barnrättsperspektivet handlar om barnets rättsliga status (Socialstyrelsen, 2016). 

Jag kommer även använda mig av förkortningar. Med SPSM menar jag specialpedagogiska 

myndigheten. När jag använder NPF syftar jag på Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

 

Psykisk ohälsa hos barn 
Psykisk ohälsa är ett begrepp som kan tolkas på många olika vis beroende på situation och 

sammanhang. Det kan innebära allt från självrapporterad nedstämdhet till depression, 

självskadebeteenden och missbruk (Socialstyrelsen, 2013) 

För att bena ut och förstå begreppet psykisk ohälsa kan man tolka det som ett spektrum; 

psykisk ohälsa – psykisk sjukdom. Psykisk ohälsa i form av psykisk sjukdom kan kännas igen 

av vården genom att den uppfyller olika diagnostiska kriterium för funktionsnedsättningar 

och/eller syndrom som vidare kan behandlas med vård, psykofarmaka och/eller hjälp och – 

stödinsatser från kommunen. Psykisk ohälsa kan man då tolka som stress, nedstämdhet och 

oro medan psykisk sjukdom innebär diagnostiserade tillstånd (Socialstyrelsen, 2013). 

I en annan undersökning av Folkhälsomyndigheten ser man att några av de vanligaste 

problem barn rapporterar är stress, sömnproblematik, nedstämdhet, irritabilitet/dåligt humör 

och nervositet. En skillnad är att flickor i större utsträckning rapporterar psykiska och 

somatiska besvär, och vad man kan utläsa i rapporten så ökar dessa besvär ju äldre barnen 

blir. Utvecklingen över tid visar att bara det senaste halvåret så har sömnproblematik som 

förekommer flera dagar i veckan hos flickor 15år så ser man en ökning från 18 till 24 % under 

2000-talet. (Folkhälsomyndigheten, 2016). 
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Antalet döda för egen hand har minskat med 20 % i Sverige under de senaste 15 åren. 

Olyckligtvis följer inte den positiva trenden hos ungdomar och unga vuxna, där står siffrorna 

stilla. Myndigheten ämnar förebygga detta genom att öka samverkan mellan olika aktörer på 

nationell nivå, samt utveckla uppföljning och förstärka kunskapsbyggnaden om både ohälsa 

och förebyggande insatser (Folkhälsomyndigheten, 2016). 

Nedstämdhet och stress hos barn 
För att förstå hur barns psykiska ohälsa kan uppkomma bör man ta reda på vilka stresskällor 

som är upphovet till barnens beteende. Att förändra destruktiva beteenden hos barn är givetvis 

nödvändigt, men att uteslutande fokusera på hur beteendet är istället för att försöka förstå 

varför det blir som det blir för ett barn kan få förödande konsekvenser såväl för barn som 

föräldrar (Miller, 1985) 

Stress och nedstämdhet hos barn kan uppkomma på många sätt. Hejlskov Jørgensen (2009) 

tar upp några av de vanligaste belastningsfaktorerna för barn med stress och nedstämdhet.  

• Svag förståelse för sammanhang. Om barnet har svårt för att förstå orsak och verkan 

blir konsekvensen att hen får svårt att förutsäga andras beteende, men också vad som 

ska hända. 

• Exekutiva svårigheter, Förmågan att planera och genomföra, men också förmågan att 

hålla tillbaka impulser. 

• Bristande struktur. Går hand i hand med ovanstående problem. 

• Sömnsvårigheter. Är även mycket vanligt hos barn och vuxna med NPF 

• Sinnesöverbelastning, Många med NPF har stora svårigheter med att sortera 

sinnesintryck. Kan bland annat vara oljud eller oförutsägbart ljud eller stökiga 

omgivningar. 

Socialstyrelsen (2013) hävdar att anledningen till varför psykisk ohälsa fortsätter att öka är 

oklar. De ser ett samband där barn som rapporterar oro och nedstämdhet drabbas ofta av 

psykisk sjukdom i senare delar av livet. En tolkning av detta är att barn som har inberättat 

nedstämdhet och oro är tidiga varningssignaler för förestående psykisk ohälsa och att kontakt 

med psykiatrin därmed har återupptagits. En annan tolkning är att utbildningskraven har höjts 

och ger allt mer påfrestningar hos barn, sedan när dessa barn blir unga och har svårigheter att 

ta sig ut i arbetslivet så påverkar det den psykiska hälsan negativt (Socialstyrelsen, 2013). 

 

Socio-emotionella problem och beteendediagnoser 
Beteendediagnoser och socio-emotionella problem är ofta av liknande karaktär men får inte 

för den delen blandas ihop.  

Enligt SPSM (2015) hör ADHD, autism och Tourettes syndrom till de vanligaste 

neuropsykiatriska diagnoserna. Hjärnan och nervsystemet bearbetar information på ett 

annorlunda sätt och därför kallas de neuropsykiatriska. Detta sätt att bearbeta information kan 

komma att påverka personen i en sådan omfattning att det då blir en funktionsnedsättning.  
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Angående dessa diagnoser så kan flera av dem förekomma samtidigt och de olika 

tillståndsbedömningarna har flera saker gemensamt: Dessa ställs inte utifrån medicinsk orsak 

utan snarare utifrån personens beteende, med andra ord är de beteendediagnoser. Dessa 

diagnoser har delvis en biologisk bakgrund. Funktionsnedsättningarna är osynliga, men de 

innebär en annorlunda kognition. Med andra ord kan man säga att personer med NPF tänker, 

löser problem och hanterar information på ett sätt som är annorlunda. 

Nämnvärt är att dessa inte alltid kallas för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

internationellt. De omnämns ibland som utvecklingsrelaterade kognitiva 

funktionsnedsättningar. (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2015) 

Johannesen (1997) belyser svårigheterna med att fånga upp barn med socio-emotionella 

problem. Det finns oftast diagnostiserande listor över ”symtom” eller ”karaktäristiska 

kännetecken” vilket lätt kan ge en missledande bild av att man med lätthet kan upptäcka dessa 

barn bara man har en förteckning nära till hands. De vanligaste kännetecken för 

socioemotionell problematik är: 

• Motorisk oro och hög aktivitetsnivå  

• Koncentrationssvårigheter och uppmärksamhetsstörningar 

• En bristande förmåga att sätta sig in i andras perspektiv 

• Turtagning och flexibilitet 

• Tillbakadragenhet och passivitet 

Johannessen anser att det är oetiskt och problematiskt att laborera fritt svävande kännetecken. 

Socio-emotionellproblematik och funktionsnedsättningar är av komplex och nyanserad natur 

och kan se olika ut från barn till barn, dessa nyanser och tveksamheter från fall till fall gör att 

man som pedagog får ge vika för säkra hållpunkter (Johannessen, 1997) 

Greene (2011) skriver att vuxna allt för ofta kör fast och låser sig i sin jakt på rätt diagnos. 

Istället för att fokusera på vilka färdigheter ett barn saknar och behöver tillämpa sig så fastnar 

man ofta i tanken att så snart man vet rätt diagnos så vet man hur barnet kommer att agera i 

framtiden och hur man som vuxen ska agera härnäst. Samtidigt menar Greene att en diagnos 

kan vara hjälpsam i och med att den belyser och fastslår att barnet har problem och behöver 

hjälp. Men Greene påpekar också att ett barn varken behöver ha en diagnos eller tillhöra en 

viss elevkategori för att ha problem. Barnet behöver bara ha problem för att ha problem. 

Många skolor kräver en diagnos för att bistå med hjälp, vilket psykiatriker gärna bidrar med. 

Men Greene menar dock att man inte bara ska utgå ifrån att en diagnos kommer att bidra med 

särskild information, med andra ord ska inte ett barn behöva en diagnos för att få hjälp 

(Greene, 2011). 
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 Hur vuxna kan komma till undsättning 

"Goda lärare skapar goda elever, och dåliga lärare skapar dåliga elever. På samma 

sätt kan oroliga och kaotiska elever göra potentiellt goda lärare sämre än de behöver 

vara. Det är precis som i alla andra betydelsefulla mellanmänskliga relationer: ingen 

kan vara en god partner, älskare eller ledare ensam. Vi gör varandra bra eller dåliga."                                

(Jensen & Løv, 2011, s. 7) 

Grundlärare i fritidshem bör fundera över hur de tolkar barn med psykisk-ohälsa eftersom det 

påverkar våra attityder och förhållningssätt gentemot barnen. När de vuxna bestämmer sig för 

att handla annorlunda så påverkar och förändrar det också relationerna i barngruppen. 

(Johannessen, 1997) 

Greene (2011) tar också upp vikten av att fundera över pedagogens inställning till barnet. 

Greene menar att många vuxna inte reflekterar vidare mycket över sin egen inställning till 

barn; Vad är barn för något, varför gör de som de gör och vad har de på gång? 

Om man ska kunna hjälpa barn med beteendeproblematik måste man göra det. Detta för att 

det påverkar både våra föreställningar om barnet, men också hur vi agerar i umgänget med 

dem, framför allt i konfliktsituationer och när det annars kan hetta till. Greene (2011) tar upp 

två inställningar till barn; ”Barn gör rätt om de kan” och ”Barn kan om de bara vill”. Den 

sistnämnda, att barn kan när de vill, kan innebära att man som pedagog drar slutsatsen att när 

det inte går som tänkt för barnet så grundar det sig att hen inte vill. Detta menar Greene är ett 

vanligt antagande som oftast är felaktigt, antagandet gör också att den vuxne övertygas om att 

hens viktigaste funktion och mål med åtgärder är att få barnet att vilja lyckas bra. Det målet 

uppnås oftast genom straff och belöningar med strävan att ge barnet en anledning till att ”välja 

rätt”. 

Inställningen att barn gör rätt om de kan innebär att den vuxne utgår ifrån att barnet, vill och 

är motiverad men att hen saknar förutsättningarna och förmågorna för att göra ”rätt” val. 

Jobbet för pedagogen och dennes funktion blir därmed att ta reda på vilka svårigheter det 

finns och sedan lära, vägleda och inspirera (Greene, 2011). 

En ständig fråga är hur vi inom skolan ska vägleda och uppfostra barn enligt normer utan att 

bli dirigerande, beskäftiga eller auktoritära. Barn med problematik utför oftast regelbrott och 

blir därmed utsatta för vuxnas kontroll och förmaningar, vilket allt för ofta ger effekten av en 

nedåtgående spiral. Dessa barn upplever ofta att de vuxna ”gaddar” ihop sig mot dem, de 

känner sig underlägsna och mindre betydelsefulla än de vuxna (Johannessen, 1997). 

Vidare anser Greene (2011) riktpunkten med empati är att uppnå största möjliga förståelse för 

barnets bekymmer eller perspektiv. Han understryker att barn, precis som vuxna, har 

berättigade bekymmer såsom; uppskattning, trötthet, rädsla, hunger, både lust att göra saker 

och en benägenhet att undvika saker som inte är bra eller att bli generade/förnedrande. Greene 
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menar att barn ofta är vana vid att deras behov får stå tillbaka de vuxnas. Barnet kommer i 

längden inte känna någon större anledning att arbeta med dig desto längre problem förblir 

oidentifierade, problemen förblir därmed olösta. Just angående empati och relationer menar 

Greene att du som vuxen inte alls förlorar din auktoritet genom att förstå barns bekymmer och 

att försöka samla information, Greene menar istället att barnet blir en problemlösarkompis. 

Dock finns det en fara och är en vanlig fallgrop att en hastar igenom empatisteget så snabbt 

som en bara kan, vilket givet leder till att man inte alls förstår varken barnets perspektiv, 

problem eller bekymmer. Andra vanliga fallgropar förutom att stressa sig igenom 

empatisteget är att man inte reflekterar över inbjudan att låta barnet komma till tals och 

komma med förslag, att känna sig delaktig (Greene, 2011). 

 

Juul & Jensen (2011) menar att det händer tre saker i vuxen-barnrelationer när de vuxna 

hamnar på defensiven: De vuxna förlorar sitt initiativ och sin överblick, samarbetet med 

barnen reduceras då till en uppslitande kamp om att vinna. Därefter blir barnen blir otrygga 

och förlorar tilliten till de vuxnas ledarskap. Slutligen tappar båda tron på sig själva. 

 

Aspelin (2010) menar dock att det sociala livet inom skolan har blivit allt mer intensivt, 

oförutsägbart och komplext. Författaren beskriver att vi som lärare inte längre bör förlita sig 

på fasta och tillsynes naturgivna ordningar i undervisning och fritids. Inte heller räkna med att 

bli bemött som auktoritet enbart utifrån den positionen hen innehar. Vidare menar Aspelin att 

man kan påstå att förmågan att kunna stå i relation till barn och ungdomar utgör grunden för 

en lärares kompetens. För att en ska kunna stimulera elevernas framsteg behöver läraren 

kunna bygga relationer av en viss kvalité. 

 

Vidare beskriver Aspelin (2001) skolans traditionella natur att vara "uppgiftsorienterad". Där 

är prestation, arbete och strävan mot att uppnå vissa kunskapsmål centralt. I sammanhanget 

har även skolan onämnts som intolerant, kylig och repressiv. Vidare framkommer det i texten 

att det på senare tid har blivit betydligt mer önskvärt att skolan ska verka mer 

"relationsorienterat". Aspelins (2001) tanke är att lärare och pedagoger bör kritiskt reflektera 

över vad man menar och bör mena när man talar om relationer i en pedagogisk praxis. 

Följande två exempel tas upp; 

 

1. Ett instrumentellt synsätt på relationer i undervisningen. 

Läraren rekommenderas att energiskt och med berått mod satsa på produktionen av en positiv 

anda, trivsel och gemenskap i barngruppen. Relationsberarbetning är ett honnörsord och 

centralt i lärarens roll är att behandla och omforma de känslomässiga relationerna mellan 

undervisningens parter. Aspelin (2001) menar att budskapets kärna tycks vara att den vuxne i 

egenskap av lärare ska aktivt och medvetet konstruera relationer i barngruppen. Aspelin 

menar att underlaget för sättet att betrakta detta är en teoretisk föreställning om det sociala 

livet som enskilda och åtskilda individers målinriktade handlingar. Relationer ”bearbetas” och 

”skapas” av fristående subjekt som vägleds av fastställda mål. 
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2. Ett interaktionistiskt synsätt på relationer i undervisningen. 

Detta synsätt har ett utgångsläge för en pedagogisk diskurs i relationer som inte utgår från den 

enskilde individens (lärarens) handlande. Snarare utgår resonemanget från det 

mellanmänskliga skede där lärare och elev ideligen framträder i. Därmed kan relationer inte 

förutses eller avgöras i förhand, de är inga ting, inte statiskt. Det bedöms att relationer skapas 

i människors samspel, individen kan därför sällan till fullo förutse vad en viss gärning, ett 

beteende eller en interaktionssekvens till slut kommer att leda till. Att ”skapa” och ”bearbeta” 

relationer blir vilseledande i detta paradigm, förutsatt att man menar social gemenskap med 

relationer. Man menar att i stunden individen ger sig i kast att skapa social gemenskap kan 

hen enbart uppnå någonting konstgjort och uttänkt, en mekanism, inte någonting naturligt, 

oplanerat – en organism.  

 

Lärarens pedagogiska förhållningssätt angående sociala relationer handlar då om handlingar 

och reflektioner i interaktionsprocessen där kunskapen står i centrum. Lärarna och eleverna är 

aktörer i en ständigt pågående interaktion, både med varandra och med sina inre 

konversationer. I denna interaktion så byggs, riskeras, raseras och repareras relationer. 

Pedagogen och eleven är båda verksamma i denna byggnadsprocess. 

 

Avslutningsvis skriver Aspelin: ”Kanske gör vi rätt i att se läraren som byggmästaren. Men vi 

bör inte påstå att hon har till uppgift att bygga relationer eller att relationsbyggandet sker 

separerat från kunskapsbyggandet. Ej heller ska läraren ses som ensam ansvarig för 

byggnaderna.” (Aspelin, Relationer i undervisningen, 2001, s. 31). 

 

Samtal som metod och andra strategier 
Det finns många förtjänster med att samtala, även om dessa samtal kan verka "små" och 

"oviktiga", för att både fördjupa barn och ungas förmåga att reflektera över etiska frågor och 

att utrycka känslor. Goda samtal har även potential att användas för att förebygga våld 

(Aspelin, 2001). 

Miller (1985) belyser också vikten av pedagogens förmåga att stanna, titta och lyssna för att 

på bästa sätt fånga upp situationen. Genom att stanna upp och fråga menar författaren att man 

får reda på hur och varför. När man tittar så fokuserar man på pedagogens erfarenheter av 

barnet – hur ser kroppshållningen ut? Vad sänder barnet ut för signaler i form av kroppsspråk?  

Sist så kommer delen då man lyssnar, barnet återger i både tal och tystnad. 

Förutom att använda samtalet som verktyg tar Hejlskov Jørgensen (2009) upp vikten av att 

skapa struktur och anpassa den för barnet så kan många av de exekutiva svårigheter som barn 

lever med underlättas. När man ökar strukturen för barnet så minskar även konsekvenserna av 

en svag förståelse för sammanhang ofta. Med andra ord så innebär det att barnet inte längre 

behöver känna oro, stress eller ångest inför vad som ska hända, utan får en större 

förutsägbarhet i vardagen. 

Greene (2011) tar upp fem riktpunkter och insikter att ha i bakhuvudet i arbetet med att hjälpa 

barn med socio-emotionell problematik. Författaren menar att alla dessa steg är viktiga 
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komponenter för att skapa varaktiga, ömsesidiga lösningar av problem. Greene menar dessa 

skiljer sig från andra typer av samtal och diskussion. Man avser att göra ”ett snack med 

ungen” till någonting produktivt, någonting gynnande. Greene nämner dock att en del tycker 

att detta är svårt att applicera i verkligheten, att arbetet är alldeles för långt och mödosamt. 

Men å andra sidan, menar författaren att du hjälper ett krävande barn som redan arbetar 

väldigt hårt. 

 

•  Se till att inrikta sig på att ouppfyllda förväntningar och att dina bekymmer med ett 

visst barns störande beteende blir åtgärdat; Greene menar att om ett barn gör 

någonting pedagogen inte tycker är lämpligt t.ex. att börja prata högt utan att ha räckt 

upp handen, behandla andra barn illa alternativt få dem att känna sig otrygga eller helt 

enkelt inte gör någonting du som pedagog önskar att hen gör. Det kommer att leda till 

ouppfyllda förväntningar och problem att ta itu med. 

• Lösa de problem som orsakar ett barns störande episoder på ett gemensamt, 

ömsesidigt tillfredställande och bestående vis; Barn med beteendeproblem har i regel 

fem till sex olösta problem som av vana föregår dessa episoder. Målet är att lösa dessa 

styckevis så att det på sikt inte längre orsakar de störande beteendena. Vikten av 

gemensam tillfredställelse är centralt i och med att lösningar som inte håller i längden 

faller platt till marken av den orsaken att de inte har lyckats identifiera och tillgodose 

båda parterna. 

• Lära barnet de färdigheter hen saknar; Att hjälpa barnet identifiera, fundera på och 

uttrycka de bekymmer som utlöser problematik. Att ta hänsyn till omständigheter som 

påverkat situationer och synvinklar, kunna gå vidare från gamla lösningar och 

omfamna nya. Att fundera över om dessa lösningar är, som ovan skrivet, ömsesidigt 

tillfredställande. Greene understryker även i denna punkt: repetition, repetition, 

repetition! 

• Minska det störande beteendet; Denna punkt syftar till att hjälpa pedagogen att förstå 

ett störande beteende bättre, lösa problem på varaktiga sätt och lära ut och identifiera 

outvecklade tankefärdigheter. Greene skriver att detta arbete ofta är tidsödande och 

besvärligt, men att man som vuxen måste inse att man inte kan ”fixa” barn med 

problematik snabbt, utan att det kräver tid och kontinuitet. 

• Att skapa hjälpande relationer: Här tas det upp hur barnet och arbetet kan främjas av 

att skapa goda, förtroendefulla relationer. Det är viktigt att barnet känner att du lyssnar 

på hen, tar hens bekymmer på allvar och att du kommer att försöka förstå och hjälpa 

till. 
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Fritidsläraren och fritidshemmets uppdrag 
Fritidshemmet är i praktiken en relations- och grupporienterad verksamhet som ska utgå från 

en helhetssyn på barnet och barnets behov. Några betydelsefulla inslag i verksamheten är lek, 

rörelse och skapande verksamhet (Skolverket, 2014). 

 

En del av fritidshemmets uppdrag är att skapa en verksamhet som främjar mångsidiga 

kontakter och social gemenskap, men också om ansvarstagande och inflytande. Personalen i 

fritidshemmet ska också komplettera skolan genom att arbeta med normer och grundvärden, 

medmänsklighet och förståelse samt fostra solidariska medborgare till ett demokratiskt 

samhälle (Skolverket, 2014). 

 

Enligt skollagen ska barnen i skolan ges hänsyn för sina olika behov, de har också rätt till stöd 

och stimulans så att de kan utvecklas så långt som möjligt. Det står även att en strävan ska 

finnas för att uppväga barns förutsättningar att tillgodogöra sig i utbildningen. De ska också 

erbjuda en meningsfull fritid och rekreation samt stimulera barns utveckling och lärande 

(SFS, 2010:800). Angående fritidshemmet så står det att barn som av psykiska eller sociala 

skäl behöver stöd ska kunna tillägna sig den utbildningen i fritidshemmet. 

Samverkan i fritidshemmet 
Det pedagogiska klimatet mellan skolor och förskolor idag är det allt annat än entydigt. Det 

finns intuitioner som funnit sig i konstant utveckling trots ekonomiska och politiska lägen, 

likväl som det finns granninstitutioner som stagnerat i sin utveckling med hänvisning till 

precis samma villkor (Juul & Jensen, 2003). Juul & Jensen menar att de på det 

mellanmänskliga planet mött både arbetslag som är en sammanhängande organism med ett 

engagerat och aktivt förhållandesätt, men också de som överskuggats av en sammanbiten, 

försvarande maktkamp eller iskall passivitet. 

Samverkan med familjen 

Jensen & Juul (2003) menar att familjen har under senaste årtiondet blivit en annan typ av 

samarbetspartners än tidigare och att pedagoger ständigt försöker förhålla sig till dessa. Bilden 

av målsmän är mångfacetterad och sträcker sig från den självupptagne, självmedvetne 

vårdnadshavaren som allt för ofta gömmer sig bakom en ångestrelaterad arrogans och högfärd 

när de kommer väl förberedda till möten – där parterna ändå tycks tala förbi varandra. Det till 

den andra sidan av skalan där det skapas givande samarbetsrelationer som präglas av en vilja 

och förmåga till såväl flexibilitet som dialog. Författarna menar att ett väldigt vanligt 

påstående hos pedagoger är att föräldrar inte längre uppfostrar sina barn och att de därmed, av 

nödtvång, tar sig an den uppgiften. Med andra ord kan man tolka det som att skolan alltid har 

haft ett fostransuppdrag, men att det nu är mer aktivt, Juul & Jensen (2003) menar att det är 

därför att de barn som kommer till dessa intuitioner inte längre är så socialt enhetliga som de 

var för inte så längesedan. 

 

Till föräldrarnas försvar menar författarna att föräldrar fostrar sina barn i samma utsträckning 

som tidigare men att de sannolikt inte lägger större vikt vid att fostra dem till att t.ex., gå i 
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skolan. Idag förväntas barn att funka i många olika verkligheter; Sociala medier och nätet, de 

ska lära, leva och leka. Så det vore emellertid hopplöst för vårdnadshavare att uppfostra 

barnet till ett av dessa sammanhang. 

 

Men den moderna familjen har således två särdrag som är av stor vikt när det kommer till 

samverkan med de pedagogiska institutionerna; De har övergett den patriarkala 

familjestrukturen och den auktoritära barnuppfostran och att de därmed befinner sig i ett 

experimenterande stadium där de, var för sig, måste återuppfinna parförhållandet och 

familjerollerna helt från början.  

 

Fritidslärarens roll i elevhälsan 
I juli 2011 så samlades skolhälsovården i och med skollagen (SFS, 2010:800). Man samlade 

den särskilda elevvården och de specialpedagogiska insatserna till elevhälsa. Elevhälsans 

insatser avser delvis att stödja elevens utveckling mot utbildningens mål, men omfattar också 

specialpedagogiska, medicinska, psykologiska och psykosociala insatser. Varje profession har 

därmed ett särskilt ansvar att bidra med sin specifika kompetens och att samverka med övriga 

andra inom elevhälsan, skolan och utanför skolan.  

I Vägledning för elevhälsan (Socialstyrelsen, 2016) så tar man upp nödvändigheten av 

samverkan i elevhälsoteamet, den med kompetens från flera olika professioner i skolan som 

medel för att komma tillrätta med sammansatt problematik i skolan. Men att arbeta på detta 

vis innebär också ett komplext uppdrag i och med att olika yrkeskategorier som ska samverka.  

Socialstyrelsen (2016) beskriver att elevhälsan ska användas som ett verktyg i skolans arbete 

för att agera förebyggande och hälsofrämjande. Det arbetet kan bidra till en hälsofrämjande 

skolutveckling och avlägsna hinder för enskilda elevers lärande. 

Arbetet i elevhälsan utgår från ett salutogent perspektiv. Arbetet avser att stärka eller 

bibehålla barns fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Detta genom att skapa lärmiljöer 

som är till nytta för elevernas lärande, utveckling och hälsa. Det hälsofrämjande arbetet som 

elevhälsan avser att göra innebär en utmaning. Utmaningen blir att söka efter element som 

möjliggör förändring och utveckling av skolans verksamhet, man flyttar i och med det fokus 

från det som inte fungerar till det som fungerar. I ett sådant arbete är det viktigt att sätta mål, 

både på lång och kort sikt (Socialstyrelsen, 2016). 

För att förebygga att barn hamnar i en negativ spiral som kan leda till ohälsa börjar man 

arbeta med identifiering och kartläggning av element som kan utgöra risker för barnet. 

Optimalt är det om detta görs på individ, grupp och organisationsnivå.  

 

 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-11-4
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Metod 
I det här avsnittet motiveras och presenteras metoden för studiens bearbetning och 

datainsamling. Det som presenteras är urval, deltagande informanter, genomförande, metod 

för analys samt de forskningsetiska överväganden jag arbetat med i studien. Slutligen 

diskuteras trovärdigheten av studien.  

Insamling av empiriskt material 
Den insamlade empirin för studien är baserad på kvalitativa forskningsintervjuer med 

Grundlärare i fritidshem som är verksamma i skola och fritids. Jag valde intervju som metod 

för att få en mer detaljerad och ingående bild av informantens erfarenheter och 

förhållningssätt. Ämnet skulle enligt mig inte undersökas tillräckligt nyanserat med en 

enkätstudie, även om en enkätstudie hade kunnat bidra med fler antal röster, så skulle 

värdefulla detaljer och element som bara kan uppstå i ett mellanmänskligt möte försvinna. 

Enligt Johansson och Svedner (2010) ger denna metod intressanta resultat om attityder och 

värderingar. Till skillnad från en strukturerad intervju (Johansson & Svedner, 2010) så hade 

jag bara inte fasta frågor som jag utgick ifrån utan snarare temaområden med öppet 

formulerade frågor, så min intervju var av en mer semistrukturerad karaktär. 

 

Urval 
Mitt urval av informanter har varit 5 pedagoger från två olika skolor, en skola i en större stad 

och den andra skolan ligger i ett mindre samhälle i en liten kommun. Den mindre skolan, 

Sjöskolan, har två fritidsavdelningar. Där har jag intervjuat två av mina informanter, en från 

varje fritidshem. Den större skolan, Ängen, har jag intervjuat 3 pedagoger enskilt men från 

samma fritidshemsavdelning. Jag är sedan tidigare bekant med dessa skolor, enligt Bryman 

(2011) ses detta urval som ett bekvämlighetsurval eftersom jag valt personer som varit 

lättillgängliga. Två av informanterna har intervjuats tillsammans, vilket de specifikt önskade.  

 

När jag bestämde mig för att undersöka förhållningsätt och attityder i arbete med barn med 

speciella behov ville jag intervjua fritidshemspersonal med pedagogisk utbildning och lång 

erfarenhet. Varför jag valde just fritidspedagoger är för att jag avser att undersöka arbetet i 

fritidshemmet och inte i skolverksamheten, det kändes även mest relevant och intressant för 

mig i mitt kommande yrkesutövande. Mitt val av att välja skolor i två olika platser är för att 

jag delvis ville se om värderingarna var annorlunda, men framför allt hur ramfaktorer och 

förutsättningarna såg ut på två platser och skolor som skiljer sig från varandra. Jag ville se hur 

dessa skillnader, eller likheter, kom att påverka verksamheten och arbetet i fritidshemmet. 

Sammanfattningsvis ville jag bidra med ytterligare en dimension och nyans till arbetet. 

 

Nedan presenterar jag informanterna kort för att skapa en mer tydlig bild. Alla informanter, 

skolor och fritidshem har censurerats och getts fiktiva namn. 

 

Sjöskolan ligger i ett mindre samhälle med ungefär 2000 invånare. Det är en grundskola med 

klasserna F-9 med ett elevantal på ca 400st. Skolan har en eller två parallella verksamheter 

samt en integrerad särskoleverksamhet.  
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Det finns två fritidshem på skolan men också en fritidsklubb, fritidshemmen är Fjärilen och 

Båthuset. Båthuset är både fritidshem och förskoleklass. Fritidshemmet har två avdelningar 

och där går även elever från åk1-2, så där är eleverna 6-8 år gamla. Verksamheten har runt 

100 barn och där jobbar 5 pedagoger och en resurs för elev. Informanten Johannes från 

Båthuset är högskoleutbildad Fritidspedagog och har varit yrkesverksam i ca 20 år. Tidigare 

har han jobbat på särskola, men också på en skola vars invånare upptagningsområde var 

väldigt socio-ekonomiskt utsatta.  

På det andra fritidshemmet Fjärilen är barngruppen inte ålderhomogen, där går elever från 

åk3-6. Verksamheten är något mindre och där arbetar en fritidspedagog, en barnskötare men 

också en elevassistent som följer ett barn i behov under hela skoldagen, vilket inkluderar 

fritids. Informanten Anki är högskoleutbildad fritidspedagog och har varit yrkesverksam i 

ungefär 20 år. Anki har även haft uppdrag som dramapedagog tidigare och jobbat mycket med 

barn i behov av stöd med hjälp av det. Nu är Anki även resurs i klass på förmiddagarna.  

 

Ängen är en skola med 2 till 3 parallella verksamheter. Grundskola med klasserna F-6 och 

skolan har mellan 600-700 elever. På skolan finns det 4 fritidshem och en fritidsklubb för 

barn i åk4-6. Informanterna på denna skola, Betty, Sara och Nilla, jobbar på 

fritidsavdelningen Ymer och har elever från åk3. Barngruppen är alltså åldershomogen och de 

är ca 50st. Nilla är högskoleutbildad fritidspedagog som varit yrkesaktiv i ca 10-15år. Sara 

och Betty är utbildade barnskötare med 30års yrkeserfarenhet. Betty har tidigare jobbat många 

år på en grundsärskola. Sara är utbildad förskoleklasslärare med 20 års yrkeserfarenhet men 

har också jobbat inom förskolan.  

 

 

Metod för analys och genomförande 
Jag började med att kontakta potentiella informanter muntligt, antingen via telefon eller i 

person. I det samtalet sammanfattade jag kort om tanken med studien och vad intervjun skulle 

handla om. Detta för att förbereda informanten inför de områden som skulle vidröras i 

samtalet, jag ville också ge dem möjligheten att ta ett informerat beslut. I samtalet berättade 

jag även om de forskningsetiska principerna. Därefter skickade ut ett följebrev (se bilaga) via 

mail till fritidslärare som valt att medverka i studien. I mailet tog jag upp de etiska riktlinjerna 

återigen, samt att de skulle avsätta ungefär en timme till intervjutillfället. De som visade 

intresse att delta fick ge förslag på dag och tid för intervjutillfället. Följebrevet skrevs ut och 

jag signerade detta och vi tog varsin kopia. Mina kontaktuppgifter fanns om de skulle ha 

ytterligare frågor och om de önskade fick de lämna sin mail om de ville ha en kopia av det 

färdiga arbetet. 

Samtalen som spelats in transkriberades sedan ordagrant, där efter kategoriserade jag det 

empiriska materialet utifrån mina forskningsfrågor och temaområden i intervjuguiden (se 

bilaga 2). När jag valde de 4 temaområdena så utgick jag ifrån mina egna tankar och 

reflektioner. Jag valde de ämnen som jag innan undersökningen trodde skulle påverka och 

ville veta om de verkligen gjorde det, och i sådana fall hur de påverkade. De tematiska 

områdena använde jag mig av delvis för att kategorisera men också för att analysera och tolka 
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empirin. De tematiska områdena går enligt mig hand i hand, de är beroende av- och påverkar 

varandra. Områdena är följande; 

• Värdering; Med ”värdering” ville jag undersöka pedagogens syn på barnet. Min 

tanke var att pedagogens attityder och föreställningar om barnet kommer att påverka 

bemötandet och arbetet med barnet. Jag ville se om man såg problembarn eller om 

man såg ett barn med problematik, i behov av hjälp. Eller om man potentiellt såg båda 

och skiljde dessa åt.  

• Medvetenhet; När jag undersökte pedagogens medvetenhet var jag intresserad av 

vilka kunskaper de hade om barn med särskilda behov. För att pedagogen ska kunna 

arbeta på rätt vis med barnet och att kunna se hens behov kräver en viss medvetenhet 

hos pedagogen. Med medvetenhet får man ett annat förhållningssätt till barnet och det 

påverkar också agerandet, vilket är min tredje punkt. 

• Agerande; För att kunna hjälpa barnet i behov krävs det ett professionellt, genomtänk 

agerande. Agerandet handlar om allt från förebyggande strategier, samverkan och hur 

man planerar verksamheten. Hur agerandet ser ut ser jag som en spegling av hur 

medvetandet och värderingen av barnet ser ut. 

• Ramfaktorer; En förutsättning för att man ska kunna möta barnet på bästa sätt är att 

ramfaktorerna såsom personaltäthet, gruppstorlekar och tid av stor betydelse. Hur 

rektorer och huvudmän väljer att fördela resurser och hur skolverksamheten är 

organiserad har direkt påverkan på arbete och undervisning i fritidshemmet.  

 

Jag ser ramfaktorernas omständigheter som avgörande för hur värdering, medvetenhet 

och agerande ser ut. Samtidigt som alla dessa i sig kan komma att påverka hur 

ramfaktorerna tas hänsyn till i fritidshemmet. 

 

Resultaten som jag ansåg mest relevanta och intressanta för att svara mot forskningsfrågorna 

och syftet valdes sedan ut och sammanfattades. Slutligen analyserades resultaten med hjälp av 

litteraturen jag medtagit i arbetet, jag presenterar även resultaten i 4 olika teman. Efter arbetet 

förstörde jag ljudfilerna och de transkriberade dokumenten. 

 

Etiska överväganden 
Min tanke med intervjuerna till studien så ville jag att dessa skulle vila på en grund av respekt 

och trygghet för informanten och den informationen hen delgav. Enligt Vetenskapsrådet 

(2002) bör forskare reflektera noggrant över de potentiella konsekvenser forskningen kan ge 

för uppgiftslämnarna. Jag anser att det är en känslig fråga att diskutera barn i behov av särskilt 

stöd, även om studien inte skulle handla om specifika elever utan fokusera på pedagogen. 

Därför var jag noggrann och tydlig med att framföra Vetenskapsrådets (2002) fyra 

forskningsetiska principer;   

1. Informationskravet – de berörda personerna ska informeras om studiens syfte och 

vad deras uppgift och villkor för deltagandet är. Informanten ska veta att deltagandet 

är frivilligt och att hen får avbryta sitt deltagande när helst hen behagar.  

2.  Samtyckeskravet - informanten ska ge sitt samtyckande för sin medverkan i 

undersökningen. 
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3.  Konfidentialitetskravet – informationen som framkommer i studien och de personer 

som deltar ska avidentifieras så att utomstående personer inte kan identifiera 

deltagarna och dess uppgifter.  

4. Nyttjandekravet – Uppgifterna som samlas in får endast användas till denna studie. 

Vid mötet frågades informanterna om de hade tagit del av den information som 

skickats ut till dem tidigare. Innan samtalet startade tillförsäkra jag mig att de gett sitt 

godkännande för att samtalet skulle spelas in. Slutligen underrättade jag åter att endast 

jag som genomför studien kommer lyssna på inspelningen samt att den efter 

bearbetning kommer förstöras. 
  

Trovärdighet och transparens 
En central sak jag tog åtanke är, att kvalitativa insamlingsmetoder alltid kommer med en 

svårighet att veta om man mäter rätt sak och att det kommer att påverka validiteten av arbetet 

(Wolming, 1998). 

Vid arbete med kvalitativa forskningsintervjuer så finns det bland annat två fallgropar en bör 

akta sig för (Johansson & Svedner, 2010) som jag har beaktat. Det ena är att den kvalitativa, 

öppna intervjun lätt kan övergå till en strukturerad intervju och i värsta fall bli mer som en 

muntlig enkät. Den andra är att kan det bli motsatt effekt, att intervjun blir allt för 

osystematisk och vag. Det förra exemplet ser jag som en risk för trovärdigheten i studien och 

vidtog där med åtgärder. Även fast intervjun är avsedd att ha en öppen karaktär bör personen 

som intervjuar vara noggrann och uppmärksam att man verkligen mäter det man avsett att 

mäta. Därför hade jag en intervjuguide med temaområden som jag följde så jag fick ramar 

men som inte kompromissade på öppenheten.  

 

En annan risk med intervju som metod är att man lätt kan påverka informanten med sina 

frågor om de inte är rätt formulerande. Ledande frågor, slutna frågor och frågor som bara 

genererar ”ja” eller ”nej” blir helt enkelt missvisande och inte tillräckligt tömmande (Bryman, 

2011) Slutligen så kommer även jag, mitt förhållningssätt, kroppsspråk och röstläge påverka 

hur informanten känner inför och under intervjun. Detta är jag sedan innan bekant med då jag 

har utfört kvalitativa intervjuer i andra arbeten under utbildningens gång. 

 

Inlednings har jag både motiverat och presenterat mitt arbete och metod för insamling och 

bearbetning av empiri, vilket bidrar till studiens transparens. 

  



 

17 

 

Resultat och analys av empiriskt material 
Resultaten kategoriserats ned utifrån temaområden som utgått från forskningsfrågorna som 

sammanfattar de svar informanterna gett. I varje resultatdel sammanfattas likartade resultat 

men skillnader tas också upp. Resultaten analyseras med hjälp utav bakgrundslitterturen i 

löpande text. Personer som nämns som informanter har fått fiktiva namn. 

 

Värdering 
”Barn gör rätt om de kan”- (Greene, 2011, s. 29) 

Angående värdering så vill jag inledningsvis berätta om och sammanfatta en återkommande 

upplevelse och observation under intervjuerna. Pedagogerna talade aldrig nedlåtande om sina 

elever under intervjuerna, utan snarare med en känsla av respekt och förståelse även om 

erfarenheterna varit jobbiga. Nilla utmärkte sig och pratade om barnen som kompisar och inte 

barn/elever. Hon tilltalar dem även som vänner, när hon samtalar med dem i grupp. Man 

märkte att pedagogerna avsåg att se genom barns perspektiv, även om barnperspektivet ibland 

gjorde sig hört (Socialstyrelsen, 2016) 

Så ser det väldigt likt ut hos samtliga pedagoger, man ser barn med problematik och inte 

”problembarn”. Att barn även om de inte har någon uttalad diagnos har rätt till hjälp och stöd 

känns som en självklarhet i enlighet med Greenes resonemang (2011). I stycket ovan nämnde 

jag barnperspektivet och barns perspektiv, samtidigt som man kan utröna det barnrättsliga 

perspektivet (Socialstyrelsen, 2016). Det i och med inställningen att barn har rätt till hjälp 

oavsett diagnos eller ej. Skollagen (SFS, 2010:800) säger tydligt att alla barn har rätt till en 

likvärdig skolgång. Det framkommer av empirin att medvetenhet, erfarenhet och kunskap 

ligger i grunden för pedagogernas värderingar när man ser på det som ett barn med 

problematik och när man bemöter barnet: 

”..Så ja, jag sa att det jag lovar det håller jag, så jag lovar att du ska få 

ringa 16:50 om inte mamma har kommit. Hon var ju fortfarande 

superstressad men jag kände att istället för att: ”MEN TAGGA NER NU?!” 

Så försöker man hitta andra vägar” Nilla 

Inställningen att barn kan ”om de bara vill” är ett destruktivt antagande eftersom det antyder 

att när barnet misslyckas så beror det på att de inte vill (Greene, 2011). Johannes upplever att 

den sådan inställning finns hos vissa vuxna och upplever det också bland andra föräldrar i 

klassen när ett barn är utåtagerande eller explosiv. Samtliga pedagoger jag intervjuade är 

medvetna om hur fort barn placeras i fack och upplever en oro för det och konsekvenserna det 

kan ha förbarnet. Citatet nedan är ett exempel på en återkommande erfarenhet hos 

informanterna; 
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”Explosiva barn blir väldigt snabbt utpekade som problembarn, det upprör 

snabbt de andra föräldrarna. Man märker fort hur barnet blir ”misstänkt” 

för att ha gjort något dumt även om han bara råkat vara i just den 

korridoren. ”NU igen?” ”Så typiskt honom!”. Barnet hamnar som i ett 

fack.” – Johannes 

 

Medvetenhet 
Mina informanter har lång yrkeserfarenhet och några av dem en hel del arbetsplatserfarenhet. 

Att möta barn och se barnets behov är en självklarhet för informanterna. Johannes ger ett 

exempel om när han arbetade med ett barn som hade svårt att tolka andras känslor och 

konsekvenser av det egna handlandet. Det slutade ofta i konflikter och missförstånd, men 

istället för att skälla satte han sig och pratade med, resonerade med barnet.  

Ett återkommande tema och uttryck när det kommer att bemöta barn i allmänhet, men framför 

allt när det kommer till barn i behov är personkemi och vikten av den. I de olika 

fritidshemmen och arbetslagen verkar det både finnas en outtalad men också uttalad 

överenskommelse att vissa pedagoger ”tar” vissa elever. Nilla menar att det är just när det blir 

jobbigt och ”brakar ihop” så är personkemin viktig, att den som barnet känner sig mest trygg 

med rycker alltså in. Insikten och inställningen att barn är människor och att olika människor 

kommer olika bra överens. Greene (2011) resonerar på liknande vis, varför vara ovänner eller 

fiender när man kan spela på samma lag? Han menar då att barnet, med ”rätt” vuxen, sakta 

inser att man faktiskt kommer visa hänsyn för barnets bekymmer och anser dem vara 

berättigade. Detta resonemang verkar vara en röd tråd och talar inte bara om medvetenhet 

utan även mycket om pedagogernas värdering av barnet i behov.  

Hur olika diagnoser, problematik osv kan ta form är någonting som framkommer av 

undersökningen att pedagogerna har mycket erfarenhet av. Ändå understryks det tydligt, 

precis som SPSM (2015) informerar om, att barn med samma typ av diagnos inte nödvändigt 

vis är den andre lik över huvudlaget. Anki uttrycker det följande: 

”… då började vi veckan med storsamling och fritidsråd. Vi upplevde att 

det gav en tydlighet, att veta exakt vad som skulle hända, vilka aktiviteter 

och när för honom, men också för de andra barnen. Men ja, det är inte alls 

säkert att det funkar i höst, då får vi ju helt nya barn..det finns ju liksom 

aldrig ett facit”. – Anki 

Det är så som Greene (2011) resonerar, att ett barns diagnos nödvändigtvis inte säger det man 

behöver veta om ett barns egentliga problematik och därmed barnets behov. Pedagogerna 

resonerar i likhet med detta och i samtliga intervjuer understryks det att man måste testa sig 
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fram, inte ta någonting för givet. Och när man hittar någonting som funkar så handlar det om 

att repetera och åter igen, repetera. 

När det kommer till barn med socio-emotionell problematik berättar Johannes följande: 

”Barnen kom från familjer där det var drogmissbruk och misshandel. 

Många hade separerade föräldrar. Klimatet var hårt, på skolgården lekte 

dom inte, dom slogs! Man var tvungen att låsa exakt överallt. En incident 

som varade en halv sekund kunde ta en hel dag att reda ut.” 

 

Agerande  
Angående samverkan så är det en av punkterna där det finns en del skillnad. Medan Johannes 

berättade om ofta återkommande samverkan med förskoleklass där man bland annat arbetade 

med halvklass, så nämner inga av de andra informanterna något sådan samverkan. En tät 

samverkan med elevhälsan återkommer när det handlar om både barn med problematik av 

socio-emotionell karaktär till diagnos. På Sjöskolan var Anki med i elevhälsan och på Ängen 

var det Nilla. Genom analys av det samarbetet så framstår det som informativt, 

individanpassat, stärkande och framför allt förebyggande. 

 

Sara och Betty menar att barngrupperna på skolans fem fritidshem är alldeles för stora, och att 

de inte får det att fungera rent personalmässigt. Man räcker inte till, ”ett tyvärr” uttrycker 

Betty det som önskar att man kunde ta tillvara på varandras kompetenser. Dock nämner Sara 

och Betty en samverkan som inte dyker upp hos någon av de andra informanterna. Den 

samverkan de beskriver mellan fritidshemmen är mer en samverkan i arbetslagen, man har 

delvis en grupp som kallas FUG, fritidsutvecklingsgruppen, som arbetar med kvalitetsarbete, 

kontinuitet och likvärdighet på samtliga fritidshem på skolan. Den andra samverkan de har 

arbetslagen emellan är att de har ett fritidsmöte varannan vecka där de arbetar med att stärka 

arbetslaget, dela med sig av erfarenheter, ger tips och råd, stöttar varandra. Man tar del av 

varandras kompetenser för att inte bara stärka arbetslaget, men i förlängningen verksamheten. 

Man drar nytta av varandra och arbetar på det sätt som beskrivs i vägledning för elevhälsan 

(Socialstyrelsen, 2016). 

 

Precis som Juul & Jensen (2003) beskriver kan relationerna till föräldrar och vårdnadshavare 

se olika ut och vara mångfacetterade och komplex, men att det är väldigt viktig för barnet. 

Samtliga är informanter helt entydiga med att detta är viktigt och till och med avgörande för 

barnets utveckling och välmående, Johannes uttrycker det på ett väldigt bra vis och ger också 

ett bra exempel: 
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Ja, man MÅSTE ju ha föräldrarna med sig, annars blir man ju hajmat!! Tänk dig, 

så jobbar man som bara den med små, små steg framåt å så raseras allt hemma 

vid matbordet” - Johannes 

I ett exempel berättar en av informanterna om en föräldrasamverkan angående en elev med 

problematik, Johannes upplevde att för varje gång man möttes i hallen så blev det ofta så att 

man pratade över huvudet på barnet, men också att man dagligen gav föräldrarna negativa 

nyheter. Johannes bestämde sig för att han istället för att rapportera dagligen skrev han istället 

en veckosammanfattning varje fredag där han berättade hur det hade varit och om det hade 

hänt någonting. Resultatet blev att hämtningar och lämningar på fritids fick en helt annan 

karaktär: Föräldrarna och barnet kände mycket mindre ångest och oro inför mötet, det blev 

mycket mindre ansträngt.  

Ramfaktorer 
Ramfaktorerna informanterna beskrev hade både likheter och skillnader. Medan Anki och 

Johannes beskrev lokaler som ett oroande problem så framkom det inte i intervju med de 

andra informanterna. Johannes var påtagligt orolig och bekymrad över detta, han menade att 

om de blir fler barn i de lokaler som fritidshemsavdelningarna hade så skulle det inte gå att 

bedriva en bra verksamhet, utan att det skulle övergå till att bara vara ”förvaring”. Förutom 

Anki så är personaltäthet i relation till barngrupp var någonting som samtliga pedagoger 

utryckte bekymring och oro över. Fritidshemmet Fjärilen var nämligen det enda av alla 

fritidshem där barn/en som hade en resursperson med sig stannade med barnet från och med 

att hen kom till och med att hen gick hem för dagen, så där upplevde Anki att de hade stöd i 

verksamheten, som var väl behövt. De andra informanterna, uttryckte både en känsla av att 

fritidshemmet inte togs i beaktande när resurspersonen bara fanns med under skoldagen, men 

även en besvikelse för barnets skull. Likaså upplevde informanterna att de i proportion till 

barngruppen var färre än vad som skulle behövas. Nilla berättar om en tidigare erfarenhet där 

man, när personalen som hon uttryckte det ”gick på knäna”, bemötts med en attityd från 

huvudman att ”det är ert problem, lös det”.  På rådande arbetsplatser berättande dock 

samtliga informanter numer kände förtroende för de nya rektorerna. Både Johannes och Nilla 

nämner att de tycker att det är viktigt att kunna tala med, ventilera med rektorer i tillfällen där 

det blir tungt i arbetet. Johannes uttryckte det såhär:  

”..då är det ju inte direkt som att jag är ute efter en patentlösning, haha. Utan 

snarare att man får prata av sig, kanske spy lite galla. Ja menar, både poliser och 

brandmän har ju schemalagt att de ska gå och prata av sig med terapeut..varför 

borde inte vi?” 

Johannes och Anki vars skola är i en betydligt mycket mindre kommun men mindre pengar 

kände att ramfaktorerna var mer en fråga om att få gehör hos politikerna än rektorerna. 
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I analys av vissa ramfaktorer finns det en del potentiella brister och risker på 

organisationsnivå när personaltäthet och lokaler inte tillgodoses. Allmänna råd (Skolverket, 

2014), som tar avstamp i skollagen och barnkonventionen, menar att all verksamhet ska utgå 

ifrån barnets bästa. Finns det inte ändamålsenliga lokaler så drabbas barngruppen i och med 

att möjligheterna för aktiviteter, rofyllda som energiska, inte kan tillgodoses. Möjligheterna 

för att gå undan, läsa eller vila begränsas och fritidshemmets uppdrag att erbjuda rekreation 

kan inte till fullo utföras (Skolverket, 2014). Man belyser även att vistelsemiljön spelar en 

betydande roll för barn att kunna bryta stereotypa mönster, tillexempel invanda könsmönster. 

Det åligger nämligen i fritidslärarens uppdrag att utmana barnet och bidra till nya 

erfarenheter. Skolverket (2014) att i en barngrupp som är för stor för att personalen i 

fritidshemmet ska kunna möta barnens behov av nära relationer, trygghet och säkerhet 

riskerar de positiva effekterna att umgås i grupp att bytas till de motsatta. Relationerna blir 

istället flyktiga och samvaron kantas av stress och hög ljudvolym.  

 

Brister, sådana som allt för stora grupper, kan också bidra till en känsla av anonymitet och 

kan leda till aggression, nedstämdhet och håglöshet. Möjligheterna till kommunikation 

försämras och riskerar att bli endast envägskommunikation (Skolverket, 2014).  

 

Informanten Betty menar att det ser ut som det gör på grund av att fritidspedagoger av naturen 

är flexibla och lösningsorienterade; på gott och ont. Hon tror att om fritidspedagoger istället 

får lösa saker själva, saker som egentligen inte ligger i fritidspedagogens ansvarsområde 

såsom lokaler, personalbrist, kompetensbrist osv så skulle huvudmän bli tvungna att lyssna 

och agera.  

”Fritidspedagoger borde bli mer obekväma! Jag tycker inte att vi borde göra som 

vi gör. Jag tror att vi egentligen bara förstör för oss själva då.” – Betty 

 

En annan ramfaktor jag undersökt är kunskap, med det syftar jag delvis på informanternas 

utbildning men framför allt personalens möjligheter till fortbildning. I mina samtal med Anki 

och Johannes som båda jobbar på Sjöskolan så verkar fortbildning förekomma, men mest i 

ämnen och sammanhang som rör arbetet i skolan och inte det som rör fritidshemmet. Av det 

som rör fritidshemmet så har det inte specifikt rört arbete med barn i behov av särskilt stöd, 

även fast de upplever att behovet hos barn har ökat. 

 

De andra informanterna, Sara, Betty och Nilla som arbetar på Ängen tar upp en del 

fortbildning i ämnet, delvis en föreläsning för samtlig personal på hela skolan av en lärare 

med Aspbergers syndrom där det kom tillhörande litteratur att läsas inför men också att 

diskuteras efter. I övrigt menar de tre ovan nämnda informanter att förutom via utbildning så 

har de gjort på eget initiativ i arbetslaget men också tillsammans med samtlig personal från de 

övriga fritidshemmen, med då stöd av aktuell forskning och litteratur haft kvällar där de haft 

diskussion och teman utifrån dessa. 
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Likväl som att verksamheten kan komma påverkas negativt av bristande ramfaktorer, så gäller 

det detsamma med brist på kunskap. Att ha en uppdaterad personal innebär att de i större 

utsträckning kan arbeta med en verksamhet av högre kvalité som går i linje med skolans och 

fritidshemmens mål, men också förhindra den från att stagnera.  

 

Diskussion och slutsatser 
Resultat och Analys 
Värdering 

Jag upplever att jag har fått svar på mina forskningsfrågor. På frågan om det finns någon 

värdering av barnet så är svaret nej. Barnen betraktas varken som bättre eller sämre, ”sjuka” 

eller friska vilket framkommer tydligt i attityden och hur man pratar om barnen. Jag upplever 

således att informanterna aktivt och medvetet låter bli att värdera barn, oavsett om det handlar 

om bråkstakar eller beteendediagnoser. Skillnaden framkom mer i agerandet och strategierna. 

Jag ser en enlighet med dem tankegångarna och vad Johannessen (1997) skriver om barn med 

socio-emotionella problem; Barn som har känslomässig problematik tenderar att göra 

regelbrott. Det i sig leder ofta till att barnet utsätts för de vuxnas förmaningar och kontroll, det 

resulterar i en nedåtgående spiral för barnet.  

Medvetenhet 

Personalen är medvetna och agerar efter barns behov, de vet hur ohälsa kan yttra sig. 

Ramfaktorerna påverkar i allra högsta grad arbetet i fritidshemmet och är direkt avgörande för 

vilken kvalité fritidshemmets verksamhet får. Jag ser stora likheter med detta sätt att arbeta 

utifrån att barn gör rätt om de bara kan. Han vet vilka färdigheter och kunskaper barnet 

saknar för att umgås med sina kamrater och siktar vidare på att lära ut det, att skapa insikt 

(Greene, 2011). Jag ser även likheter med att arbeta utifrån barns perspektiv (Socialstyrelsen, 

2016), i och med att Johannes och de andra pedagogerna utgår ifrån barnet och barnets 

upplevda behov. 

Agerande 

I mitt resultat framkom det att pedagogerna hade en entydig uppfattning om att barnet och 

barnets individuella behov i relation till hens problematik är viktigt att ta hänsyn till, även om 

barnet inte har någon uttalad diagnos. Att barnet, inte var en ”bråkstake”, ett problembarn 

utan ett barn med problematik som var i extra behov av hjälp och stöd. En hjälp och ett stöd 

som kräver pedagogernas kompetens; Flexibilitet och informellt lärande, grupprocesser samt 

sociala relationer och individens emotionella utveckling. Jag upplever också att det inte bara 

är genom erfarenhet, men också att informanternas kunskaper och utbildning haft en 

betydande roll för värderingen av barnet, eller helt avsaknad värdering, som i sin tur påverkat 

synen på barnets behov och hur man medvetet och informerat agerat på dessa. Jag drar 

slutsatsen att samtliga informanter gör aktiva, informerade beslut som vilar på en stabil 

kunskapsbas som de förvärvat sig genom både högskoleutbildning och fortbildning. Deras 
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långa yrkeserfarenhet och kunnighet påverkar också hur de tar beslut och varför de tar just 

dessa beslut när det kommer till olika strategier, val av samverkan etc.  

Johannes väljer ett nytt vis att agera när han samverkar med föräldrar i samband vid hämtning 

och lämning. Istället för att alltid prata om barnets dag (vilket i exemplet ofta var 

negativt/jobbigt) så valde han att skriva personligt veckobrev till föräldrarna istället. Detta 

resulterade i mindre ångest inför dagliga möten. Vad jag kan utröna av detta sätt att agera och 

samverka är att Johannes har tagit relationen i centrum och empatin har varit central, han 

agerar på ett sätt som är inbjudande och kommer fram till en lösning som är ömsesidigt 

tillfredställande hos alla parter, helt i enlighet med Greenes (2011) uppmaning. 

I tidigare avsnitt så gav jag ett annat exempel där Johannes resonerade med ett barn om 

konflikter och missförstånd, det med tanken att försöka lära barnet färdigheter hen saknade 

och ge insikt. Jag ser också tydligt här hur man i förebyggande syfte arbetar med samtalet som 

metod såsom Aspelin (2001) beskriver den. Att samtliga informanter ger exempel, har 

erfarenheter och uttrycker entydigt att relationen är central i fritidshemspedagogiken, tolkar 

jag som att fritidshemmen jag besökt där informanterna jobbar är såsom Aspelin (2001) 

beskriver, relationsorienterad. Det är såsom han beskriver, önskvärt. 

Ramfaktorer 

Temat ramfaktorer tog betydligt större plats och var mer centralt under intervjuerna än vad jag 

inledningsvis föreställt mig. Mina informanter hade både bra och dåliga erfarenheter, men 

någonting som var tydligt var att verksamheten i allra högsta grad påverkades och var 

beroende av dessa. Även om ramfaktorerna och organisationen indirekt påverkade barnet, så 

blev personalen alltid direkt påverkad. Känslan av att ”gå på knäna” som Nilla beskriver den 

är någonting som på både kort och lång sikt inte bara påverkar personalens psykiska och 

fysiska hälsa, men också hur barnet bemöts och hur hens behov tillgodoses – eller inte. Ett 

arbetslag som är stressade på en sådan nivå riskerar alltså inte bara sin egen hälsa, men kanske 

också barnets. Tilliten hamnar i riskzonen för att försvinna helt om de vuxna inte kan bemöta 

barnet medvetet. Jag kan även tänka mig att förtroendet för skolan i sin helhet ur en 

vårdnadshavares perspektiv kan raseras.  

Varför det ser ut på det här viset kan tänkas bero på flera olika saker. Det kan vara så enkelt 

att rektorer och huvudmän helt enkelt saknar kunskap om fritidshemmet och hur barn i behov 

kan hjälpas där. Om ansvariga huvudmän inte vet vad som händer i verksamheten, hur 

pedagogerna jobbar och varför de arbetar som de gör så blir det svårt att tillmötesgå behoven, 

för både barnet, verksamheten och personalen som arbetar där. Det kan också bero på 

politiska klimat och lokala bestämmelser, skolan är trots allt inte statlig och påverkas därav av 

hur det ser ut i kommunen. Nedskärningar och en snäv budget kan sätta käppar i hjulet även 

om kommunikationen mellan pedagoger och rektorn är god. Jag känner igen detta i det Juul & 

Jensen (2003) beskriver; att medan vissa pedagogiska instruktioner frodas och utvecklas trots 

rådande ekonomiska och politiska klimat så kan grann-institutionen ha stagnerat till samma 

betingelser. I allmänna råd i fritidshem så är ramfaktorer såsom barngrupp, personaltäthet och 

ändamålsenliga lokaler något som ansvaras för av rektorer och huvudmän (Skolverket, 2014). 
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Även fast samtliga informanter under sin karriär upplevt både bra och dåligt samarbete och 

relation till sin rektor, så upplevde jag väldigt tydligt att en bra relation har stark påverkan på 

informanternas trivsel, förmåga att utföra ett bra jobb och att vidareutveckla verksamheten. 

Men förutom relationer, bristande kommunikation eller ekonomi så menar Betty att det är på 

grund av fritidspedagogerna som verksamheten stagnerar eller blir utan resurser. Hon 

beskriver det som att personalen i fritidshemmet på gott och ont är lösningsorienterade. 

Effekten av det blir att de tar på sig ansvar och löser problem som egentligen angår rektorer 

och huvudmän. Detta kan vara en alternativ förklaring. Även om en bristande relation och 

kommunikation till rektor kan ligga till grund för ofullständiga ramfaktorer, så kan det ju inte 

alltid vara fallet. Det här ser jag som mycket oroande. Om personalen i fritidshemmet arbetar 

med saker som de inte ska göra, tar det tid och energi från den övriga verksamheten. Kanske 

kan den lösningsorienterade inställningen som i detta fall blir destruktiv bero på en avsaknad 

av självförtroende eller en känsla av att man av olika omständigheter inte har ett val. Om man 

vänder på det helt, kanske det beror på någon form av yrkesstolthet och lojalitet mot 

fritidshemmet som driver fritidspedagogen till att större ansvar och arbetsuppgifter. Detta för 

att skydda verksamheten men också arbetskamrater. 

Kompetensutveckling, fortbildning o.dyl verkar se väldigt olika ut. På ena skolan finns det en 

starkare grupp med pedagoger som jobbar med material och kunskaper som är helt adekvat 

för fritidshemmet. Varför de andra pedagogerna, Anki och Johannes, bara får hänga med på 

utbildning som rör undervisning i klassrum känns oklart. Är detta återigen en okunskap om 

arbetet i fritidshemmet eller är det en ekonomisk fråga? 

Jag har av alla mina insamlade data och genom analysen av detta förstått att samtliga av mina 

forskningsfrågor är sammanflätade och på ett vis beroende av varandra för både barnet, 

pedagogen och verksamhetens bästa. Värderingen är beroende av medvetandet, som leder till 

informerade beslut om agerande som i sin tur kan förverkligas och vidmakthållas genom en 

god samverkan, bra ramfaktorer och en god kunskapsgrund. Relationen, som både tas upp i 

litteraturen angående arbetet med barn i behov av bland annat Aspelin (2010) och Greene 

(2011), går igenom hela arbetet och skolan som en röd tråd. Relation och tillit understryks inte 

bara viktigt med barnet utan också gällande samverkan föräldrar, elevhälsa, skolan, rektorer 

och huvudmän och som ringar på vattnet – i verksamheten. Jag tolkar det som att man tar 

skollagens (SFS, 2010:800) uppmaningar om likvärdighet i för alla barn i skolan i beaktande. 

Sammanfattningsvis drar jag slutsatsen att Fritidshemmets attityder och förhållningssätt, 

såsom medvetenhet, värdering påverkar agerandet gentemot barnen, men att det snarare är 

ramfaktorer än attityder och förhållnings som påverkat verksamheten och arbetssättet. 

Genomförande 
Jag skulle kort villa diskutera mitt genomförande. Hade jag fått göra allt igen hade jag 

förmodligen valt fler informanter. Även fast jag med det data jag samlat in och intervjuerna 

jag genomfört känner mig nöjd så skulle det, enligt mig kunnat ge en otroligt intressant 

dimension genom att också arbeta med fokusgrupper. Jag valde kvalitativa 

forskningsintervjuer i och med att jag uppfattade ämnet som känsligt. En anledning till att jag 

tror att det hade bidragit med en intressant dimension är för att när man arbetar med 
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fokusgrupper kan informanterna hjälpa varandra att komma på saker som de inte annars skulle 

komma fram till (Hyllander, 1998). En sådan gruppdiskussion kan också ta två andra 

intressanta riktningar; det kan bli en enad riktning där informanterna kommer fram till en 

gemensam åsikt eller resultat, vilket kan vara önskvärt om man vill undersöka den kollektiva 

uppfattningen av ett ämne. Den andra riktningen är då är motsatt, men som kan visa på viktiga 

skillnader i åsikter och värderingar hos medlemmarna i gruppen (Descombe, 2009). 

 

Slutligen skulle kvalitativa intervjuer med rektorer, deras perspektiv och erfarenheter skulle 

kunna vara av intresse i och med att forskningsfrågan som avsåg ramfaktorer var en av de 

frågor som jag upplevde diskuterades mest under intervjun. 
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Bilaga I 
 

Följebrev 

Hej! 

Jag heter Annie och studerar min sista termin på Grundlärarprogrammet med inriktning Fritidshem. 

Nu under våren kommer jag att skriva mitt examensarbete och temaområdet jag har valt att undersöka 

hur pedagoger och fritidslärare förhåller sig till psykisk ohälsa och funktionsnedsättningar hos barn.  

Jag kommer att genomföra kvalitativa forskningsintervjuer med enskilda pedagoger/fritidslärare. Min 

huvudfokus kommer att ligga på att undersöka pedagogen och inte barnens agerande. Intervjun 

kommer ta ungefär en timme och jag kommer att använda mig av inspelningar som komplement till 

mina anteckningar. Du som informant förväntas inte att på något vis stå till svars för ditt arbetssätt 

eller skolans arbetssätt, jag är intresserad dig som pedagog, dina tankar och erfarenheter.  

Det finns forskningsetiska regler som jag kommer att arbeta efter, vilket garanterar att du informant 

och fritidshemmens anonymitet samt att inspelningar och observationsanteckningar kommer att 

hanteras konfidentiellt. Man kan när som helst under min studie välja att dra sig ur utan någon form av 

konsekvens om man känner att man inte längre vill delta. 

Allt insamlat material förstörs efter studien. 

Du som informant får gärna komma med förslag på datum och tid som skulle passa bäst för 

intervjutillfället, mina kontaktuppgifter finns nedan. 

Finns det ytterligare frågor är du/ni varmt välkomna att kontakta mig! 

Mobil: xx 

  

Vill du läsa mitt färdiga examensarbete? 

Maila mig på xx 

  

Vänliga Hälsningar,  

Annie Hassel 

  

mailto:Anniehassel@live.se


 

 

Bilaga II 

 
Öppningsfråga: Kan du beskriva en vanlig dag på fritids? 

Hur ser en vanlig dag ut på fritids?  

 

TEMA: 

Värdering av barnen och synen på det enga uppdraget?  

• Skala problembarn – barn med problematik. 

 

Medvetenhet: Kunskap om vad ohälsa är och hur det kan yttra sig. 

• Att se barnens behov vid ohälsa (vara observant) 

 

Agerande: Via samverkan, förebyggande strategier? 

• Skala individ – gruppnivå 

 

Ramfaktorer som begränsar möjligheter att agera 

• Den fysiska miljön 

• Resurser i form av personal, tid, mm 

• Kunskap (på rector/huvudmanna-nivå) 

• Organisatoriska brister 
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