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Sammanfattning 

Under vår utbildning och VFU har frågor kring fritidshemmets arbete rörande barn i behov av 

anpassningar eller särskilt stöd växt fram, då vi upplever att pedagogernas åsikter på 

fritidshemmet inte belyses i tillräckligt hög grad. Syftet med detta examensarbete blir därför 

att öka kunskapen om hur pedagogerna upplever arbetet med barn i behov av extra 

anpassningar eller särskilt stöd, genom att lyfta tidigare forskning som vi ställer mot vår egna 

studie. Vår undersökningsmetod består av åtta kvalitativa intervjuer som grundar sig i våra 

frågeställningar som är baserade på svårigheter, möjligheter och skillnader ur ett 

fritidshemsperspektiv, i arbetet mot barn i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. 

Detta belyser vi genom att analysera ur ett kategoriskt och relationellt perspektiv hur arbetet 

skiljer sig mellan olika skolor och arbetslag. Samt vad fritidspedagogerna anser kring olika 

faktorer som påverkar samarbetet rörande arbetet med barn i behov av särskilt stöd.  

 

Resultatet visar att fritidshemmen vi har undersökt ser varandra som resurser där de arbetar 

tillsammans och kontinuerligt för att skapa en trygg miljö där barn skall utvecklas i rätt 

riktning till självständiga individer. En viss problematik framkom dock, där ramfaktorer som 

tid och resurser upplevdes otillräckliga för att kunna skapa en god samverkan pedagoger 

emellan. Arbetet vi presenterar ger en inblick över respondenternas egna åsikter och 

erfarenheter rörande barn i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd ur ett 

fritidshemsperspektiv. 

 

 

Nyckelord: Samsyn, samverkan, särskilt stöd, fritidshem, relationellt perspektiv 
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1 Inledning 

Under vår utbildning har en nyfikenhet rörande fritidshemmets arbete med barn i behov av 

stöd växt fram. Detta då vi fått en känsla av att det är en stor och komplex fråga som skola 

och fritidshemmet kontinuerligt måste arbeta med i den vardagliga verksamheten. En fråga 

som handlar om skolans och fritidshemmets uppgift att: 
 

Ge alla elever den ledning och stimu-lans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling 

för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens 

mål. (Skolverket, 2014a:10) 

 

Pedagogen inom fritidshemmet skall tackla en mängd positioner som alla skall bidra till 

samverkan både mellan arbetslag men även mellan skola och fritidshem. Detta för att på bästa 

sätt bidra till att trygghet skapas, ett relationsbyggande som skall gå i riktning både mot 

barnen men även mot de andra pedagogerna på skolan. Detta för att ett framgångsrikt arbete 

skall kunna ske, relaterat till de mål som satts upp.  

 

Enligt Lindqvist (2011) läggs mycket resurser på att stötta barn i behov av särskilt stöd, då det 

handlar om att barn skall nå utbildningens mål. I denna frågan upplever författaren en 

ovisshet bland de verksamma inom skolan, något som skapar problem då det saknas forskning 

i detta ämne. Hon förklarar dels att det saknas forskning kring hur de olika yrkesgrupperna 

som arbetar på skolan upplever arbetet rörande den samverkan som skall ske, men att det 

även finns en osäkerhet kring hur pedagogerna skall definiera gruppen “barn i behov av 

särskilt stöd”.  Problematiken i att definiera denna grupp gör att skolor och kommuner ges 

stort tolkningsutrymme, något som resulterar i egna tolkningar grundat i skolans synsätt samt 

den skolpolitik som är framträdande för tillfället.   

 

Under våra VFU-tillfällen så har vi uppmärksammat att arbetet med anpassningar gällande 

barn i behov av särskilt stöd har skiftat beträffande arbetsformer, men även hur pedagoger 

väljer att uppmärksamma eller tänka rörande frågan. Detta är något vi vill undersöka för att 

skapa oss en uppfattning gällande hur olika pedagoger ser på arbetet i praktiken. Nya synsätt 

som kommer hjälpa oss i vår framtida yrkesroll att skapa en egen uppfattning om olika sätt att 

arbeta inom detta område. Förhoppningsvis kommer detta att hjälpa oss att se skillnader och 

möjligheter i arbetet med barn i behov av särskilt stöd.  
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2 Syfte 
Syftet med studien är att öka kunskapen om hur pedagogerna på fritidshemmet upplever 

arbetet med barn i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd.  

2.1 Frågeställning 

Vilka möjligheter samt svårigheter ser pedagogerna på fritidshemmet i arbetet rörande barn i 

behov av särskilt stöd? 

 

Vilka eventuella skillnader mellan skola och fritidshem upplever pedagogerna på 

fritidshemmet angående arbetet med barn i behov av särskilt stöd? 

 

Hur skiljer sig arbetet rörande barn i behov av särskilt stöd mellan olika arbetslag inom 

skolors fritidshem?  
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3 Bakgrund 

3.1.1 Historiskt perspektiv på specialpedagogik och barn i behov av särskilt stöd 
Frågor kring specialpedagogik och problematiken rörande barn i behov av särskilt stöd har 

varit föremål för samtal i Sverige ända sedan folkskolans uppkomst 1842 (Ahlberg 2007). Då 

utgjordes anpassningar av lägre ställda krav för elever med olika svårigheter i skolan. 

Utvecklingen har under början av 1900-talet gått via särklasser/hjälpklasser där dessa barn 

segregerades för att skolan skulle uppnå ett värde i alla elevers utbildning, en utbildning som 

skulle resultera i goda resultat utifrån ett målbaserat perspektiv. Vidare gick utvecklingen till 

skolklasser med diagnostiserade handikapp under 1940-talet. Under 1960-talet utvecklades en 

mängd olika hjälpklasser baserade på elevernas olika svårigheter såsom observationsklass, 

läsklass, skolmognadsklass och hjälpklass. (Ahlberg 2007).  

Inför 1969 års läroplan för grundskolan märks en intention att integrera elever med varierande 

funktionshinder efter kunskap baserad på amerikansk forskning som visade på att 

specialklasser inte hade de förväntade positiva effekter som förhoppningen var. Det nya 

arbetssättet rörande barn i behov av stöd grundades nu på hela verksamheten och inte bara 

som tidigare på den enskilda individen. Ett förhållningssätt som till LGR 80 skulle utmynna i 

“en skola för alla”. En skola som framhäver att “Verksamheten ska utformas så att olika 

elevers individuella behov kan tillfredsställas och det betonas att stödåtgärder bör ges inom 

den vanliga undervisningens ram.” (Ahlberg, 2007). 

3.1.2 Fritidshemmet då och nu 

Historiken rörande fritidshemmet tog enligt Persson (2008) sin början under industrialismen i 

Sverige och karakteriserades som en verksamhet med ett dominerande välgörenhetstänk för 

de yngre barnen. Verksamheten kallades för arbetsstugor och fyllde ett behov som efter 

skoldagens slut ansågs nödvändig då föräldrarna under 1800-talets slut började att 

förvärvsarbeta. Fritidshemmet antog modernare former då det 1965 startades en utbildning för 

fritidspedagoger som inspirerades av ett pedagogiskt och omsorgsgrundat synsätt baserat på 

samma teoretiska underlag som förskolan. Persson (2008) uppger att det är först 1988 som 

fritidshemmets utbildning får ett eget pedagogiskt program även om pedagogiken även 

fortsättningsvis inspireras av förskolans pedagogik. 1995 införs begreppet integrerad 

skolbarnomsorg just för att tydliggöra integrationen med skolan, en integration som idag är 

mer aktuell än någonsin då fritidshemmet skall tillämpa läroplanen i sitt arbete samtidigt som 
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det är en frivillig verksamhet (Skolverket 2017). 

Samtidigt som integreringen av fritidshemmet i skolans verksamhet har tagit ett steg framåt 

har även specialpedagogiken fått en mer framträdande roll. Barnets hela dag har blivit en 

lärmiljö som skall stimulera till lärande och personlig utveckling utifrån barnets egna 

förutsättningar. Dessa bestämmelser är något som vi kan koppla ihop med det 

kompensatoriska uppdraget rörande den totala lärmiljön som handlar både om att ge 

utmaningar till de barn som behöver det, samtidigt som skolan skall ge ledning och stimulans 

för att uppväga skillnader rörande barnens förutsättningar. Det vill säga, skolan skall 

kompensera barnens olika förutsättningar och behov så att alla barn får samma möjlighet till 

utveckling, (skolverket 2014a). 

När det handlar om att stötta barn i behov av särskilt stöd påpekar Lindqvist (2011) att 

mycket resurser läggs på dessa barn för att de skall klara de uppsatta målen. Trots detta 

förklarar författaren att det finns väldigt lite forskning som faktiskt undersöker hur 

verksamma yrkesgrupper inom skolan upplever arbetet, då det är ett arbete som kräver 

samarbete och samordning mellan ett flertal av skolans pedagoger och yrkesgrupper. Att 

definiera målgruppen barn i behov av särskilt stöd är även den svår att avgränsa trots att det 

inom skolan idag är ett vedertaget begrepp. Här berättar Lindqvist (2011) att termen barn i 

behov av särskilt stöd snarare kan omdefinieras till “barn som befinner sig i någon form av 

svårighet” (Lindqvist 2011:3). Detta är något som ger ett stort tolkningsutrymme mellan 

skolor och kommuner, och hur dessa barn identifieras beror i största grad på enskilda 

tolkningar och vilket synsätt inom skola och skolpolitik som för tillfället dominerar. 

3.2 Uppdraget idag 

3.2.1 Fritidshemmets kompletterande arbete 

Skolan enligt Lgr11 (skolverket 2017) bygger framförallt på ett kunskapsorienterat uppdrag 

men grundar sig även på demokratiska värderingar för att barnet skall utvecklas till en god 

samhällsmedborgare. Även om skolan skall främja sociala relationer och grundläggande 

värderingar så hamnar målet att nå kunskapskraven i första hand. Detta gör fritidshemmets 

roll viktig i det kompletterande arbetet. 

Utifrån forskningsstudier skriver Skolverket (2014b) att arbetssättet fritidspedagoger utgår 

ifrån är grupporienterat, något som bygger på personalens förmåga att skapa trygghet för 

barnen på fritidshemmet. Denna trygghet skall även hjälpa barnen höja sin självkänsla och 
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genom kontinuerligt arbete rörande regler och sociala strukturer främja barnens allmänna 

utveckling. Att lösa konflikter, att vara en bra kompis genom att visa hänsyn och respekt samt 

att ta ansvar för sina egna handlingar är förmågor som fritidspedagogerna knyter an som 

specifikt yrkeskunnande. Detta grupporienterade arbetssätt är något som de själva anger som 

sitt expertområde. 

Pedagogiken inom Fritidshemmet bygger på skapande arbete och lek, viktiga redskap då 

Skolverket (2014b) skriver att just detta är utgångspunkten då det handlar om att ta till vara 

barnens intressen och engagemang, något som resulterar i att barnen utmanas i sitt lärande 

genom vardagliga situationer. Allt detta har sin grund i relationerna mellan pedagog och barn 

men även mellan barnen sinsemellan. Fritidshemmets uppdrag att komplettera skolans mer 

inrutade verksamhet gör att pedagogernas förhållningssätt och visioner landar i att främja 

språk och kunskapsutveckling i vardagssituationer. För att motivera eleverna att förstå och att 

bli förstådda så krävs ett stort engagemang från personalen där de själva ser betydelsen i att 

bekräfta alla barn, något som bygger på att de uppfattar värdet i uppdraget. 

3.2.3 Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram 
När man pratar om det stöd som barn i behov av särskilt stöd kan få kan dessa kategoriseras 

in i två olika sorters anpassningar. Extra anpassningar som ges inom ramen för den dagliga 

verksamheten samt särskilt stöd som är en mer ingripande insats både gällande varaktighet 

och utformning. 

 

Skolverket (2014a) redogör kring extra anpassningar att det är en stödinsats av mindre 

karaktär och många gånger under en kortare period. Stödinsatsen utformas utifrån vad lärare 

och pedagoger kan genomföra inom ramen för den ordinarie skoldagen, med målet att alla 

barn skall klara av hela skoldagen. Inom den ordinarie undervisningen kan lärare och 

pedagoger göra många anpassningar som ska underlätta för att barnen skall nå 

kunskapsmålen, något som inbegriper uppdraget på fritidshemmet. Denna stödinsats kräver 

inte att ett formellt beslut fattas, något som krävs gällande särskilt stöd. Däremot skall 

anpassningarna dokumenteras i barnets individuella utvecklingsplan, för att uppföljning skall 

kunna ske. 

 

Särskilt stöd är en större stödinsats där extra anpassningar och därmed den ordinarie 

personalen eller undervisningen inte räcker till. För dessa barn krävs det att pedagogerna i 
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samråd med elevhälsan, vårdnadshavare och barnet det berör utformar ett åtgärdsprogram 

som rektor har det yttersta ansvaret för. I uppbyggnaden av ett åtgärdsprogram krävs det att 

kartläggning över barnet och dess skolsituation görs för att kunna bedöma graden av särskilt 

stöd. Orsakerna till barnets svårigheter söks i skolmiljön men här ser man även över barnets 

individuella förutsättningar. Åtgärdsprogrammet och kartläggningen ses här som en mall som 

handlar om att synliggöra barnets behov för att skapa förutsättningar rörande hur skolan skall 

genomföra, följa upp och utvärdera det pågående arbetet. De stödinsatser som det beslutas om 

skall medföra att man anpassar skoldagen utifrån barnets behov och förutsättningar, något 

som skall resultera i en så bra skolgång som möjligt där barnet kan nå kunskapsmålen och 

fungera i fritidshemmets miljö och gemenskap. (Skolverket, 2014a) 
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4 Tidigare forskning 
 
Med utgångspunkt i tidigare forskning kommer vi i detta kapitel dels att beröra samverkan 

och dels barn i svårigheter. Forskning rörande dessa ämnen som är relevant för vår studie för 

att vi skall kunna tolka och analysera respondenternas svar utifrån våra frågeställningar.   

4.1 Samverkan  

Skolans roll i samverkansarbetet rörande barn i behov av särskilt stöd är central enligt 

Ahlberg (2013) då varje skola i enlighet med det kompensatoriska uppdraget har en 

skyldighet att ge stöd åt barn som befinner sig i svåra situationer. I detta arbete har rektor det 

yttersta ansvaret för att skolan ska kunna bidra med de resurser som krävs för de barn som är i 

behov av särskilt stöd.  

 

Rektors roll och problematik inom skolans verksamhet beskriver Hällsten & Tengblad (2006) 

i detta sammanhang att för mycket administrativt arbete kan hindra rektorn som ledare och 

medarbetare i sitt praktiska arbete med att leda och coacha skolans pedagoger. Resultatet av 

detta kan bli att pedagogerna inte orkar med sina ansvarsområden, då de inte får den 

uppbackning de behöver. Fortsättningsvis beskriver författarna hur viktigt förhållandet är 

mellan medarbetarna, då det handlar om ansvar, förtroende samt goda relationer, detta för att 

uppnå en välfungerande verksamhet. Förutsättningar för detta kan vara att utgå från den 

modell som Hällsten & Tengblad (2006:15) redogör för som består av fyra begreppspar som 

stärker varandra och tillsammans bildar en helhet. 
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Figur 1, modell över samverkan. 

 

Som nämnt tidigare så är det rektorn som har det yttersta ansvaret gällande barn i behov av 

stöd. Något Jakobsson och Lundgren (2013) poängterar är dock, att det är pedagogerna som 

är i kontakt med barnen dagligen som har den största möjligheten att uppmärksamma och 

därefter rapportera när de anser att en elev är i behov av särskilt stöd. Vikten av en bra dialog 

med vårdnadshavarna är central för att verksamheten skall fungera bra överlag, men av extra 

vikt då det gäller barn i behov av särskilt stöd. Ahlberg (2013) påpekar att det krävs ett 

gemensamt förhållningssätt mellan flera olika instanser såsom vårdnadshavare, elevhälsan, 

berörda pedagoger samt rektor för att eventuellt beslut angående en utredning av det berörda 

barnet skall inledas. “Elever i behov av särskilt stöd är således skolans gemensamma ansvar” 

(Ahlberg, 2013:82).  I detta sammanhang sammanfattar Jakobsson och Lundgren (2013) vad 

som kan vara viktiga byggstenar för en fungerande skolmiljö. Dessa byggstenar handlar bland 

annat om att för eleven ha en pedagog som stöttar och visar engagemang, att vårdnadshavarna 

känner sig inkluderade på ett positivt sätt, bra strukturer rörande samarbetet på skolan, 

fungerande miljöer kring lokaler och klassrumsklimat, en förstående rektor samt resurser som 

är nödvändiga för barnens hela skoldag. Detta är komponenter som gagnar alla barn, men som 

framförallt hjälper barn i behov av särskilt stöd att bli inkluderade och ges förutsättningar för 

en så likvärdig behandling som möjligt. 
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Arbetslagets effektivitet förklarar Fröman och Johansson (2017) har fått en genomslagskraft 

som grundar sig i att det finns en samstämmighet i att gruppens kompetens överträffar 

ensamarbetaren. Här berättar de att arbetslaget blir ett stöd för varandra, där olikheter tas 

tillvara samt att olika infallsvinklar skapar en mångsidigare bild av hur det faktiskt är men 

även vilka utvecklingsmöjligheter som finns. Ett mervärde skapas genom samarbete då 

författarna påpekar att i de flesta fall så blir gemensam eftertanke och välgrundade beslut en 

helhet som blir större än summan av delarna, ett resultat som ger en bättre verksamhet. I alla 

fall fungerar inte detta, det blir inte en grupp som strävar åt samma håll. Otrygghet, 

underliggande konflikter och konkurrens kan göra att medlemmarna i gruppen strävar åt olika 

håll. Detta kan vara en vanlig faktor i nya arbetslag där mycket frågor cirkulerar. Frågor som 

rör det egna jaget, vilka åsikter jag har och hur jag skall anpassa mig till de övriga i 

arbetslaget, men även frågor rörande vilka resurser arbetslaget har till sitt förfogande. Mycket 

tid och energi går åt till att forma ett nytt arbetslag i rätt riktning, (Fröman och Johansson 

2017).  

 

Enligt forskning av skolans verksamhet beskriver (Pihlgren 2015) skolan ofta som två 

uppdelade verksamheter. Kursplanebunden undervisning där läraren bedriver sin 

undervisning under skoldagen, för att under eftermiddagen övergå i andra, friare aktiviteter på 

fritidstid. Här ifrågasätts dock hur fritidsverksamheten är uppbyggd, om det är en verksamhet 

som tar till vara barnens spontanitet och lekfullhet samt lusten att lära eller om det är en 

slentrianmässig verksamhet som snurrar i gamla hjulspår? Pihlgren (2015) fortsätter med att 

beskriva hur en möjlig framtid kan se ut inom skolans verksamhet. Skoldagar som ses som en 

helhet där samverkan måste utgå ifrån frågor om vad lärande är och utifrån detta ta ställning 

till vad som främjar barnens motivation och lärande under hela dagen. Faktorer såsom 

aktiviteter, miljöer, lokalers användning, gemensamma överenskommelser samt 

professionella begrepp måste diskuteras för att utveckling skall kunna ske. Ett arbete som 

kommer att kräva resurser i form av tid men även ett gemensamt förhållningssätt.  

4.2 Barn i svårigheter  

Barn som är i behov av särskilt stöd har alltid en grund i svårigheter som relaterar till barnet 

och dess omgivning. Barn, som för att kunna fungera i skolan eller fritidshemmet är i behov 

av olika anpassningar för att uppnå skolans mål men även för att få en fungerande tillvaro 
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under hela skoldagen. Även om ett barn har svårigheter inom skol-, fritidsmiljön så 

poängterar Nilholm (2012) att grunden till svårigheten inte alltid är en funktionsnedsättning, 

då det kan handla om motivering och intresse för skolämnen eller fritidshemmets aktiviteter. 

Författaren lyfter här pedagogens funktion i sammanhanget då dennes roll kan ses som den 

viktigaste då det handlar om att motivera barnen. Motivation som skall leda till barnens 

delaktighet att nå verksamhetens delmål, genom att välja metoder eller förändra sin 

undervisning utifrån de behov som finns i gruppen.   

4.2.1 Inkludering 
En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att 

skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det 

finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika 

anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas 

lika för alla, (Skolverket, 2017:8). 

Inkludering är det begrepp som vi använder idag för att uttrycka alla människors lika värde 

samt rätten till att vara delaktig i skolans gemenskap och därmed skapa möjligheter för de 

som av olika anledningar kan hamna utanför. Ahlberg (2013) skriver rörande inkludering att 

det handlar om hur organisationen i stort anpassar verksamheten utifrån att alla barn är olika, 

vilket gör att anpassningar och synsätt skall ses över på ett organisatoriskt plan. För att kunna 

ge en likvärdig utbildning så krävs en förståelse över att alla barn är olika och att skolan 

anpassar sin undervisning efter detta faktum, en svår men viktig uppgift.  

4.2.3 Neuropsykiatriska spektrat 

Diagnoser inom det Neuropsykiatriska spektrat såsom ADHD, Autism och Aspergers 

syndrom är funktionsnedsättningar som inte grundar sig i begåvning eller det abstrakta 

tänkandet. Funktioner som däremot ligger till grund för dessa diagnoser är problem med den 

exekutiva funktioner, mentalisering och central koherens. Sambanden mellan diagnoser, 

symtom och vilka funktionsnedsättningar som dessa ger, gör att vi kan skilja ut hur 

problematiken rörande dessa barn ser ut. Förklaringsmodell nedan.  
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Utvecklingsfunktion Symtom Diagnos 

Brister inom exekutiva 
funktioner 

Impulsivitet, 
igångsättningssvårigheter 
och bristande arbetsminne 

ADHD 

Brister inom mentalisering, 
central koherens och 
exekutiva funktioner  

Brister inom socialt samspel, 
kommunikation och 
fantasi/betenderepertaor  

Autism och Aspergers 
syndrom 

  Tabell 1. Relationen mellan utvecklingsfunktion, symtom och diagnos (Jakobsson & Nilsson, 2011:171).   
                                                                                                     

Sambandet mellan diagnoser och det praktiska arbetet kan mer ses som en vägledning för 

pedagogen och dess arbetssätt, inte något som definierar barnet med diagnosen. (Jakobsson & 

Nilsson, 2011)   

 

Att bli tilldelad en diagnos beror oftast på det sammanhang vari de uppträder, det vill säga i 

jämförelsen med den referensgrupp som är vald utifrån till exempel skolplacering. Normalitet 

och avvikelse blir härmed relativa begrepp, där svaret på vad som betraktas som normalt 

grundar sig i hur jämförelsegruppen ser ut. Med hänsyn till detta påpekar Jakobsson och 

Nilsson (2013) att diagnoser i sammanhang med skolan kan vara av betydelse då diffusa 

problem såsom koncentrationssvårigheter samt avvikande beteende blir väldigt tydliga i 

jämförelse med barn som är placerade exempelvis i särskilda undervisningsgrupper, där de får 

väldigt liten betydelse. Carlson (2008:19) beskriver problematiken i hennes avhandling som 

att en diagnos “kan fungera som tröst, insikt och vinst, men kan även ge stigmatisering, 

förlust och utanförskap”. 
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5 Teoretiska begrepp 
I detta kapitel kommer vi att visa på teoretiska begrepp som kommer att vara centrala i 

analysen för att belysa resultatet ur olika nivåer samt perspektiv. För att lärmiljön skall lyckas 

med ledning och stimulans som det kompensatoriska uppdraget gör gällande, är det viktigt att 

skolan tar hänsyn till alla barns olika behov. Detta betyder att varje verksamhet måste 

organiseras utifrån organisation, -grupp och individnivå för att på bästa sätt ge de 

förutsättningar som krävs för att stödja varje barns utveckling framåt, (skolverket 2014a).  

5.1.1 Organisation, -grupp och individnivå 
Organisationsnivå handlar om hur skolan väljer att organisera sin verksamhet men även hur 

resurser fördelas utifrån de värderingar som skolan har. Detta gör att verksamheten måste 

förhålla sig till den verklighet som barnet lever i, vilket innebär att arbeta för olika behov och 

därmed variation. På denna nivå tas beslut för hur samverkan mellan skola och fritidshemmet 

skall verka då behovet för särskilt stöd utreds. Detta för att alla aspekter på barnet skall kunna 

tas i beaktande för att kunna skapa de bästa förutsättningarna. Ramarna för hur 

kompetensutvecklingen skall se ut bestäms även på denna nivå. 

 

På gruppnivå handlar det om att se över hur det fungerar för specifika barn i elevgruppen, 

gruppsammansättningar och miljöfaktorer, men även gå igenom hur resurser är fördelade 

samt vilka pedagogiska metoder som används. Här granskas även vilka arbetsformer som 

skall ses som utgångspunkt i arbetet, samt hur lokalerna är anpassade för verksamheten. 

Kartläggning där relationerna pedagog-barn, barn-barn samt skola-vårdnadshavare utreds för 

att kunna skapa en så bra förutsättning i lärmiljön som möjligt för barnet. Här blir det således 

viktigt att även granska hur pedagogerna fungerar i sitt arbetslag. 

 

Kartläggning på individnivå rör sig många gånger om observationer av barnet i olika 

lärmiljöer och situationer, det vill säga, man ser till barnets hela situation, men handlar även 

om att gå igenom eventuella extra anpassningar som redan har gjorts och vad resultatet av 

dessa är. Utgångspunkten blir således att hitta barnets förmågor och möjligheter istället för att 

utgå från vad barnet inte kan. Uppgifter från barnet och barnets vårdnadshavare samt andra 

eventuella instanser tas i beaktande när skolan skall göra en bedömning rörande vilka behov 

det enskilda barnet har. Dessa uppgifter skapar en förståelse för barnet och dess situation som 

i sin tur skapar bättre förutsättningar för det enskilda barnet, (Skolverket 2014a). 
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Vi kommer vidare att använda oss av dessa nivåer som utgångspunkt för att lättare dra isär 

vårt resultat, vilket förhoppningsvis kommer leda till en mer djupgående analys. 

5.1.2 Det kategoriska och relationella perspektivet 
Samverkan rörande barn och unga inom skolverksamheten idag, handlar om att yrkesgrupper 

med olika utbildningar och bakgrund skall mötas i ett ömsesidigt arbete för barnets bästa.  

Detta innebär att skiftande normer och olika teorier skall mötas i ett gemensamt arbete för att 

skapa samsyn angående hur pedagoger skall arbeta rörande barnens utveckling. En förklaring 

till att utvecklingen gällande samsynen rörande barn i behov av särskilt stöd har breddats 

förklarar Jakobsson & Lundgren (2013) bygger på kunskapen om ett systemteoretiskt och 

interaktionistiskt perspektiv. En helhetssyn, som grundar sig i att interaktionen mellan 

verksamheter, grupper och individer skapar möten som resulterar i en vidare förståelse som 

därmed har inflytande tillsammans med erfarenheter och händelser på de samverkande 

personerna. 

Vilken metod man väljer för sin lösning av ett problem beror oftast på hur du väljer att se på 

problemet. Willén Lundgren & Karlsudd (2013) beskriver hur vi med utgångspunkt i olika 

förklaringsmodeller såsom det kategoriska, -och det relationella perspektivet kan definiera 

valet kring hur vi väljer att använda oss av olika insatser rörande olika barn.  

 

● Det kategoriska perspektivet fokuserar på barnet och att de svårigheter som finns är 

individbundna, såsom att barnet till exempel har låg begåvning. Det vill säga, barn 

med behov av särskilt stöd. Detta perspektiv grundar sig i förklaringsmodeller som är 

tagna/sprungna ur från medicinsk forskning och psykologisk testteori.  

● Det relationella perspektivet kopplar barnets svårigheter till skolans 

tillkortakommanden att nå ut till alla barn, där förändringar i miljön kan påverka 

barnets förutsättningar till framgång, ett perspektiv som utmynnar i teorin baserad på 

barn i behov av särskilt stöd. Detta perspektiv baseras huvudsakligen på sociologiska 

och relationsteoretiska förklaringsmodeller, något som handlar om att vi lever och 

verkar i möten människor emellan.  

 

Om vi ser till de två perspektiven idag visar forskning på att det vida och relationella 

perspektivet blir mer och mer aktuellt, där undervisningen bygger på ett mångsidigt arbetssätt 

för att möta alla elevers behov. Intresset för det relationella perspektivet “öppnar för en 
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flexibel och självförnyande förmåga på konkret skolnivå med fokus på både organisation, 

grupper och individer.” (Willén Lundgren och Karlsudd, 2013:66) 

   

Dessa perspektiv kommer att ge oss ännu en utgångspunkt i analysen vilket kommer att stärka 

vårt resonemang samt ge läsaren en bredare förståelse. När vi vidare i resultat och analys 

kommer att använda oss av det kategoriska och relationella perspektivet kommer vi 

genomgående att referera till detta kapitel, då det är i den betydelsen det skall förstås.  

 

Under vår utbildning har vi diskuterat mycket rörande att se barnens förmågor som varierande 

men även utvecklingsbara i förhållande till olika pedagogiska miljöer. Något som Willén 

Lundgren & Karlsudd (2013) reflekterar kring när de beskriver hur pedagoger kan välja 

metodsätt genom att beskriva pedagogiska miljöer som en vid eller snäv verksamhet. Här 

uttrycker de att den snäva verksamheten koncentrerar sig på att sätta prestationer och 

förmågor i första rummet, något som kan resultera i att pedagogerna fokuserar på avvikelser 

och svårigheter, medan den vida verksamheten vilar på barnens lika värde. Den senare ett 

förhållningssätt som medvetet grundar sig i yrkesetiken, där man konkret arbetar för en 

inkluderande skola. En skola där fritidshemmets verksamhet fokuserar på etiken rörande 

kamratanda, solidaritet och alla barns lika värde oavsett förmåga eller prestation. Detta 

grundar sig i en relationsmedveten pedagogik som ser möjligheterna att möta den heterogena 

gruppen på deras villkor. Frågor hur verksamheten faktiskt bedrivs, väcks därmed gällande 

hur verkligheten ser ut jämfört med de värden som solidaritet, delaktighet och jämlikhet står 

för. Fritidshemmet skall ses som ett komplement till skolan där fritidshemmet skall utgå från 

en helhetssyn där barnet och dess behov är en central utgångspunkt i verksamheten. 

Solidaritet och jämlikhet blir således grunden i det kompletterande stödet vilket leder till att 

det motsäger sig det kategoriska perspektivet, vilket kan ses ur ett perspektiv som är mer 

kunskapseffektivt inriktat, (Lundgren & Karlsudd, 2013). 
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6 Metod 

Inför arbetet med denna rapport hade vi ganska tidigt en idé om vilket huvudämne vi ville 

undersöka, även om den mer preciserade inriktningen har ändrats över tid. Efter att ha valt 

huvudämne gällde det att utifrån syfte och frågeställningar ta beslut om vilken 

undersökningsmetod som skulle passa oss bäst. Vi valde intervjuer, en kvalitativ 

undersökningsmetod. Valet av undersökningsmetod styrdes utifrån synvinklar såsom 

möjligheter, svårigheter och skillnader i fritidsverksamhetens arbete. Dessa synvinklar 

grundar sig i våra frågeställningar, då syftet med vårt examensarbete är att öka kunskapen om 

hur personal inom fritidshemmet upplever och arbetar rörande elever i behov av särskilt stöd. 

Detta för att få kunskap om eventuella skillnader mellan olika skolor men även mellan olika 

arbetslag. Frågor som rör de möjligheter och svårigheter som de upplever rörande arbetet med 

barn i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. Hur vi har gått tillväga kommer vi att 

redovisa i detta kapitel.  

6.1.1 Metodval 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ undersökningsmetod då vi har velat undersöka 

vilka faktorer och ramar som verkar påverka pedagogerna på fritidshemmet i deras arbete 

med barn i behov av särskilt stöd. Björkdahl Ordell, (2007) beskriver hur kvalitativ metod 

kännetecknas av samtal eller intervjuer med öppna frågor där respondenten själv får 

formulera sina svar och även gå på djupet i frågor som respondenten brinner för. Denna 

undersökningsmetod kan inspireras av en fenomenografisk ansats (Kihlström 2007), något 

som grundar sig i hur vi människor upplever det som händer och sker omkring oss. Detta sätt 

att angripa ett problem grundar sig därför både i teoretisk kunskap och praktiska erfarenheter, 

något som i slutändan handlar om relationen mellan individen och den miljö som vi vistas i. 

Vi har inspirerats av fenomenografisk ansats i vår kvalitativa undersökningsmetod då vi 

upplevde att det skulle ge en mer djupgående analys i svaren från informanterna kontra en 

kvantitativ undersökningsmetod, som baseras mer på ett bredare undersökningsunderlag där 

enkäter är en vanlig metod, (Björkdahl Ordell, 2007). Det är därför vi valt att basera denna 

rapport på kvalitativa intervjuer. 

6.1.2 Urval 

För att skapa bredd och variation i vår undersökning, där olika skolor, arbetslag och 

åldersgrupper speglar variationen i hur det ser ut på skolor idag så bestämde vi att vi ville 
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intervjua pedagoger från olika arbetslag som täcker olika åldrar, från förskoleklass upp till 

årskurs tre. Urvalet av vår undersökningsgrupp valde vi utifrån de kontakter som vi skapat 

under de VFU-tillfällen som vi har haft under denna utbildning, något som vi gjorde av 

lätthanterliga skäl då detta redan kändes som en etablerad kontakt. De åtta respondenterna 

som vi intervjuade har alltifrån grundlärarutbildning med inriktning fritidshem, 

fritidspedagogutbildning, idrottspedagog, förskollärarutbildning, grundskollärare mot tidigare 

åldrar samt barnskötarutbildning. Det finns en spridning av respondenternas erfarenhet mellan 

2–27 års erfarenhet, där flertalet har en längre erfarenhet av arbetet inom fritidshemmet. 

 

Här har vi även beaktat det tidsperspektiv som vi hade att förhålla oss till. På våra 

praktikplatser har sedan våra handledare varit behjälpliga i att skapa kontakt med övriga 

respondenter. Att vi valt att använda våra praktikplatser som plats för våra intervjuer är något 

vi bedömer inte kommer att påverka resultatet. Våra respondenter har olika utbildningar inom 

pedagogyrket samt olika åldrar och kön vilket vi ser som positivt då vi velat få fram olika 

personliga åsikter och perspektiv rörande frågor som samverkan och barn i behov av extra 

anpassningar eller särskilt stöd. 

6.1.3 Intervjuer 
Kvalitativa intervjuer beskriver Kihlström (2007) som ett vardagligt samtal där intervjuaren 

styr intervjun genom ett bestämt fokus. Denna styrning gör att intervjun följer en bestämd 

riktning samtidigt som svaren genom öppna frågor ges möjlighet att variera, då det är 

respondentens åsikter och uppfattningar som är i centrum. Viktigt att tänka på här påpekar 

författaren är att inte styra intervjun genom att avbryta eller ställa ledande frågor, däremot kan 

det vara bra att se till att respondenten håller sig till ämnet.  

 

Våra intervjuer tog plats på två olika skolor där vi höll i totalt fyra intervjuer var. Dessa 

intervjuer hölls i rum som respondenterna själva valt ut där det inte fanns några 

störningsmoment så fokus kunde hållas på själva intervjun. Vi utgick från samma frågor i alla 

våra intervjuer (se bilaga 2), där vi hade fyra inledningsfrågor som hjälpte oss få en 

uppfattning av pedagogernas erfarenhet, utbildning, vilken åldersgrupp de arbetar mot samt 

om de arbetat med barn i behov av särskilt stöd. Dessa frågor användes för att lätta upp 

stämningen men framförallt för att skapa en trygghet hos respondenterna så de lättare kunde 

besvara kommande frågor. Resterande frågor var nio till antalet, där tre var riktade mot hela 

skolan och fritidshemmets verksamhet, medan sex av frågorna riktades mot respondenten och 
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dess arbetslagsarbete mot barn i behov av särskilt stöd. Till våra intervjufrågor så hade vi 

även förberett olika följdfrågor för att hjälpa respondenterna att gå in djupare i deras svar. 

Alla respondenter svarade på samtliga frågor, även om vi i vissa fall fick förklara vad vi 

menade med den specifika frågan. Intervjuerna varierade i tid, allt ifrån 17–28 minuter långa. 

 

Innan vi åkte ut till skolorna för att hålla i våra intervjuer så testade vi frågorna på varandra, 

vilket ledde till att vi kunde ge varandra tips och feedback, något som skapade trygghet inför 

intervjuerna. Denna övning upplevde vi som stärkande för reliabiliteten då vi fick testa 

frågorna på varandra, något som i förlängningen stärker validiteten av våra frågor. Inför varje 

intervju hade vi skickat ut ett missivbrev (se bilaga 1) som förklarade för respondenterna vad 

vårt examensarbete handlade om och vad vi ville undersöka. I detta brev lämnade vi även 

kontaktinformation så de skulle kunna höra av sig om det var något de undrade över.  

6.1.4 Databearbetning/Analysmetod 

Kvalitativ analysprocess av data beskriver Lindgren (2014) som en process i tre delar, 

kodning, tematisering och summering, något vi kommer att använda oss av i vår bearbetning 

av intervjumaterialet. Vi kommer att analysera svaren med utgångspunkt i våra 

frågeställningar i resultatdelen. Sedan kategoriserar vi dem utifrån organisationsnivå, 

gruppnivå och individnivå i analysdelen där vi även tar hänsyn till det kategoriska och 

relationella perspektivet. 

 

Kodning: Handlar om att koda av eller reducera data. Redan när vi började vår transkribering 

av intervjuerna så började vi att utesluta svar som kändes oväsentliga för vår rapport då vi 

upplevde att respondenten svävade ut i sina svar. Denna kodning utarbetades för att göra 

materialet mer hanterbart för vidare bearbetning. Detta för att kunna gå vidare i vårt arbete, då 

vi efter denna bearbetning försökte finna det centrala i materialet utifrån frågeställningarna, 

för att kunna koppla det till bakgrund och tidigare forskning. Det centrala i intervjuerna fick 

vi fram genom att läsa materialet och därefter skriva nyckelord i marginalen rörande vad 

respondenten sagt, något som gjorde att vi lättare kunde bearbeta materialet.  

 

Tematisering: Är det steg som kommer efter kodning som handlar om att kategorisera eller 

tematisera den reducerade datan utifrån ett valt perspektiv. Vi använde oss av tematisering för 

att finna den mest värdefulla datan, -vad hör ihop, vad kan vissa tankar stå för och går de att 

sammanfatta i olika teman. Efter att materialet hade kodats av tog en presentation av data vid 
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som hjälpte oss att kategorisera svaren från respondenterna, ett sorts sorteringsarbete som är 

avgörande för att finna de kopplingar och mönster som är väsentliga för att kunna ställas i 

perspektiv till våra frågeställningar.  

 

Summering av data: För att kunna dra slutsatser krävs det att vi har data i den omfattning 

som är av betydelse för våra frågeställningar. Detta för att få en samlad beskrivning för vår 

studie där resultatet av intervjuerna integreras med föregående arbete, (Lindgren 2014).    

I och med att vi valt att göra vår studie med grund i kvalitativ intervjumetod har vårt syfte 

varit att få kunskap om hur fritidspedagoger uppfattar och beskriver deras arbete med barn i 

behov av särskilt stöd. Genom variationen i respondenternas upplevelser hoppas vi se mönster 

och samband, för att på ett sammanhängande sätt kunna summera vår data, (Lindgren, 2014).  

 

6.1.5 Etiska överväganden 

Enligt vetenskapsrådet (Björkdal Ordell, 2007) så finns det etiska principer att förhålla sig till, 

dessa principer finns för att skydda individen, vilket är respondenten i detta fall.  

●    Informationskravet: Forskaren ska informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte.  

●    Samtyckeskravet: Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över 

sin medverkan.  

●    Konfidentialitetskravet: Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer 

ska ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna ska förvaras på ett 

sådant att obehöriga inte kan ta del av dem.  

●    Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas 

för forskningsändamål. (Björkdal Ordell, 2007: 26–27). 

 

Dessa etiska regler ska fungera som riktlinjer och är den enskilda forskarens ansvar att följa 

för att ingen av respondenterna ska känna sig utelämnad eller kränkt i någon form. För att 

skydda respondenternas identitet har vi därför valt att utelämna deras namn, arbetsplats samt 

vilken kommun dessa intervjuer har utförts i. Detta var något vi var tydliga med genom att 

verbalt informera respondenterna innan intervjuerna att det inspelade materialet skulle 

avkontextualiseras vid transkribering samt raderas efter bearbetning. Detta för att följa 

konfidentialitets-, och nyttjandekravet. Något vi kände oss osäkra på var hur vi skulle välja att 
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döpa och kategorisera våra respondenter för att det skulle bli så tydligt som möjligt i resultatet 

vad respondenterna representerade samtidigt som det inte skulle bli utlämnande. Detta var 

något vi diskuterade med vår handledare för att reda ut konfidentiallitetskravet. Vidare 

skickade vi ut missivbrev där vi beskrev för respondenterna vad studien handlade om, samt 

vilket syfte vår forskningsuppgift berörde. Då intervjuerna planerades men även vid själva 

intervjutillfället, informerades respondenterna om att intervjuerna var frivilligt att ställa upp 

på och att om de kände att de ville avstå att svara på en fråga eller avbryta intervjun så skulle 

det bara vara att säga till. Detta för att uppfylla informations-, och samtyckeskravet utifrån 

vetenskapsrådets överväganden.  

6.2 Metoddiskussion 

Vi valde intervju som metod då vi var intresserade av respondenternas personliga berättelser, 

åsikter och tankar, en metod som vi anser passade vårt syfte. Intervjuerna bokade vi in relativt 

tidigt, något som vi så här i efterhand var glada över då två av intervjuerna sköts fram  

pågrund av sjukdom och lovdagar. Alla intervjuer blev tillslut klara även om den sista 

intervjun utfördes med en annan respondent än den förbestämda. Denna ändring tror vi inte 

påverkade resultatet då denna respondent arbetade i den årskurs vi efterfrågade. Intervjuerna 

transkriberades, något som var tidskrävande samtidigt som det var nödvändigt för att kunna 

utläsa så mycket data som möjligt. Detta arbete delade vi upp på vis att vi transkriberade våra 

egna intervjuer. Nackdelarna med intervju som metod i ett arbete av den här storleken är 

däremot att det är svårt att skapa en bredd i resultatet då vi endast utförde åtta intervjuer 

fördelade på två skolor. Vi intervjuade fyra pedagoger var från den skola där vi haft vår VFU. 

Detta såg vi som fördelaktigt då vi kände till skolorna och intervjupersonerna och kunde, 

utifrån denna vetskap lättare dra slutsatser då vi kände till i vilket sammanhang dessa 

pedagoger rörde sig. Följden av detta menade vi skulle resultera i bättre precision gällande 

vårt arbete. Något vi senare har diskuterat är dilemman såsom att respondenterna är medvetna 

om att vi känner till kontexten och därför eventuellt har hållit tillbaka i sina utsagor.  

 

Hade arbetet varit större skulle det varit intressant att även intervjua klasslärare och rektorer 

för att skapa en bredd genom olika ingångar i denna diskussion. Här tycker vi att det hade 

varit intressant att höra fler åsikter ur andra synvinklar och olika skolor då detta hade kunnat 

ge oss ett annat eventuellt djupare perspektiv och därmed en annan insyn rörande hur 

samarbetet ser ut på skolorna idag. Vi har skrivit detta arbete tillsammans utan att dela upp 



20 
 

det (förutom transkriberingen av intervjuerna), då vi anser att vi har fått mest ut av arbetet på 

detta sätt. Detta var ett arbetssätt som vi bestämde redan innan uppsatsens början, då vi gjort 

arbeten tidigare tillsammans. Vi tror att detta har resulterat i diskussioner och resonerande oss 

emellan, något som vi tror har lett fram till ett bättre arbete.  
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7 Resultat  
I detta kapitel kommer vi att redovisa resultatet som är strukturerat utifrån våra 

forskningsfrågor där vi sammanställer hur pedagogerna på fritidshemmen ser på möjligheter 

samt svårigheter i sitt arbete rörande barn i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. I 

detta arbete använde vi oss av tematisk analys där vi sorterat och sammanfattat våra intervjuer 

för att kunna urskilja pedagogernas tankar och arbetssätt utifrån det kategoriska eller 

relationella perspektivet.  

 

För att det ska bli lätt att följa våra respondenters resonemang så har vi i resultatdelen valt att 

dela in våra respondenter efter vilken årskurs och skola de företräder genom att nämna dem 

som FskA, 1A, 2A och 3A samt FskB, 1B, 2B och 3B. Fsk står för förskoleklass medan 1,2 

och 3 står för respektive årskurs. A och B står för de två skolor där vi genomfört våra 

intervjuer.  

7.1 Arbetet rörande barn i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd  

Någonting som samtliga respondenter var eniga om var att de alla arbetat med barn i behov av 

särskilt stöd. När det gäller arbetet rörande barn i behov av extra anpassningar eller särskilt 

stöd uttrycker våra respondenter att just anpassningar och fokus på detta i större grad ges 

fokus under skoltid, något som visat sig då all personal som vi pratat med arbetar i 

klassrummet under skoltiden, antingen som extra resurs till en specifik elev eller som en 

allmän resurs i klassrummet. Även om detta är fallet så påpekar 2B att: “Det kan upplevas att 

det inte finns tillräckligt med resurser i klassrummet alla gånger”. Men något som alla tar upp 

som en viktig punkt är just att det finns en vilja att hjälpa och förstå, där de ser möjligheterna 

till förändring. Den viljan resulterar i att pedagogerna försöker att ta lärdom av varandra 

genom att diskutera hur det ser ut omkring barnet, både vad gäller miljö och vilka pedagoger 

som arbetar rörande barnet och på vilket sätt. Grundtankar om hur de kan ändra på det som är 

runt barnet, “Alltså, det är ju vi vuxna som kan ändra på saker, barnet skall ges andra 

förutsättningar”(2A). 

7.1.1 Samsyn och samarbete inom arbetslaget  

Att det kan vara tufft med nya barngrupper är något som våra respondenter tar upp som en 

punkt när det handlar om vikten av att inom arbetslaget arbeta utifrån målet att nå och sträva 
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efter ett gemensamt synsätt. Här uttrycker de att förhållningssätt, meningsutbyten och 

resonemang är det som ligger till grund för att en gemensam samsyn kan skapas. 2B 

problematiserar detta då hen jämför hur olika arbetslag har det på skolan och uttrycker: 

“Eftersom vi fått chansen att jobba ihop oss, så är det en stor fördel då man vet hur man vill 

ha det”. Ett splittrat arbetslag är här en problematik som grundar sig i hög omsättning av 

personal som resulterar i ett arbetslag som har svårt att prata ihop sig. 2B förklarar vidare att: 

“Just vikten av att hinna jobba ihop sig leder till en större förståelse för sina kollegor, där man 

har en öppen kommunikation både om barn samt arbetssätt”, följden av detta gör att de 

känner att de kan backa upp varandra i svåra situationer. Respondenten påpekar att ett 

gemensamt förhållningssätt tar tid att skapa, men är väldigt viktigt för att känna sig trygg i sitt 

arbetssätt.  

Flera av våra respondenter för fram att det inte bara handlar om ett gemensamt synsätt inom 

arbetslaget utan det handlar även om att man har ett gemensamt synsätt med vårdnadshavarna 

till de barn som är i behov av särskilt stöd. De påpekar att de värdesätter en god relation till 

vårdnadshavarna överlag, då de uttrycker att ett gott samarbete med hemmet underlättar 

arbetet rörande deras barn. 1A understryker vikten av att även inkludera barnet i denna dialog, 

något som hen säger att de är duktiga på i deras arbete. 3B förklarar att hen inte alltid haft en 

bra relation till vårdnadshavare i tidigare barngrupper och poängterar här vikten av att ha en 

god relation till rektor. En god relation som resulterar i stöd för både vårdnadshavare och 

pedagog.   

7.1.2 Rektorns roll  

Samtliga respondenter berättar hur rektor har ett övergripande ansvar rörande barn i behov av 

särskilt stöd, då berört barn skall kartläggas för att ett eventuellt åtgärdsprogram skall kunna 

utformas. I intervjuerna blir det tydligt att pedagogerna har en bra relation till rektor som 

resulterar i ett stöd som tar sig uttryck i att rektor är med på de möten och utredningar som 

gäller barn i behov av särskilt stöd. FskA och B har en samsyn då de beskriver att rektor 

håller sig informerad genom möten med vårdnadshavare och överlämnande skola eller 

förskola då det gäller barn som kommer nya till skolan. Något som de beskriver som positivt i 

den bemärkelsen att om det uppstår någon form av problematik eller om det sker förändringar 

i barngruppen så är rektor redan med och har information som kan hjälpa i utformningen av 

extra anpassningar eller särskilt stöd. När respondenterna pratade om rektorns roll så var flera 

snabba med att ta upp hur de upplever att man alltid kan vända sig till rektor om de känner att 
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de behöver stöd. 3B förklarar detta genom att säga:  

Spontant så känner jag att man kan ha en bra dialog med våran rektor. Om det är så att man famlar lite i 

mörkret så kan man behöva ett bollplank att bolla med och jag upplever att vår rektor kan ta den rollen. 

Sen så kan det vara viktigt att ha bra kontakt med föräldrarna, vilket jag känner att vi har idag med den 

här barngruppen. Tidigare har jag haft sämre kontakt med föräldrarna, vilket då leder till att det är än 

mer viktigt att kunna ha en bra relation till rektorn. Jag tycker rektor har en klar bild över hur arbetet ser 

ut och försöker alltid bistå med den hjälp som kan behövas. (3B) 

Hen förklarar att ibland så kan det vara så att man inte har kompetensen att göra de extra 

anpassningar som krävs och att rektorn då kan finnas där som stöd och hjälpa till och ge tips 

om hur man kan göra.  

Något som visar sig påverka åsikterna är just rektors närvaro på arbetsplatsen. En förändring 

på skola A gällande rektors närvaro som lett till att de anställda känner att stödet finns, men 

när rektor inte är på plats så är det svårt att känna att rektor är involverad i alla beslut som tas. 

Ett resultat av detta kan vara som respondent FskA beskriver att: “Rektor vet inte alla 

anpassningar, hen vet att vi gör anpassningar men inte exakt hur de är utformade”. Här finns 

ett önskemål om att rektor skulle vara mer involverad i den dagliga verksamheten, att: 

“Kanske se med egna ögon, för som det är nu är det ju mer hur vi beskriver det”. Att rektor 

skulle ha möjlighet att besöka klasserna och känna av atmosfären är ett önskemål som FskA 

säger skulle gagna även rektorn. 

  

7.2 Jämförelser mellan arbetet på skola och fritidshem gällande barn i behov 

av extra anpassningar eller särskilt stöd.  

7.2.1 Samsyn och samarbete mellan skola och fritidshemmet  

Att arbeta övergripande med en gemensam syn på hur arbetet skall utföras är något som de 

flesta i intervjugruppen tar upp som en viktig och relevant fråga rörande hur arbetssättet ser ut 

runt barnen. En av respondenterna (2A) uttrycker att: 

Jag tänker att vi inom arbetslaget, -vi pratar mycket om det, vi försöker att ta lärdom av varandra, vilka 

förhållningssätt vi skall ha i arbetslaget, oavsett om det är skola eller fritids. Hur skulle vi kunna göra 

det här, vad kan vi ändra på, hur har vi haft det tidigare och hur har vi löst det då? Vi försöker göra det 

bästa möjliga utifrån våra olika professioner. (2A)   

Just den gemensamma synen att det skall bli bra för det enskilda barnet är något som är 
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utgångspunkten i allas arbete, något som även 3A beskriver när hen jämför skolan mot 

fritidshemmet och samspelet däremellan:  

Jag tycker att samspelet är väldigt tight, för det här är inte bara ett isolerat problem, att det här är bara 

under skoltid, eller det här är bara på fritidstid, för barnet är det deras dag. När behoven finns så finns 

ingen diskussion oss emellan utan diskussionen är: hur gör vi! (3A) 

Dock så upplever två av våra respondenter att det ibland kan finnas meningsskiljaktigheter i 

synen på hur man ska lägga upp arbetet rörande barn i behov av extra anpassningar eller 

särskilt stöd. Meningsskiljaktigheter som kan leda till att deras arbete rörande extra 

anpassningar ifrågasätts. De uttrycker att grunden till detta troligtvis är att de inte har 

tillräckligt med planeringstid där de hinner prata ihop sig om vilket synsätt de ska arbeta 

utifrån. 1B använder sig av uttrycket “korridorssnack” som en bas för att hitta gemensamma 

strategier med klasslärarna och när de väl lyckas få till ett gemensamt möte är ofta fokus på 

andra frågor. Även om det bara är två av respondenterna som framhäver att bristen av 

planeringstid påverkar det gemensamma synsättet så lyfter nästan alla respondenter att de 

skulle vilja ha mera planeringstid. Trots detta och de skillnader i utgångspunkt eller arbetssätt 

som finns mellan skola och fritidshem så håller de med övriga respondenter, att de upplever 

en förståelse för varandra mellan skola och fritids, eller de dialoger som de har med varandra 

i det vardagliga arbetet.  

7.2.2 Resurser 

Resurser inom skolan beskriver våra respondenter i egenskaper av miljön och då särskilt 

lokaler, grupprum och utformningen av dessa samt planeringstid eller extra resurser i form av 

mer personal. Just innemiljön är något som flera påtalar vara otillräcklig särskilt i fall där det 

finns större behov hos vissa barn under vissa perioder. 3B förklarar här hur man måste tänka 

under dessa perioder: “Det gäller att alltid vara på tå, att vara lite som brandmansberedd, så 

man kan ta ut barnen snabbt om det skulle behövas”. Hen fortsätter med att tydliggöra att man 

alltid måste utvärdera hur man kan använda sig av den miljön man är i, något som flera av 

respondenterna framhåller under intervjuerna. Det handlar i det här fallet om att det finns för 

få grupprum som gör att det saknas rum att dela upp barngruppen i, eller att lokalerna är 

otillräckliga i dess utformning, något som gör att det kan bli väldigt stökigt. För att komma 

ifrån detta problem försöker pedagogerna att laborera med till exempel möblering, 

gruppindelningar samt vilka aktiviteter pedagogerna håller i. Detta för att i största 

utsträckning få en fungerande inomhusmiljö.  
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Planeringstid är ett hett ämne bland respondenterna på fritidshemmen och diskuteras därför 

flitigt. Alla respondenter berättar att de i olika grad behöver mer tid för planering eller tid 

lagd åt fortbildning eller utveckling av det praktiska arbetet på fritidshemmet. Särskilt då när 

det handlar om metoder eller arbetssätt rörande barn i behov av extra anpassningar eller 

särskilt stöd. FskA, lyfter fram just detta då hen relaterar till det teoretiska arbetet som följer 

det praktiska, gällande införande av till exempel metoder eller arbetssätt där det brister i och 

med att planeringstiden är snävt tilltagen. ”Men sen att ha tid att sitta och fundera, göra 

kartläggningar, tiden är ju begränsad”. 3A fortsätter i samma bana då hen beskriver hur 

skillnaderna mellan skolan och fritidshemmet ser ut just gällande planeringstiden. I denna 

kontext förklarar hen att:  
 

Det som är fördelarna för lärarna tänker jag är ju att de har lite mer planeringstid att kunna genomföra 

det här med uppföljning och så, särskilt då man tänker på de svårigheter som barnen kan ha med 

kunskaper, att följa upp och hitta material och så. (3A)  

 

Flera respondenter påpekar att skolans kunskapsmål påverkar hur pedagogerna kompletterar 

varandra under skoldagen. De upplever här att kompletteringen i många fall är enkelriktad, då 

det är fritidspedagogerna som får bistå grundlärarna och inte tvärtom. Detta görs särskilt 

synligt under raster och lektioner. Fokus på skolans undervisning och extra anpassningar är 

något 1B tar upp då hen säger: ”Det har som alltid varit i min karriär att det är mer fokus på 

skolan än på fritids, att ha extra stöd”. Enligt respondenterna är detta något som resulterar i att 

fritidspedagogerna fungerar som resurs i klassrummet under skoldagen för att vid skoldagens 

slut ta vid fritidshemmets verksamhet. Även om de går in som resurser i klassrummet så 

upplever 2B att: “Det kan vara så att det finns resursbrist i klassrummet. Så ibland känner jag 

att vi kan vara för få i klassrummet för att mäkta med att ge de extra anpassningar som 

behövs.” Något som 3A tar upp är att skolan har börjat diskutera hur just resurserna fördelas 

när det handlar om personal, att planering som sätts under hösten kanske inte behöver vara så 

statisk då behoven skiftar under läsåret. En diskussion gällande arbetsfördelning baserat på 

arbetsbörda har börjat ta form.  

Budgeten för fritidsverksamheten men särskilt gällande extra resurser inom skolorna lyfts när 

det handlar om vilka möjligheter pedagogerna har för att tillgodose olika anpassningar till de 

barn som är i behov av särskilt stöd. Här finns det två läger hos respondenterna, några som 

anser att man inte får tillräckligt med resurser och några som upplever att de extra resurser 
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man har till sitt förfogande är tillräcklig för sin verksamhet. Problematiken i det förstnämnda 

lägret förklarar respondenterna är den bristande budgeten, att man inte har råd att anställa 

extra personal. I det andra lägret påpekar respondenterna att varför de känner sig nöjda är för 

att rektor egentligen överskrider den budget man har för extra personal, där 2B förklarar:  
 

Just nu känns det som att vi har nog med resurser på skolan men ibland får man höra att vi egentligen 

inte har pengar till de här personerna. Skulle den här personalen försvinna så skulle det absolut bli 

kännbart, då de verkligen behövs (2B). 

 

Specialpedagog, elevhälsoteam såsom skolsköterska och skolpsykolog är resurser som några 

av respondenterna tar upp som viktiga i vägledningen rörande barn i behov av särskilt stöd. 

Här känner de att de får ett stöd, både när det uppstår diskussioner om olika anpassningar men 

även som bollplank när orken eller inspirationen tryter. “Jag uppskattar att vi kan rådfråga 

och ta hjälp av varandra och att vi kan lyfta frågor med EHT-teamet när man inte vet hur man 

skall göra”(FskA). (I EHT-teamet ingår skolsköterska, kurator/skolpsykolog, specialpedagog, 

speciallärare och rektor.) 

7.3 Skillnader och problematik kring olika pedagogers kompetens, attityder 

och åsikter i arbetslagets arbete rörande barn i behov av extra anpassningar 

eller särskilt stöd  

Skiftande kompetens, attityder och åsikter är något som flera av våra respondenter uttrycker 

sig som problematiskt, då ett arbete med barn i behov av stöd görs utifrån olika 

utgångspunkter och förhållningssätt kan leda till förvirring i barngruppen. Men något som alla 

tar upp som en viktig punkt är just att det finns en vilja att hjälpa och förstå, där de ser 

möjligheterna till förändring. Den viljan resulterar i att pedagogerna försöker att ta lärdom av 

varandra genom att diskutera olika förhållningssätt som en del i deras vardagliga arbete. 

7.3.1 Åsikter rörande arbetssätt  

Under intervjuerna kommer det fram att åsikter om arbetssätt ganska ofta skiljer sig åt just när 

det handlar om barn i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. Arbetssätt som i många 

fall grundar sig i olika normer eller värderingar, såsom: 

 Vi är alla människor och är färgade av våra värderingar och det är klart att vi har olika synsätt, men jag 

känner ändå att vi lyckas få som en gemensam samsyn (3B). 
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 Men olika synsätt kan i vissa fall även handla om olika erfarenheter samt mod eller vilja att 

våga prova nytt: 

Det är ju även lite att gammalt möter nytt, det har ju hänt en del i fritidspedagogiken så att det krockar 

också en del, så det handlar inte bara om tid eller resurser (1A). 

Här förklarar respondenterna att det är viktigt att hela tiden utvärdera både arbetssätt men 

även problematiska situationer som uppstått i det vardagliga arbetet, då deras åsikt är att detta 

är enda möjligheten att kunna förändra synsätt och genom det utveckla arbetet mot barnen.  

Som nämnt tidigare så upplever de flesta av våra respondenter att de har en bra samsyn inom 

arbetslagets arbete. Men inom dessa arbetslag så upplevs det att vissa frågor måste diskuteras, 

men tack vare den gemensamma samsynen så uppstår det aldrig några större konflikter. Detta 

är något som FskB pekar på och förklarar genom att: “Det blir aldrig så att vårat tänk inom 

arbetslaget krockar, vi har som en extrem samsyn. Alltså det är helt otroligt, man behöver 

aldrig strida för sin sak”. Detta lösningsorienterade arbete är något som FskA inte helt håller 

med om då hen ger uttryck åt åsikten: ”Jag kan känna att vi inte riktigt pratar samma språk”. 

Vid sådana eller liknande diskussioner är det väldigt viktigt att få till tiden för att hinna 

diskutera olika åsikter, så att de får chansen att “kuggas in med varandra”. Hen påpekar att 

här kan de ibland ta hjälp av skolans specialpedagog just för att kunna stärka eller få belägg 

för ett arbetssätt som de valt att förhålla sig till. Då deras mål hela tiden är att sträva efter ett 

gemensamt förhållningssätt.  

7.3.2 Arbetsfördelning inom arbetslaget 

Arbetslag kan se olika ut, och på de skolor som vi har undersökt så deltar fritidspedagogerna i 

flera olika arbetslag. Dels arbetslag mellan alla fritidspedagoger på skolan, dels arbetslag där 

klasslärare och fritidspedagoger för den särskilda klassen eller gruppen, men även arbetslag 

mellan fritidspedagogerna riktade enbart mot klass eller grupp.  

 

Fördelningen gällande arbetsuppgifter ser även de olika ut mellan olika arbetslag. Detta är 

något som det enligt respondenterna hela tiden förs ett resonemang kring, men kontentan är 

att det hela tiden skall vara det bästa för barnet. 2A beskriver att de med sina olika 

professioner skapar ett förhållningssätt att de skall “fixa” det här. Genom att viljan finns hos 

pedagogerna så skapar det förutsättningar för barnet. “Hur ser upplägget ut för att det skall bli 

bra för barnet? Vem av oss vuxna är bäst att prata med just det här barnet?” Här berättar hen 

att de ibland gör uppdelningar såsom att de får några ansvarsbarn, dessa barn följer de och 
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stödjer lite extra vid behov. Denna fördelning bygger i grunden på vilka vuxna barnen känner 

sig tryggast med. En annan form av ansvarsbarn är något som 1B tar upp då hen tolkar deras 

problematik i gruppen som att den pedagog som har huvudansvaret inte har tagit det fullt ut. 

Här är det en pedagog som har det dagliga ansvaret för ett barn, något som 1B berättar kan bli 

väldigt slitigt i längden. Hen uttrycker att:  
 

Jag känner att vi hade kunnat göra mer anpassningar, att vi hade kunnat jobba med mindre grupper och 

mer specifika anpassningar. Sen så kanske inte vi andra har riktigt gett tillräckligt med backup om hur 

vi skulle kunna jobba med det här barnet. (1B)  

 

Respondenten tror därför det finns möjlighet för utveckling inom deras arbetslag även om det 

inte känns så lätt. Detta understryker hen med att möjligheterna att sitta ner tillsammans och 

prata är minimala då resursen för planeringstid är begränsad.  

7.3.3 Kompetens 

Avsaknaden av specialkompetens gällande barn med behov av extra anpassningar eller i 

behov av särskilt stöd märks i svaren från respondenterna. Här förklarar de dock att de alla 

har olika erfarenheter av olika kompetenser eller problem, något som tillsammans ger en stor 

erfarenhet över hela arbetslaget. 3A beskriver det som att: 
 

Ja alltså, vi har ju alla en kompetens som sagt var, sen skulle man ju behöva mycket mer ibland. Man 

sliter ju sitt hår, för man vrider och vänder, hur skall vi bemöta, hur skall vi komma framåt i det här? Då 

är det ju skönt att vi är många som har jobbat länge och stött på många olika barn! (3A) 

 

Tryggheten med ett arbetslag och specialpedagoger på skolan påpekar de är grundläggande i 

deras arbete med barn i behov av stöd. FskB berättar att: 
 

Under åren så har man mött många olika problemområden och barn, och det har gett en ryggsäck med 

verktyg. Sen så har man inte stött på allt, man tror det varje år, sen så dyker det alltid upp något nytt 

och unikt. Här får man försöka utbilda sig själv litegrann och lufta lite tankar med specialpedagogen. 

(FskB) 

 

2B fortsätter resonemanget inom samma bana då hen uttrycker att:  
 

Varje barn är individer, ingen är den andra lik även om de har samma diagnos. Något som gör att vi 

aldrig blir fullärda. Men jag tycker även att man lär sig mycket av varandra, inte bara inom vårt lilla 

arbetslag utan även när vi ser hur de andra arbetslagen på skolan jobbar. (2B) 
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Även om de är rörande överens om att de ibland känner en avsaknad av kompetens så är de 

samtidigt rörande överens om att tillsammans så känner de en trygghet som grundar sig i den 

samlade kompetensen. Här förklarar de att tillsammans skapar de en stor erfarenhetsbank som 

i de flesta fall räcker gällande den kompetens som de behöver i sitt arbete med barn i behov 

av extra anpassningar eller särskilt stöd.  

7.3.4 Synsätt på diagnoser  

Att arbeta utifrån diagnoser är inget någon av våra respondenter gör även om flera av dem 

säger att en diagnos kan göra det enklare överlag. Frågor rörande diagnoser ger härmed 

tudelade svar. Här berättar flera av respondenterna att även om de inte arbetar utifrån 

diagnosen i sig så kan de se fördelar med den. Detta då diagnosen kan skapa en annan 

dimension som gör att en problematik är lättare att förklara. Här tar de till exempel upp 

möjligheterna till stöd utifrån, något som de påpekar kan påverka deras arbetssätt. Faktorer 

här kan vara medicinering, samtal eller resursperson. De säger även att det i många fall går att 

prata lite mer i klartext med vårdnadshavarna, men även att: “Det blir enklare för samlingen 

pedagoger att ta åt sig. Att en diagnos kan göra det lättare att skapa inblick eller 

acceptans”(1A). Detta samtidigt som några av respondenterna säger att en diagnos kan vara 

utpekande, något som gör att det enskilda barnet lätt kan hamna utanför. Här påpekar FskA 

vikten av att prata med barnen om frågor som rör detta såsom: 
 

Vi har svårt med olika saker, att man förklarar, jag har svårt med det här och du har svårt med det där 

och vissa behöver träna mer på det här och så är det bara, inget mer med det.. Vi behöver varandra för 

att det skall funka i gruppen (FskA). 

 

Gemensamt för alla som deltog i vår undersökning var att alla arbetade utifrån barnet och 

dess problematik, här menade de att diagnoser inte gjorde skillnad i deras praktiska arbete då 

de arbetar utifrån att se barnet och dess förutsättningar. Detta tydliggörs genom deras åsikter 

såsom: “Som verksam i yrket så är du så pass involverad i barnen att du har koll på hur de är, 

och jag tänker att en ADHD diagnos här kvittar för barnet är ju ändå det barnet”(1A). 

Eller: “För oss spelar det ju ingen roll om det är ADHD eller Tourettes. Vi skall ju bemöta 

barnet här och nu”(3A). Och: “Man jobbar som inte utifrån barnets diagnos utan mer utifrån 

barnet om du förstår vad jag menar”(1B).   
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8 Analys 

I detta kapitel kommer vi att fördjupa analysen av resultaten som presenterades i kapitel 7, 

med hjälp av den tidigare anförda forskningen. I analysen har vi valt att utgå ifrån de tre olika 

nivåerna organisationsnivå, gruppnivå och individnivå. Utifrån dessa tänker vi att det är 

intressant att jämföra nivåerna med hänsyn till det relationella och det kategoriska 

perspektivet. Det vill säga, vilken metod eller faktorer som pedagoger, arbetslag eller skolor 

väljer att utgå ifrån som sitt arbetssätt för sin lösning av de svårigheter som finns. 

8.1 Organisationsnivå 

På denna nivå kommer vi att behandla ämnen såsom samverkan, kompetens och resurser och 

hur dessa påverkar organisationen och dess arbete för att skapa de bästa förutsättningarna för 

barnet i skolans verksamheter.  

 

Samverkan rörande barn i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd tar sin form utifrån 

rektors övergripande ansvar. Att utgå ifrån de behov som finns och genom dessa utforma 

skolans verksamhet genom att skapa förtroende, ansvarskänsla och goda relationer mellan alla 

berörda är förhållanden som är av betydelse för en välfungerande verksamhet (Hällsten & 

Tengblad 2006 och Ahlberg 2013).  Just den goda relationen till rektor är något alla 

respondenterna har betonat i våra intervjuer, då de menar att det är just rektor som är länken 

både mellan pedagoger men även mellan olika utomstående organisationer samt till 

vårdnadshavare och elevhälsoteam. 3B beskriver hur relationen till rektor påverkar arbetet 

med barn i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd, då respondenten beskriver vikten 

av rektor som bollplank. Här beskrivs även betydelsen av en bra relation till vårdnadshavarna, 

en kontakt som även rektor kan och bör bistå med, (citat: 23). Det är således rektor som 

påverkar och styr hur samverkan ser ut inom organisationen. Vikten av en bra dialog är något 

som här stöds av Jakobsson och Lundgren (2013) då de menar att just relationen med bland 

annat vårdnadshavare är central för att en verksamhet skall fungera i det stora hela, men är 

extra viktigt då det gäller barn i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd.  

 

Något Hällsten & Tengblad (2006) tar upp som en punkt som kan påverka medarbetarna 

negativt är att för mycket administrativt arbete hos rektor kan bli en belastning i pedagogernas 

praktiska arbeten. Att coacha och leda medarbetarna på skolan blir således lidande, något som 
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i längden sliter på pedagogerna då de inte orkar med sina ansvarsområden. Gällande Skola A 

kan vi relatera till detta då rektors frånvaro gör att rektor inte känner till alla anpassningar 

som görs, eller inte är på plats när pedagogerna känner ett behov av stöd. Grundstödet finns 

där men flera av respondenterna på skola A upplever att rektor inte är helt involverad i den 

vardagliga verksamheten.  

 

Samverkan inom organisationsnivån handlar i grunden om att skapa en helhet som enligt 

Hällsten & Tengblad (2006:15) åskådliggörs i figur 1 (se sid 8). Där belyser de vikten av 

förtroende /öppenhet, gemenskap/samarbete, engagemang/meningsfullhet och 

ansvarstagande/initiativförmåga, begreppspar som är viktiga var för sig men tillsammans blir 

de en helhet. Dessa begreppspar är något alla respondenter lyfter och känner är centrala för ett 

gott samarbete. Utgångspunkten i alla våra respondenters svar är att sträva efter en gemensam 

samsyn, både inom arbetslag men även hur arbetet ser ut på skolan i stort. Här menar de att 

just en gemensam samsyn i arbetet med barn påverkar vilka metoder eller förhållningssätt de 

skall arbeta utifrån. Förhållningssätt som gör det enklare när problem uppstår då de vet hur 

arbetsplanen ser ut i sin helhet. Strävan efter den gemensamma synen att det skall bli så bra 

som möjligt för barnet ser vi bland annat i 3A,s utsaga där respondenten beskriver det tajta 

samspelet och hur det visar sig. Hen menar att barn i svårigheter inte är ett isolerat problem 

utan att det sträcker sig över hela skoldagen. Fokus blir således lösningsfokuserat istället för 

att diskutera småsaker arbetslagen emellan, (citat: 24).    
 

Detta uttalande bygger på förtroende och öppenhet inför varandra, något som går att relatera 

till det relationella perspektivet (Willén Lundgren & Karlsudd, 2013), då de ser sitt uppdrag 

som ett samarbete som är gemensamt. Något som avspeglar sig i att det finns ett engagemang 

som de ser som meningsfullt samt ett ansvarstagande som bygger på initiativförmåga.  

 

Som nämnt i resultatdelen så finns det en problematik gällande den gemensamma samsynen, 

där meningsskiljaktigheter kan splittra målet för samverkan. Pihlgren (2015) beskriver att 

skolans verksamhet ofta är uppdelad i två olika verksamheter, den kursplanebundna 

skolundervisningen samt fritidsverksamheten. I detta sammanhang lyfts att två av våra 

respondenter önskar att de skulle kunna ha ett gemensamt synsätt mellan dessa verksamheter, 

likt de övriga intervjuade pedagogerna. Problemet för dem är dock att de upplever att de har 

för lite gemensam planering med klasslärare, vilket skapar meningsskiljaktigheter som 

hindrar dem att hitta lämpliga strategier gällande de barn som är i behov av extra 
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anpassningar och särskilt stöd. Dessa meningsskiljaktigheter skulle kunna bottna sig i olika 

perspektiv, det relationella och det kategoriska, då Willén Lundgren och Karlsudd (2013) 

menar att metoder och förklaringsmodeller är grunden för vilka insatser man väljer att arbeta 

utifrån.    
 

För att kunna ha en fungerande fritidshemsverksamhet på det organisatoriska planet där alla 

barns behov kan tas i beaktande, krävs det förutom en god samverkan att andra delar inom 

verksamheten såsom resurser och kompetens samspelar i detta. Planeringstid, resurser och 

kompetensutveckling är ramfaktorer som våra respondenter menar är av betydelse för hur 

organisationen i sig kan utvecklas. Här uttrycker de att resurserna i flera fall leder till att 

fritidshemmets pedagoger kompletterar skolans undervisning, något som grundar sig i skolans 

värderingar. Dessa värderingar görs synliga under raster och lektioner då 1B berättar att extra 

stöd till barn oftast ges mer fokus under skoltid än fritidstid, (citat: 25). 3A berättar att skolan 

har börjat diskutera rörande just den här frågan, hur resurserna egentligen fördelas. De menar 

att mer tid borde läggas på utveckling av det praktiska arbetet beträffande metoder och 

arbetssätt rörande barn i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd, något som begränsas 

genom skolans resurser. Trots skolornas begränsade resurser upplever respondenterna att 

organisationen anpassar verksamheten utifrån alla barns olika behov. Detta är något Ahlberg 

(2013) refererar till då författaren gör gällande att anpassningar och synsätt bör ses över på 

det organisatoriska planet, något som krävs för en likvärdig utbildning, där skolan har 

förståelse för barnet och anpassar sin verksamhet därefter. 

 

Trots snäv budget och därmed lite planeringstid och kompetensutveckling arbetar dessa två 

skolor utifrån ett synsätt som Willén Lundgren och Karlsudd (2013) beskriver som det vida 

perspektivet. Ett perspektiv som grundar sig i en inkluderande skola, där man arbetar utifrån 

det relationsmedvetna, en pedagogik som bygger på allas lika värde där arbetet grundar sig i 

att skapa kamratanda och solidaritet oavsett prestation eller förmåga. 

8.2 Gruppnivå 

Här kommer vi att se över hur pedagogerna på fritidshemmet upplever fördelningen inom 

arbetslaget sett till samsyn, kompetens och resurser utifrån gruppnivå, för att analysera hur 

resurser fördelas men även hur arbetet värderas. Arbetsformer, relationer, metoder och lokaler 

är betydande i granskningen av detta arbete.  
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Skolverket (2014b) menar att fritidspedagogers arbetssätt i de flesta fall bygger på ett 

grupporienterat arbetssätt för att kunna skapa en trygghet som resulterar i högre självkänsla 

för barnen på fritidshemmet. Även Fröman och Johansson (2017) lyfter detta då de menar att 

gruppens kompetens och samstämmighet överträffar ensamarbetaren. Detta är något som 

några av våra respondenter lyfter som en problematisk fråga då de menar att skiftande 

kompetens eller attityder rörande barn i behov av extra anpassning eller särskilt stöd kan leda 

till att pedagoger utgår från olika utgångspunkter i sitt arbete. Olika arbetssätt som grundar 

sig i olika värderingar eller erfarenheter som kan leda till oklarheter och förvirring i 

barngruppen. Detta menar 3B grundar sig i att vi är människor som färgas av värderingar, 

något som resulterar i olika synsätt, (citat: 26). Rörande denna fråga problematiserar 

respondenterna vikten av att utvärdera deras arbetssätt då de menar att möjligheten att få 

diskutera problematiska situationer leder dem framåt till ett förändrat och gemensamt synsätt. 

Detta lyfter Jakobsson och Lundgren (2013) gällande hur olika yrkesgrupper sammanstrålar 

för barnets bästa, något som innebär att värderingar, teorier och normer skall kunna mötas och 

mynna ut i en gemensam samsyn gällande barnens utveckling. Detta menar författarna 

grundar sig i en helhetssyn som bygger på interaktionen mellan människor som tillsammans 

skapar en vidare förståelse och därmed mer kunskap rörande barn i behov av extra 

anpassningar eller särskilt stöd. Denna helhetssyn grundar sig i det relationella perspektivet 

som Willén Lundgren och Karlsudd (2013) beskrivit. 

 

Samsynen menar våra respondenter är det som håller dem samman, trots att de kan ha olika 

åsikter i vissa frågor gör samsynen att det sällan blir några större konflikter. Att skapa detta 

gemensamma förhållningssätt bygger på en inställning som grundar sig i vikten av att känna 

sig trygg i sitt arbetslag. Att arbeta utifrån en gemensam samsyn gör att arbetet mellan 

arbetskollegorna blir övergripande, något som resulterar i hur det ser ut i barngruppen. 

Kompetensen och viljan rörande samsyn avspeglas när 2A beskriver hur de försöker ta 

lärdom av varandra. Något som inbegriper förhållningssätt och reflektion över hur kan de 

skall tackla frågor såsom, vad skall vi ändra på, hur har vi haft det tidigare och hur har 

lösningarna sett ut, (citat: 23). Inom samma tema trycker 2B på vikten av att hinna jobba ihop 

sig, något som leder till större förståelse kollegor emellan, ett arbetssätt som bygger på en 

öppen kommunikation gällande både barn och arbetssätt, (citat: 22). Detta arbetssätt har de 

flesta arbetslag på de skolor vi intervjuat funnit, något som FskB beskriver som en extrem 

samsyn där tänket aldrig krockar inom arbetslaget, (citat: 27). Denna samsyn kan FskA känna 
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saknas ibland då hen beskriver att de inte pratar samma språk, något som hen menar beror på 

att de inte får tid till att prata ihop sig, (citat: 27). Vikten av att hinna prata ihop sig finner vi 

stöd för i Fröman och Johansson (2011) som beskriver att arbetslaget skall fungera som hjälp 

och stöd för varandra. Ett stöd där olika infallsvinklar och olikheter tas tillvara, något som 

skapar en mångsidigare och vidare bild rörande utvecklingsmöjligheterna då ett mervärde 

skapas. Författarna framställer att konkurrens, otrygghet eller underliggande konflikter kan 

vara faktorer som påverkar arbetslagets samsyn negativt, något som våra respondenter inte 

lyfter fram som problematiken utan snarare att det handlar om bristande planeringstid 

tillsammans. 

 

Något som författarna och respondenterna är eniga om är att det tar tid och energi att forma 

ett nytt arbetslag som strävar åt samma håll. Utifrån respondenternas svar så kan olika 

arbetssätt inom arbetslaget ha sin grund i olika perspektiv. Upplevelsen av att inte tala samma 

språk kan bero på ett kategoriskt perspektiv i vissa frågor, ett perspektiv som det kan vara lätt 

att falla in på då det fokuserar på barnet med problem istället för på gruppen som helhet. 

Genom respondenternas svar gör de ändå tydligt att de arbetar utifrån ett relationellt 

perspektiv genom att de vill och därigenom arbetar för att få en gemensam samsyn som 

avspeglas i arbetet mot barngruppen.   

 

Resurser är en betydande ramfaktor i arbetet för att uppnå en bra miljö för alla barn, men som 

kan vara av extra betydelse för det enskilda barnet. Jakobsson och Lundgren (2013) menar att 

dessa ramfaktorer handlar om att skapa en bra struktur rörande hur samarbetet på skolan 

fungerar och ur detta perspektiv är det viktigt att se över hur klassrumsklimatet och miljöer 

rörande lokaler är utformade. Flera av våra respondenter stödjer detta då de menar att det är 

viktigt att kontinuerligt utvärdera hur inomhusmiljön fungerar för den aktuella gruppen. I 

många fall brister det dock i att det saknas rum och därmed möjlighet att till exempel dela 

gruppen, något som i många fall kan leda till att det blir stökigt och stojigt. Här arbetar 

respondenterna för att få en fungerande inomhusmiljö genom att arbeta med möblering, 

aktiviteter och gruppindelningar. Ibland är detta dock inte tillräckligt något som 3B 

uppmärksammar när hen tar upp att arbetet innefattar att alltid vara på tå, något som handlar 

om att kunna ta snabba beslut när det gäller, (citat: 24). Pihlgren (2015) styrker vikten av 

detta då hon beskriver miljöer, aktiviteter och användning av lokaler som betydande för att 

hitta arbetsstrategier som är bra och utvecklande för barnen. Dessa strategier grundar sig i en 

gemensam samsyn där professionella begrepp diskuteras för att ett gemensamt 
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förhållningssätt skall kunna nås.  

 

Goda miljöer är en av flera grundpelare som fritidshemmets pedagogik bygger på, där 

utgångspunkten enligt Skolverket (2014b) handlar om att främja barnens allmänna 

utveckling. Något som handlar om att skapa trygghet genom att arbeta med sociala strukturer, 

där man tar hänsyn till barnens intressen och engagemang. Det grupporienterade arbetssättet 

bygger på det relationella perspektivet, något som fritidspedagoger framställer som sitt 

expertområde.   

8.3 Individnivå 

Under denna nivå kommer vi att lyfta kartläggning, uppföljning och diagnoser. Hur de 

arbetas med och vilka tankar som pedagogerna har i dessa frågor. Att kartlägga på individnivå 

handlar om att se över det enskilda barnets hela situation i alla miljöer som rör barnet. 

Kartläggning handlar i det här fallet om att gå igenom anpassningar och därefter följa upp vad 

anpassningarna lett till och med hänsyn till detta sluta sig till hur arbetet skall fortskrida. Här 

behandlas även anpassningar och åtgärdsprogram gällande barn med diagnoser. 

 
Skolverket (2014a) beskriver särskilt stöd som en insats riktad till det enskilda barnet då extra 

anpassningar eller den ordinarie personalen inte är tillräcklig. För att särskilt stöd skall ges 

krävs det att det görs en kartläggning över barnets hela situation, där pedagoger, barnet och 

dess vårdnadshavare, elevhälsa samt rektor är närvarande eller får komma till tals. Detta är 

något som görs för att ta beslut om ett åtgärdsprogram skall utformas. I kartläggningen som 

ligger till grund för ett eventuellt åtgärdsprogram undersöks orsakerna till barnets 

skolsituation. Här bedöms skolsituation, individuella förutsättningar och behov, resultatet av 

detta blir grunden i de mål som utformas för det individuella barnet. Uppföljning och 

utvärdering av de mål som satts görs kontinuerligt och är av vikt för att kunna följa upp 

utvecklingen rörande barnet. Denna process var inte central i någon av intervjuerna även om 

vissa delar av processen nämns som ett arbete som sker kontinuerligt på båda skolor. Flera av 

respondenterna tar upp problematiken kring det teoretiska arbetet som gäller processerna 

rörande kartläggning, anpassningar, metoder och uppföljningar då de menar att tiden för 

planering är allt för begränsad. FskA beskriver problematiken i tid, något som gör att det är 

svårt att hinna med reflektioner och kartläggningar, (citat: 26). 
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Alla respondenter i undersökningen uttrycker att diagnoser inte är avgörande i hur de arbetar 

med barn i behov av särskilt stöd. De lyfter här att de arbetar utifrån barnet och dess 

förutsättningar, något som blir tydligt då 3A och 1B konstaterar att en diagnos har ingen 

egentlig betydelse utan att det handlar om att möta barnet här och nu, (citat: 29). I detta 

samband uttrycker Nilholm (2012) att svårigheter för ett barn inte alltid grundar sig i en 

diagnos eller funktionsnedsättning. Han påpekar att pedagogen har en stor funktion i arbetet 

för att finna barnets intresse och därmed kunna motivera till delaktighet för att nå de uppsatta 

målen. Här handlar det om att känna barnet för att kunna välja rätt metoder eller förändra 

undervisning utifrån barnets behov.  

 

Att det finns för och nackdelar med diagnoser är något respondenterna lyfter då en diagnos 

kan skapa en annan dimension på problematiken som rör barnet. Denna dimension handlar 

både om möjligheterna till extra stöd, medicinering eller samtal men handlar lika mycket om 

att de upplever att det blir enklare att föra en rak dialog med vårdnadshavarna då de berättar 

att föräldrarna går in i arbetet rörande dessa barn med en annan inställning. Detta menar 1A 

kan grunda sig i att en diagnos lättare kan skapa kännedom om problemområden, något som 

kan leda till en annan acceptans bland pedagogerna, (citat: 29). Nackdelarna menar 

respondenterna bygger på att diagnoser kan verka utpekande, något som kan leda till 

utanförskap eller känsla av hopplöshet. I denna frågan menar FskA att det är viktigt att prata 

om detta med resten av barngruppen, att tydliggöra att vi är bra på olika saker, men att 

olikheterna gör helheten något som gör att vi behöver varandra, (citat: 29).  

 

Trots samstämmigheten bland respondenterna ligger ändå frågan diagnoser som en 

vattendelare, något som inte är konstigt då Carlson (2008) beskriver problematiken som att en 

diagnos kan ge stigmatisering såsom utanförskap men kan även fungera som tröst, insikt och 

vinst. Här menar Jakobsson & Nilsson (2011) att det praktiska arbetet kring diagnoser och 

den medföljande problematiken rörande detta inte är något som definierar barnet utan som 

mer skall ses som vägledande i detta arbete. I tidigare delar så har vi nämnt vikten av ett 

gemensamt synsätt inom arbetslaget där man hjälper och tar lärdom av varandra. Något som 

under individnivå blir extra viktigt är samsynen och samarbetet med vårdnadshavarna då 

respondenterna menar att en bra relation med hemmet öppnar för en bra dialog mellan 

berörda parter. Grundtankar gällande dialogen stöds av bland annat 2A som menar att det är 

vi vuxna som kan ge förutsättningarna genom att ändra på det som krävs för barnets bästa, 

(citat: 21). Grunden i detta är viljan att se möjligheter till förändring, där respondenterna är 
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eniga om det viktigaste, att de vill hjälpa och förstå varandra. Något som resulterar i att de 

försöker arbeta utifrån en helhetssyn som skall utgå ifrån varje individs behov, där barnet 

hamnar i fokus inom verksamheten.  

 

Till skillnad från de tidigare nivåerna som endast har utmynnat i ett relationellt perspektiv, 

blir både det kategoriska och relationella perspektivet centrala i det som lyfts under 

individnivån. Skolans kunskapsorienterade uppdrag enligt Skolverket (2017) är ibland 

vägledande i det arbetssätt och de metoder som ses som utgångspunkt i pedagogernas arbete 

relaterat till barnens skoldag. Just de uppsatta målen gällande kunskapskraven ligger ofta till 

grund för en kartläggning då en elev bedöms att eventuellt inte nå kunskapskraven. Då det 

kategoriska perspektivet kan ses som mer kunskapseffektivt inriktat kan det relateras till 

kunskapskravet och barnet med en låg begåvning (Willén Lundgren & Karlsudd, 2013). Det 

kategoriska perspektivet kan här ses i respondenternas ögon som en förklaring, där en diagnos 

grundad i medicinsk forskning kan skapa en förståelse för barnet med behov av särskilt stöd. 

Vi upplever att de kan se fördelarna med ett kategoriskt perspektiv även om respondenterna 

klargör under sina intervjuer att de har ett arbetssätt som vi kan tolka ur ett relationellt 

perspektiv. Det relationella perspektivet där metoder och fokus riktas mot gruppen som helhet 

och de relationer som skapar en vidare förståelse för varandra (Willén Lundgren & Karlsudd, 

2013). Detta går i linje med hur respondenterna beskriver fritidshemmets verksamhet och 

deras arbetssätt, något som bygger på fritidshemmets roll att få varje individ delaktig i 

gruppgemenskapen genom att mötas i ett gemensamt arbete för barnets utveckling.   
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9 Diskussion och slutsatser 

I detta kapitel vill vi ge en bild av hur fritidspedagoger arbetar med barn i behov av extra 

anpassningar eller särskilt stöd utifrån ett fritidshemsperspektiv. Här kommer vi att jämföra 

fritidspedagogernas åsikter och tankar med hur forskningen beskriver detta relaterat till våra 

egna tankar och funderingar, men även ha syfte och frågeställningar i beaktande.  

 

Skolverket (2014b) beskriver fritidshemmets arbete som grundat i ett grupporienterat 

arbetssätt, där personalens förmåga att skapa trygghet skall resultera i att höja barnens 

självkänsla genom att guida dem rörande regler och sociala strukturer. Det grupporienterade 

arbetssättet kopplar vi ihop med det relationella perspektivet (Willén Lundgren & Karlsudd 

2013) som bygger på ett mångsidigt arbetssätt där alla barns behov möts i samspelet med 

andra. Vi har upplevt genom respondenternas svar att de i de flesta fall arbetar utifrån detta 

arbetssätt, något som visat sig när respondenterna beskriver vikten av samsyn där de menar 

att de arbetar för barnets bästa utifrån ett grupperspektiv. Bristerna som de beskriver och som 

även vi anade innan detta arbete påbörjades, menar respondenterna grundar sig i ramfaktorer 

som påverkar samsynen inom arbetslagen men även mellan det som vi skiljer som skoltid och 

fritidstid. Ramfaktorerna som vi urskiljer betydande i denna fråga handlar om resurser och 

tid, att hinna jobba ihop sig rörande metoder och arbetssätt kan vi se som en faktor för 

samsyn. Här skulle även olika perspektiv såsom det kategoriska och det relationella kunna 

spela en roll även om detta inte kom fram i intervjuerna. Samsynen trodde vi skulle se mer 

problematisk ut, och även om det kom fram några åsikter rörande detta så upplever vi ändå att 

helheten speglar en bild som bygger på arbetslag där pedagogerna ser fördelarna i att arbeta 

tillsammans med gemensamma mål. Även om vi inte nämner ordet “samsyn” i våra 

frågeställningar så tog det en central plats i alla intervjuer, där respondenterna ansåg det som 

den viktigaste delen i deras arbete med barn i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. 

Resultatet av god samsyn som vi ser det, speglar möjligheterna till förändring och utveckling 

av fritidshemmet.  

 

Vi gick in i denna undersökning med en föreställning att det skulle finnas mer motsättningar 

mellan klasslärarna och fritidspedagogerna, vilket kanske finns på andra skolor då skolans 

läromål kommer i första rummet. Motsättningarna visade sig dock inte på respondenternas 

skolor även om det konstaterades att fritidshemmet kompletterade skolan mer än omvänt. 

Denna acceptans har vi funderat över då det väcker frågor angående hur fritidspedagogerna 
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tänker, -arbetar de helt enkelt utifrån en kompletterande utgångspunkt eller kan det vara så att 

fritidspedagogerna förenas i viljan att hjälpa och förstå barn i behov av stöd? Vi kan bara 

konstatera utifrån respondenternas svar och våra egna observationer under till exempel VFU, 

att tid och resurser saknas när det kommer till barn i behov av extra anpassningar eller särskilt 

stöd, trots att det enligt Lindqvist (2011) satsas mycket resurser på dessa barn. Hur skolan 

väljer att fördela resurser tror vi kan bero på att skolan har kunskapsmål att arbeta utifrån, 

något som kan göra att fritidshemmet kommer i andra hand. Här menar vi att det med rätt 

resurser finns utvecklingspotential för fritidshemmet när det handlar om att arbeta för 

inkludering och anpassningar som gäller hela gruppen för att sträva efter en så inkluderande 

skoldag som möjligt. Denna inkludering är något som rektor har en stor roll i då det är på 

organisationsnivå som beslut angående mer tid i form av planering, men även gällande 

åtgärdsprogram och särskilt stöd tas. Här menar en av respondenterna att besök av rektor i 

klassrummen eller barngrupperna skulle fungera som stöd i de beslut som tas då rektor skulle 

få en större inblick i det vardagliga arbetet. Även detta ser nog olika ut på olika skolor men 

rektors närvaro och uppgift att sätta sig in i olika problem menar vi spelar stor roll i detta 

arbete då en större inblick kan resultera i andra beslut.   

 

Det kategoriska och relationella perspektivet upplever vi inte som helt åtskilda trots att det 

relationella perspektivet är betydligt mer representerat i fritidshemmets arbete rörande barn i 

behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. Vid tillfällen då respondenterna kommer in på 

diagnoser upplever vi att dessa tankar kan ses ur ett kategoriskt perspektiv där man tar stöd i 

medicinsk forskning, (Willén Lundgren och Karlsudd, 2013) något som respondenterna 

menar kan leda till förändrade resurser men även till en annan förståelse. Här belyser de dock 

vikten av att arbeta mot att särskiljning och stigmatisering skall ske, särskiljning som kan 

upplevas positivt eller negativt i barnets ögon enligt Carlson (2008), men där stigmatisering 

endast kan ses ur ett negativt avvikande perspektiv. Vi tror att det är svårt att komma ifrån 

eller arbeta bort det kategoriska perspektivet och kanske inte heller något som bör göras då vi 

upplever genom respondenternas utsaga att en diagnos inte alltid är av ondo. Däremot så erfar 

vi att alla respondenternas arbetssätt är relationellt grundat även om de kan se problematiken 

ur ett kategoriskt perspektiv. Här menar vi att trots skiftande normer, metoder och teorier i 

arbetslagen lyckas de arbeta utifrån ett systemteoretiskt och interaktionistiskt perspektiv, 

något som grundar sig i en helhetssyn där de ser fördelarna med interaktion mellan 

verksamheter, grupper och individer. 
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Sammanfattningsvis har vi skapat oss en uppfattning om hur fritidshemmet arbetar med 

utgångspunkt i dessa två skolor, där målet är att arbeta för barnets bästa. För att uppfylla olika 

barns behov så är det viktigt att “hitta tid” för planering, då just planeringstid är en av 

bristerna och därmed svårigheterna i detta arbete. Det mest framträdande under dessa 

intervjuer har dock varit den goda viljan där samsyn, samarbete och bra relationer har speglat 

det arbetssätt som fritidshemmet bygger på.  
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Bilaga ett. 

Missivbrev 

 

Hej, vi heter Sara Vestberg Hellstrandh och Johan Fredriksson och vi går sista terminen på 

grundskoleutbildningen med inriktning mot fritidshem. I vårt examensarbete har vi valt att 

fokusera på barn i behov av särskilt stöd inom fritidshemmet. Detta i syftet att belysa 

möjligheter samt eventuella skillnader i arbetssätt gällande extra anpassningar och 

åtgärdsprogram mellan skola och fritids, men även mellan olika arbetslag inom 

fritidshemmet.  

Vi kommer att genomföra denna studie genom kvalitativa intervjuer som vi genom 

transkribering skall utforma till en examensrapport gällande dessa frågor. Rapporten skall 

senare redovisas vid opponering inför kurskamrater och handledare. Denna intervju kommer 

att vara anonym både vad gäller skola och personnamn samt att inspelat material kommer att 

raderas efter transkribering. 
 

Kontakt: 

Johan Fredriksson: Feisson17@gmail.com, 076-7733172 

Sara Vestberg Hellstrandh: sara.vestberg@gmail.com, 070-3427656 
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Bilaga två. 
 
Intervjufrågor: 
 
Vilken utbildning har du? 
 
Hur länge har du arbetat på fritidshem? 
 
Vilken åldersgrupp arbetar du med? 
 
Har du eller har du haft elever som är i behov av särskilt stöd?  
 

Mot skolan:  
Vad är din uppfattning gällande skolans syn och arbete kring extra anpassningar 
och åtgärdsprogram? Möjligheter/Svårigheter?  
 
Hur ser samarbetet ut mellan fritidshemmet och skolan? Följdfrågor...när 
uppstår problem, när fungerar det? Omfördelning av resurser? Ge exempel.. 
 
Vad uppfattar du att rektor har för roll i arbetet kring barn i behov av särskilt 
stöd? Följdfrågor… något mer sätt du önskar att rektor stöttade på/ 
prioriterade… något särskilt du uppskattar med det rektor… 
 

Mot arbetslaget: 
Hur ser ni inom arbetslaget på extra anpassningar och åtgärdsprogram? 
Möjligheter/Svårigheter? Gemensamt? Finns olika uppfattningar?  
 
Upplever du att ni inom arbetslaget har förståelse för barn i behov av särskilt 
stöd? Kunskap, kompetens? 
 
Får personalen möjlighet, resurser och tid att på fritids utveckla olika arbetssätt 
utifrån barn i behov av stöd? Möjligheter/Svårigheter? (Att göra skolan mer 
pedagogiskt tillgänglig för elever i behov av särskilt stöd?)  
 
Upplever du att viljan finns inom arbetslaget att sätta sig in i nya 
metoder/arbetssätt?  
 
Hur görs arbetet med extra anpassningar och åtgärdsprogram synligt på 
fritidshemmet?  Fördelning inom arbetslaget?  
 
Skulle en diagnos förändra synsättet kring hur fritidshemmet kan utvecklas? 
Möjligheter/Svårigheter? 
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