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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka fritidspedagogs kompetenser i mötet med barn i behov 

av särskilt stöd.  Studien är genomförd som en kvalitativ undersökning baserad på nio 

semistrukturerade intervjuer med sex fritidspedagoger och tre rektorer, samtliga från en 

kommun i norra Sverige.  

Studien visar att fritidspedagogerna är av stor betydelse i arbetet med barn i behov av särskilt 

stöd då de med sin sociala inriktning ser barnet i flera sammanhang under dagen. I praktiken 

har ofta fritidspedagogerna också ett delat ansvar över de barn som är i behov av särskilt stöd. 

Kommunen erbjuder också fritidspedagogerna viss kompetensutveckling i arbetet med barn i 

behov av särskilt stöd i form av föreläsningar, kurser och annat stöd.  

En slutsats som kan dras av studien är att fritidspedagogerna har en av de mest betydelsefulla 

yrkesrollerna i skolan när det kommer till barn i behov av särskilt stöd. Med sin sociala 

kompetens och friare yrkesroll har fritidspedagogerna i studien förmåga att fokusera på 

barnets välmående samt att stärka andra färdigheter än ämneskunskaper.  

Nyckelord: fritidshem, kunskaper, färdigheter  specialpedagogik, kompetensutveckling 
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Inledning 

Detta examensarbete handlar om att göra en studie som eventuellt kan öka kunskapen kring 

fritidspedagogers/ personal på fritidshem och deras kompetens samt det behov av kompetens 

gällande arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Vi två som skriver detta examensarbete är 

båda blivande fritidspedagoger, och i ett arbete inriktat mot barn/elever med behov av särskilt 

stöd eller med funktionshinder, kan det enligt våra egna erfarenheter utifrån praktik och 

yrkesliv innebära att man i förväg som ”personal” försökt inhämta den förkunskap man 

eventuellt kan behöva via litteratur eller dylikt för det aktuella mötet med den enskilda eleven 

eller gruppen. Vid vissa tillfällen ställer man sig som blivande fritidspedagog också undrande 

till om liknande förkunskap är tillräckligt eller om annan kunskap är nödvändig. 

Enligt skollagen skall barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl som behöver 

särskilt stöd i sin utveckling ges den omsorg som deras speciella behov kräver. Barn i 

behov av särskilt stöd syftar inte på någon enhetlig eller klart avgränsad grupp. Alla 

barn behöver stöd för sin utveckling, några behöver särskilt stöd under vissa perioder, 

andra under hela sin tid i fritidshemmet. Barn med diffusa och svårtolkade behov såsom 

koncentrationssvårigheter, tal- och språksvårigheter eller psykosociala svårigheter 

utgör en del av de barn som är i behov av särskilt stöd (Skolverket 2007, s.30) 

Med viss erfarenhet av arbete med barn i behov av särskilt stöd samt att vi utifrån de olika 

erfarenheter vi båda har av barn och personal i olika verksamheter, har vi insett att vissa 

förkunskaper eller färdigheter hos pedagogen varit nödvändiga för att kunna hantera individer 

och grupper med olika behov. Bland annat för att skapa en trygghet hos övriga barngruppen, 

men i synnerhet för att kunna bemöta det enskilda barnet utifrån det stöd eller behov som för 

barnet är nödvändigt.  Gällande bemötandet av barn i behov av särskilt stöd är detta något 

som vi upplevt som ett särskilt intressant område. Främst av den orsaken att behovet av 

särskilt stöd blivit väldigt vanligt förekommande i barngrupper och att vi då anser det viktigt 

att man som fritidspedagog kan hantera det på ”rätt sätt”. Vi har även mött många 

fritidspedagoger som haft erfarenheter av möten med barn i behov av särskilt stöd. Till viss 

del har vi upplevt att det finns svårigheter att bemöta dessa barn, mestadels på grund av ramar 

som gäller för fritidshemmets verksamhet. Med det ovan beskrivna vill vi samtidigt framhäva 

att vi även mött ett flertal fritidspedagoger som enligt uppvisat hög kompetens i mötet med 

barn i behov av särskilt stöd. Mot denna bakgrund har vi därför valt ett huvudsakligt syfte att 
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mer grundligt undersöka vilka kompetenser och färdigheter som ute i verksamheterna anses 

behövas för att kunna bemöta barn i behov av särskilt stöd i såväl fritidshemmet som skolan.  

 
Syfte  

Syftet med denna undersökning är att utveckla kunskap om fritidspedagogers kompetenser när 

det gäller arbetet med barn i behov av särskilt stöd. 

 

Frågeställningar 

 Vilka kompetenser har och behöver fritidspedagogen för att kunna möta barn i behov 

av särskilt stöd? 

 

 Vad ingår i detta arbete? Hur kan det se ut?  

 

 Vilket stöd och vilka möjligheter till kompetensutveckling får fritidspedagogen inom 

detta område?  
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Definition 

Behovet av särskilt stöd har idag blivit vanligare och definitionen har med åren, anser vi i alla 

fall, kan ha blivit mer svårtolkad, likaså gäller detta anledningen till varför och på vilket sätt 

barnen skall få ”specialpedagogisk” hjälp.  Persson (2007) beskriver att de vanligaste skälen 

till ett specialpedagogiskt stöd kan sammanfattas med socioemotionella problem av olika 

slag. Det vi till detta anser vara viktigt att påpeka är de aspekter av att ett specialpedagogiskt 

stöd samt bemötande inte enbart gäller de barn vilka blivit ”tilldelade” en diagnos utan även 

de barn/elever som på grund av andra orsaker har svårigheter med anpassning, stökighet samt 

sociala problem. 

När det gäller definitionen av barn med behov av särskilt stöd anser vi att detta begrepp minst 

sagt är väldigt svårdefinierat, likaså att ställa sig samt besvara frågan: Hur definieras barn i 

behov av särskilt stöd? Denna fråga besvaras enligt Socialstyrelsen (1997, s. 13), med 

följande begreppsförklaringar: koncentrationssvårigheter, språk- och talsvårigheter, 

inlärningssvårigheter, känslomässiga och/eller psykosociala svårigheter, barn med 

flyktingbakgrund samt barn som far illa. Om vi ser till de ovanstående beskrivningarna så är 

definitionen som tidigare nämnts väldigt bred, men däremot så blir det enligt oss genom detta 

enklare att definiera att det INTE enbart handlar om ”diagnosbarn”. Med detta vill vi 

förtydliga att det vi i denna undersökning vill fördjupa oss i är bemötandet av de barn som 

inte är diagnostiserade utan av andra anledningar är i behov av särskilt stöd.  
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Tidigare forskning 

Fritidspedagogyrket betraktas som område vara sparsamt belyst och problematiserat i tidigare 

vetenskapliga texter. Fritidspedagogerna måste istället tydliggöra sin funktion och betona de 

relationsinriktade delarna i sin kompetens för att bli lärare i social kompetens inom skolans 

domän (Andersson, 2013, s. 39). 

Fritidshemsyrket förklaras beröra en mindre omfattande samhällssektor samt att det är yngre 

som självständigt yrke än lärarens, vilket kan leda till att: 

Om problemet när det gäller att presentera forskning runt lärare och lärarkulturer ar att 

göra urval och begränsa sig, är problemet i fråga om fritidspedagogernas yrke och 

yrkeskulturer det motsatta, att överhuvudtaget finna någon sådan forskning. (Hansen, 

1999, s.53).  

 

Fritidspedagogyrkets framväxt  

I sin avhandling beskriver Andersson (2013) hur fritidspedagogyrket tillkom i början av 1960-

talet som en följd av att alltfler kvinnor började arbeta och det uppstod ett behov av 

barntillsyn såväl före som efter skoldagens slut. Mot slutet av 60-talet fanns det drygt 200 

fritidspedagoger i landet och 1966 grundades Sveriges Fritidspedagogers Förening, SFF. I 

början av 1980-talet hade kåren vuxit och de fanns drygt 7500 fackligt organiserade 

fritidspedagoger. Fritidspedagogernas yrkesroll framstod som diffus, något som blev tydligare 

i jämförelse med förskollärare och lärare. Fritidspedagoger försökte genom ett eget program 

(SFF, 1982) att definiera sitt yrkesområde men kunde inte hävda varken egenproducerad 

kunskap eller specifika metoder för sitt arbete vilket ledde till att svårigheterna att utveckla en 

professionell profil kvarstod. Under 1990-talet flyttade fritidshemmets verksamhet in till 

skolans lokaler något som bidrog till att fritidspedagoger fick medverka i skolans arbete för 

att erhålla heltidstjänster. Fritidspedagogerna framstod i och med integreringen som en 

tillgänglig yrkesgrupp med lämplig kompetens. I och med detta breddades 

fritidspedagogyrket.   

Andersson (2013) beskriver att fritidspedagogers arbete och ansvarsområde har under yrkets 

korta existens genomgått stora förändringar. I och med att fritidshemmet integrerades med 



7 

 

skolan fick fritidspedagoger svårt att hävda sin kompetens och sitt bidrag till skolan. Såväl 

yrkesutövningen och yrkesidentiteten försvagades, de tidigare självständiga 

fritidspedagogerna placerades nu i en assistentposition till en annan yrkesgrupp. För 

fritidspedagogerna blev arbetsuppgifterna i de integrerade arbetslagen otydliga och även deras 

handlingsutrymme var mindre än lärarnas. Andersson menar att:  

Fritidspedagogens förändrade roll och funktion, från fritidens lärare till hjälplärare, blir 

ett av de tydligaste uttrycken för de makt- och statusförhållanden som råder i 

utbildningssystemet. ( Andersson, 2013, s18.) 

Styrdokument  

I Skolverket (2011) går det att läsa att alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja 

elever i behov av särskilt stöd och även samverka för att göra skolan till en god miljö för 

utveckling och lärande. Läraren ska i detta samarbete särskilt uppmärksamma elever i behov 

av särskilt stöd. Vidare ska även läraren hålla sig informerad om den enskilda elevens 

personliga situation och iaktta respekt för elevens integritet. Rektorns ansvar när det gäller 

barn i behov av särskilt stöd är bland annat att personalen ska tillhandahållas den 

kompetensutveckling som krävs för att de professionella ska kunna utföra sina uppgifter. 

Ytterligare en aspekt i rektorns ansvarsområde, är enligt Lgr 11 att undervisningen och 

elevhälsans verksamhet utformas så att eleverna får det särskilda stöd och den hjälp de 

behöver. I läroplanen fastslås att undervisningen ska anpassa till varje elevs förutsättningar 

och behov. 

Utöver de nämnda styrdokumenten är de allmänna råd (Skolverket, 2007) publicerat det mest 

tydliga dokument som fritidspedagoger/ lärare inom fritidsverksamhet har att förhålla sig till. 

Enligt Skolverket (2007) ska fritidshemmet förena omsorg och pedagogik vilket ska stödja 

barnets fysiska, intellektuella, sociala samt emotionella utveckling. För vissa barn med behov 

av särskilt stöd kan det vara nödvändigt med särskilda stödinsatser som komplement. Stödet 

kan i dessa fall ses som personalförstärkning, antingen till barngruppen generellt eller till det 

enskilda barnet, eller i andra sammanhang i form av konsultation och handledning för 

personalen. I arbetet med dessa barn är det viktigt att personalen arbetar utifrån ett synsätt 

vilket innebär att stödbehovet för de barn som är i behov av särskilt stöd ses i relation till dess 

omgivning och miljö som barnet vistas i. Andra viktiga förutsättningar är samarbete med en 

väl fungerande elevvård med såväl specialpedagogisk som psykologisk och medicinsk 
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kompetens samt även ett fungerande samarbete med specialister utanför fritidshemmet. Barn i 

behov av särskilt stöd syftar inte på någon enhetlig eller klart avgränsad grupp, utan alla barn 

behöver stöd för sin utveckling, där några behöver särskilt stöd under vissa perioder och andra 

under hela sin tid i fritidshemmet. 

 

Det specialpedagogiska fältet 

Man kan lägga märke till att de uppkomna avvikelsedefinitionerna, det vill säga diagnoserna, 

ofta har sin grund i ”störande” eller andra problematiska beteenden som uppmärksammas i 

vanliga skolsituationer. Viktigt att ha i åtanke är att specialpedagogiken skall fungera 

välgörande för individen. Om än inte symptomen kan elimineras så kan de eller deras 

konsekvenser åtminstone lindras. Målet för en specialpedagogisk verksamhet är att genom 

lämplig behandling göra livet så drägligt som möjligt för den avvikande. Det är utövarna inom 

de sociala institutionerna, det vill säga i detta sammanhang skolan, som har makt att tolka 

normalitet och därmed avgöra var gränser mellan normalitet, vilket innebär att de därmed kan 

avgöra var gränser mellan normalitet och abnormalitet sätts. En fråga som kan ställas är när 

”normala” behov övergår till att bli ”särskilda” behov? Det framförs av Persson (2007) att det 

mångkulturella klassrummet medför att de pedagogiska utmaningarna som kräver hög 

lärarkompetens är otvivelaktigt, men handlar det om problem som förutsätter 

specialpedagogiska åtgärder? Fortsättningsvis menar Persson att skola och utbildning i sig är 

motsägelsefulla verksamheter. Samtidigt som skolan skall vara likvärdig och målen lika för 

alla skall den vara öppen och stödja mångfald och variation. 

Med pedagogiska principer menar Olsson och Olsson (2007) att det är viktigt att en uppgift är 

anpassad till elevernas upplevelsesfär . För att uppnå detta måste läraren ha goda kunskaper 

om elevens starka och svaga sidor samt en realistisk förväntning på elevernas prestationer. I 

samband med detta menas det även att man som lärare bör ha förståelse för att elevens 

reaktionssätt kan ha sitt ursprung i en oförmåga och inte att grunden ligger i att eleven är 

provokativ, lat eller liknande. Vidare tillägger författarna att en grundläggande och för den 

delen avgörande pedagogisk princip är också att barn lär sig mer av vuxna de tycker om, än 

av vuxna de har ett dåligt förhållande till. För att förtydliga detta menas att det är relevant att 

skolan präglas av en positiv grundstämning samt god relation för att barnens förmåga till att 

utveckla god samarbetsvilja ska kunna vidareutvecklas. Beaktas bör även göras att det är den 
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vuxne som har ansvaret för att utveckla ett bra förhållande mellan barn och vuxen, det vill 

säga tillit, förståelse och omsorg, vilket i sin tur förklaras främja barnets samarbetsvilja och 

motivation. 

Den viktigaste kommunikationsformen mellan människor är samtalet, det vill säga att man 

förmedlar tankar, värderingar och kognitiva strukturer. Att man lägger en vikt av att ha ett 

relationellt perspektiv inom specialpedagogiken betonas. Med detta menas att man flyttar 

tyngdpunkten från individens svårigheter mot ett synsätt som handlar om samspelet mellan 

dem som arbetar med just denna problematik. Detta innebär att det som ses som problem inte 

är den som bär problemet (problembäraren) utan att istället det yttersta ansvaret för problemet 

ses  ligga på skolan(Olsson & Olsson, 2007). 

Calander (1999,) pekar på att fritidspedagogen är en osynlig yrkeskategori i 

forskningssammanhang och att den pedagogiska verksa8mheten fritidspedagogen ansvarar 

för ofta behandlas styvmoderligt i den offentliga debatten, (s.13). Fortsättningsvis hävdar han 

att om man relaterar till lärare och förskolelärare kategoriseras fritidspedagogerna in som en 

svag yrkesgrupp, vilket kan leda till att integrering och samverkan i arbetslag eventuellt kan 

medföra större förändringar för fritidspedagoger än för lärare. När Calander (1999) nämner 

samverkan mellan de olika pedagogiska instanserna inom skolverksamheten beskrivs det som 

något positivt för samtliga parter, trots att samarbetet inte alla gånger är friktionsfritt. Denna 

samverkan kallas interprofessionell samverkan och konsekvenserna för denna är för olika 

yrkesgrupper såväl som barn relativt outredda. Calander menar att fritidspedagogens funktion 

framträder som understödare till undervisningen och läraren mer än till barnen ifråga. Dessa 

insatser är något som kan medföra att fritidspedagogen upplever sitt yrke och/eller insatser 

mindre värdefullt i jämförelse med läraryrket och därmed reduceras deras arbete till 

barnpassning (Ibid., s. 154). 

Fortsättningsvis menar Calander (1999)  att denna samverkan mellan skola och fritidshemmet 

i praktiken oftast innebär att fritidspedagogerna deltar mer under skoldagen än vad lärarna 

deltar i fritidsverksamheten. Calander hänvisar till undersökningar som visar på att 

fritidspedagogen i sin samverkan anpassar innehållet till skolundervisningen med ett 

arbetssätt som liknar det i fritidshemmet. Han förtydligar i sammanhanget att 

fritidspedagogens flexibla kompetens ofta används som resurs i skolan och även anses vara en 

motor i skolutvecklingen: Ett motiv för att integrera skola och fritidshem har varit att 
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fritidspedagogerna skall tillföra skolan en pedagogisk kompetens som skolan saknar (Ibid., 

205). Vidare frågar sig Calander om fritidspedagogernas specifika yrkeskompetens verkligen 

utnyttjas optimalt, särskilt med tanke på att fritidspedagogernas insats anses vara värdefull för 

barnen ur flera synpunkter. När en fritidspedagog samverkar med en lärare  

helklassundervisningen får läraren hjälp av ytterligare en person i klassrummet och barnen får 

fler vuxna att prata med inklusive att det finns fler vuxna att tillgå på raster, men Calander 

undrar ändå vilka barn som får tillgång till detta pedagogiska värde och vilka som inte får det 

(s.207). 

Gällande extra resurser eller specialpedagogiska insatser i grundskolan menar Persson (1997, 

s 4): Vad vi emellertid kan konstatera när det gäller dess funktion är att specialpedagogiska 

insatser är avsedda att sättas in där den vanliga pedagogiken inte bedöms räcka till . Vidare 

förklarar och relateras de specialpedagogiska insatserna till det faktum att de första åren i 

barnens skolgång är av största betydelse för deras fortsatta utveckling. 

 Om de missgynnade eleverna upplever att tiden i skolan inte ger dem något i form av 

ökade kunskaper, så innebär detta inte bara att deras tid i skolan varit bortkastad, den 

kan också ha gett negativa effekter i form av inlärning enligt den dolda läroplanen. 

Barnen lär sig att de är sämre än andra, att de är misslyckade och ganska snart lär de 

sig sin plats i livet. (Persson, 1997, s.16)  

Ett vanligt förekommande sätt att skilja på specialpedagogiska verksamheter och 

klassundervisning gör man enligt Persson genom att peka på pedagogiska eller metodiska 

skillnader. Detta innebär att när klassundervisningen inte når vissa elever då ses det som en 

självklarhet att förflytta eleven till en miljö där annan pedagogik eller metodik tillämpas. 

(Ibid., s.79). Om man istället utgår från att de problem som eleven visar, beror på den 

omgivande miljön, så innebär det att det specialpedagogiska arbetet inriktas på att förändra 

exempelvis klasslärarens arbetssätt, skolornas resursfördelning eller elevens hemförhållanden. 

(Persson, 1997, s. 130).  

Persson (1997) beskriver att resultatet av hans undersökning visar också att rektors roll i den 

specialpedagogiska verksamheten är betydelsefull genom rektorns möjlighet att ge mandat för 

att vidga verksamheten så att individens svårigheter kan förstås utifrån flera utgångspunkter. 

(s.142)  
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Emanuelsson (1994) påvisar för att människan ska kunna fungera som individer samt 

samhällsvarelser behöver människan ett flertal olika färdigheter, som oftast är förvärvade från 

födseln. Något han anser vara en viktig gemensam nämnare vi har behov av är 

kommunikation, en grundläggande färdighet i social mening, men även för att kunna hantera 

den fysiska omgivningen.  

Skolans sätt att möta de olika eleverna och deras förutsättningar blir en avgörande 

betydelse för hur mycket av och vilka färdigheter som kommer att utvecklas. (Ibid., s.56) 

Emanuelsson menar angående utvecklingen som sker av dessa ”viktiga” färdigheter, att de 

alltid sker i ett samspel mellan barnet och dess omgivning. Samspelet i fråga leder till 

erfarenheter hos barnet, som i sin tur leder till ”arbetsmaterial” för barnet i den fortgående 

utvecklingen. Bidragande faktorer till denna utveckling är personer som står barnet närmast, 

vilket innebär vuxna som barn (Ibid., s.61). Qvarsell (1994) förklarar att en av barnets 

viktigaste livsuppgifter för utveckling är att överskrida de hinder som finns för den aktuella 

situationen eller kompetensen, det vill säga lära sig se bortom gränser såsom skola, barngrupp 

eller kamratgruppen. Dessa aspekter är även något Qvarsell framhäver ur positiva aspekter för 

att barnet ska införskaffa kunskap om att leva i nuet. Sammantaget påvisas vikten av att se 

barnens kompetens som en möjlig grund för fortsatt inlärning och utveckling (Ibid., s.100). 

Qvarsell (1994) påpekar en aspekt som för många kan ses som en självklarhet, men vilket 

man som pedagog bör påminna sig om, nämligen att barn likt andra människor är olika och 

bör respekteras för sina olikheter. Likväl tydliggörs att i all samvaro mellan människor, det 

vill säga även i relationerna mellan lärare och elever, eller mellan föräldrar och barn, så bör 

det tas i beaktning att man accepterar samt respekterar även det man inte förstår (Ibid., 

113,115).  

Asmervik m.fl. (2009)  påminner om att alla yrkesgrupper som arbetar med människor där det 

förekommer problembeteende ska ha hantverksmässiga kunskaper, det vill säga besitta 

ämnesmässiga insikter samt kompetens på sitt område. Det bör även finnas i åtanke att den 

kontakt lärare har med sina elever flera timmar var dag innebär att lärare kan fungera som en 

fast punkt i elevernas skiftande närvaro (Asmervik, m.fl., 2009, s.115). För lärare är det 

viktigt att känna till teoretiska referensramar och begrepp som används, samt vilka 

rambetingelser som styr de prioriteringar och arbetssätt mellan de olika instanserna. Tänkbara 

instanser för samarbete är bland annat fritidshem, BUP, psykolog, hälsovården, socialtjänst 
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och andra kategorier av pedagoger. Beteendeproblemen kan vara uttryck för brister och 

negativa förhållanden i skolmiljön. Skolor som har en dåligt utvecklad struktur samt kaotisk 

social miljö kan bidra en förstärkning av elevernas beteendestörningar. Även lärargruppen 

kan på liknande sätt skapa positiva eller negativa attityder gentemot sådana elever (Ibid., 

2009). 

Både vardagskommunikation och professionell kommunikation innehåller 

relationsskapande och kommunikationsfärdigheter och är aktuellt för lärare och 

skolpersonal beroende på utbildning, personlig kompetens och erfarenhet. (Brodin 

2008, s. 124) 

Brodin (2008) förtydligar att barn och är i behov av en vuxen att knyta an till, främst 

föräldrarna, men när de sviktar kan pedagogens betydelse bli central. För en ung människa 

kan det räcka med minnet av en pedagog som ”fanns där” och tog sig tid att lyssna, svarade på 

hans eller hennes frågor samt förmedlade en trygghet i hur skönt det kan kännas när en vuxen 

förstår, det vill säga något som kan beskrivas med ” de små handlingarna i vardagen” (Ibid., s. 

54). Brodin beskriver ytterligare att pedagogens tillvägagångssätt i mötet med barnet gett 

barnen en känsla av trygghet och lycka, vilket tolkas som att pedagogerna har sett barnen som 

jämlika människor. Gällande alla professioner påpekas att det är kunskap och färdigheter som 

ligger till grund för det professionella utövandet, med andra ord är ämneskunskaper för 

pedagogen lika viktig som kunskapen om lärande och undervisande. Att inneha kunskap om 

kommunikation är lika viktigt som empatiförmåga, etisk kod samt professionella och 

personliga mål.  En viktig och naturlig del i arbetet med barn och ungdomar är att skapa 

relationer (Ibid., s.124). 

Fritidspedagogernas yrke beskrivs av Hansen (1999) vara något som för utomstående är 

relativt okänt samt även ifrågasatt, med definitioner samt dess arbetssyfte. Hansen förklarar 

att de vardagliga sysslorna på fritidshemmet används på olika vis för att umgås och skapa 

kontakt . Ytterligare centrala funktioner hos fritidspedagoger som Hansen nämner är att se 

barnen, vara lyhörd för deras behov, uppmärksamma dem samt upprätthålla en nära relation 

till barnen. .  

Ytterligare betydelsefulla aspekter inom arbetet i fritidshem, menar Hansen (1999) utgörs av 

det känslomässiga engagemanget, tillika att många pedagoger i hennes undersökning 

framhåller ett medvetet användande av sina underliggande kunskaper om barns utveckling i 
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arbetet med barn.  De beskrivna kunskaperna i kombination med erfarenhet av barn i 

allmänhet och kunskap om det individuella barnet ger handlingsberedskap (Ibid., 205). 

För att etablera sig som den respekterade vuxna förebilden, tillika den välbekanta vuxna 

personen förklaras att barnen behöver ha kännedom om pedagogen samt om vem han eller 

hon är, vilket uppnås genom att pedagogen har ett öppet förhållningssätt till barnet.( Hansen 

1999, s.206). 

Hansen beskriver genom sina intervjuer specifika kompetenser som kan ses hos 

fritidspedagogerna utifrån lärares perspektiv. Däribland innebär det att kunna lösa konflikter 

mellan barnen, vilket förklaras med att fritidspedagoger har en större beredskap, men också en 

större träning på samt vana vid konfliktlösning. Fritidspedagogerna själva beskriver sin 

kompetens med termer såsom att: kunna arbeta med barns generella och sociala utveckling, 

vilket är grundat på ingående kunskaper om barns utveckling och livsvillkor. Detta gällande 

barn i allmänhet och även det enskilda barnet.  Kunskaper som ovan nämnts är dels hämtade 

ur utbildningen, men har därefter vidareutvecklats tack vare det praktiska arbetet som sker 

efter utbildningen (Ibid., s. 228). 
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Metod 

Med tanke på att undersökningens syfte var att utveckla kunskap om fritidspedagogers 

kompetens när det gäller arbetet med barn i behov av särskilt stöd, så blev intervju det 

aktuella valet av metod.  

Den mest använda formen är en semistrukturerad eller delvis strukturerad intervju. 

Under sådana intervjuer är samtalet inriktat på bestämda ämnen som forskaren har 

valt ut i förväg. (Dalen, 2008, s.31)  

Den typ av intervju som använts är enligt det Dalen (2008) ovan nämner en semistrukturerad 

intervju. Där vi utifrån frågeställningarna formulerat mer specifika men öppna intervjufrågor 

som ställts till informanterna.  

 

Metodval 

Då syftet med denna undersökning är att utveckla kunskap om fritidspedagogers kompetenser 

när det gäller arbetet med barn i behov av särskilt stöd föll sig valet relativt naturligt på att 

den valda metoden skulle bli Intervju.  Vi menar på desamma som Larsson och Svedner 

(2010) som beskriver att intervju som metod är lämplig då den ofta ger djupgående men smal 

information. Då de är fritidspedagogers egna tankar och upplevelser om det valda området 

som planerats undersöka är det just djupgående information som önskas. Samtidigt får man 

som forskare möjligheten att ställa följdfrågor på plats ifall de är så att man inte upplever sig 

fått tillräckligt tydligt svar på de ställda frågorna.  

 

Två undersökningsgrupper 

Undersökningens huvudfokus ligger på fritidspedagogers kompetenser och upplevelser 

gällande det valda området som kompletterades med några rektorers åsikter gällande 

fritidspedagogers kompetenser och förmåga att bemöta barn i behov av särskilt stöd. Detta 

Den insamlade informationen går då att jämföra och ställa emot de uppfattningar som de två 

undersökningsgrupperna, fritidspedagoger och rektorer, som i sin tur representerar olika 

skolor, ger uttryck för.  Tanken med att samla intervjuer från de två yrkesgrupperna, men från 
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olika skolor var att skillnader i synsätt och erfarenheter skulle bli tydligare än om samtliga 

informanter representerade samma skola.  

Den rådande institutionen rekommenderade 10-12 intervjuer för kvalitativa undersökningar. I 

Då strävan på att intervjua såväl rektor som fritidspedagoger från flera skolor, föll valet på 12 

intervjuer som i sin tur skulle delas upp på ett antal skolor för att bidra till en större spridning. 

Valet blev fyra skolor där vi ville intervjua åtta fritidspedagoger och fyra rektorer.  Tanken 

var att om möjligt kunna intervjua en rektor samt två pedagoger från samma skola.  Skolorna 

som kontaktades var utspridda över kommunens närområde/ olika rektorsområden för vilket 

krävdes god planering för att minimalisera restider.  

Förutom en viss tidsaspekt, det vill säga brist om att för de deltagande hinna planera in en 

intervju i det redan hektiska tidsschemat, upplevde vi sammanfattningsvis ett gott bemötande 

samt en övervägande vilja att delta hos de tillfrågade. Till en början var det totalt tolv 

deltagande, men på grund av sjukdomar samt akuta åtaganden blev det avslutningsvis nio 

intervjudeltagare.  

Den första kontakten med skolor togs i april månad., En kort presentation om studiens syfte 

samt en kort inblick över vad uppsatsen i fråga skulle handla om skickades ut till ansvarig 

rektor. Vi ville först försöka få kontakt med rektorer för intervju av den orsaken att 

intervjun/studien även skulle inkludera dem. Med vetskap om den tidsbrist som råder relaterat 

till deras uppdrag, fanns en tanke om att det skulle kunna finnas svårigheter med att boka 

intervju. En önskan var också att via rektorerna kunna få namn på tänkbara informanter bland 

fritidspedagoger som arbetar eller har haft erfarenhet av arbete med barn i behov av särskilt 

stöd. Könsfördelningen över informanterna gällande fritidspedagogerna var fem kvinnor samt 

en man och när det gäller de deltagande rektorerna var samtliga kvinnor. Skillnad över 

arbetslivserfarenhet fanns, men i det stora hela kan man sammanfatta med att samtliga 

fritidspedagoger hade stor erfarenhet av arbete med barn i behov av särskilt stöd. Intervjuerna 

skedde under april- och maj månad under våren 2013, efter att tidpunkt för dessa slutligen 

blivit bokade via telefonkontakt 

På grund av sjukdomar samt akuta åtaganden för tre intervjudeltagare deltog avslutningsvis 

nio personer. Totalt intervjuades tre rektorer samt sex fritidspedagoger från fyra olika skolor 

belägna i Västerbotten 
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De deltagande fritidspedagogerna arbetade samtliga för närvarande på skolor där möten med 

barn i behov av särskilt stöd skedde dagligen. Gällande studiens urval och spridningen över 

skolor samt informanter så fanns vissa svårigheter att få tillträde främst p.g.a. det höga antalet 

lärarstudenter som vid samma tid även de önskade intervjua personal inom skolverksamhet.  

Intervjugruppen fritidspedagoger 

Beskrivningen av samtliga informanter består av fingerade namn för att bevara pedagogers oh 

rektorers anonymitet. 

Lars: anställd fritidspedagog på skola 3, arbetat på skolan i sju år. I grunden Svenska/SO 1-7 

lärare sedan 1994, även läst till kvalité i fritidshem 15 hp. Aktiv i barngrupp om 30 barn.   

Karin: anställd fritidspedagog på skola 4, Arbetet på skolan 22 år. I grunden barnskötare och 

sedan vidareutbildad till fritidspedagog sedan 1991. Aktiv i barngrupp om 26 barn.  

Siv: anställd fritidspedagog på skola 3, arbetat på skolan i 27 år, även jobbat på annat håll 

under tiden. I grunden barnskötare och utbildad fritidspedagog sedan 18 år tillbaka. Aktiv i 

barngrupp om 30 barn. 

Ingrid: anställd fritidspedagog på skolan 4, aktiv som fritidspedagog sedan 30 år tillbaka och 

arbetat på skolan i 28 år. Utbildad barnskötare och fritidspedagog.  Aktiv i barngrupp om 24 

barn.  

Monica: anställd fritidspedagog på skola 1, Aktiv som fritidspedagog sedan 1986. Arbetat på 

skolan i 2.5 år. Utbildad fritidspedagog och specialpedagog med inriktning döv/hörsel. Aktiv i 

två barngrupper om totalt 36 barn.  

Greta: anställd fritidspedagog på skola 1, aktiv som fritidspedagog sedan 1974, och arbetat på 

skolan i 22 år. Utbildad fritidspedagog och specialpedagog med inriktning komplicerat 

inlärning. Aktiv i barngrupp om 24 barn  
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Intervjugruppen av rektorer  

Gerd: rektor på skola 1. Arbetat som rektor tre år, varav senaste halvåret som ansvarig över 

låg- och mellanstadiet. I grunden fritidspedagog och 1-7 lärare. Erfarenhet av arbete både i 

fritidshem och som 1-7 lärare.  

Sonja: rektor på skola 4. Arbetat som rektor i sex år, varav drygt ett år på skolan i fråga. I 

grunden utbildad svenska/SO 1-7 lärare och läst statlig rektorsutbildning. Erfarenhet som 

lärare på mellan- och högstadiet samt rektorskap.  

Barbro: rektor på skola 2. Arbetat som rektor sedan 98 och tjänstgjort fem år som rektor på 

skolan. I grunden förskolelärare och läst statlig rektorsutbildning. Erfarenhet som 

förskolelärare, förskolechef samt rektorskap.  

 

Genomförandet av intervjuerna   

Det hjälpmedel som användes för inspelning av intervjuerna var en diktafon och mobiltelefon 

Tidslängden för intervjuerna varierade mellan 30-50 minuter. Genomförandet av samtliga 

intervjuer inleddes med att tacka informanterna för att deras deltagande samt ett samtycke 

gällande inspelning och anonymitet innan intervjuernas påbörjades. Intervjuerna ägde rum på 

respektive skolor där informanterna mötte upp och där de i förväg hade bokat lokal i enrum 

samt för att kunna vara ostört under intervjun. Med tanke på att både rektorer och 

fritidspedagoger skulle bli intervjuade under deras arbetstid var upplägget för intervjuerna 

styrda så att de fick välja tidpunkt, så att det på bästa sätt kunde passa verksamheten. Detta 

innefattade deras lunchraster samt andra raster och/eller att de gjort upp med kollegor för att 

”täcka” upp. Rektorer samt vissa av fritidspedagogerna hade önskat att få intervjufrågorna 

skickade till sig i förväg, vilket naturligtvis beviljades. Detta innebär att de på så vis hade 

kunnat få insikt och förbereda sig för intervjun. Alla deltagande visade ett starkt intresse samt 

var väldigt tillmötesgående under intervjun. 

För en av informanterna (Ingrid) avbröts inspelningen tidigt under själva intervjun på grund 

av fel på inspelningsutrustningen. Intervjun med Ingrid är genomförd men inte transkriberad 

utan sammanfattad direkt efter intervjun, vilket i sin tur innebär att informationen från Ingrid 
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aldrig citeras utan endast återberättas. Genomförande av intervjun med Monica och Greta är i 

form av gruppintervju.  

Intervjuerna var fokuserade på fyra olika teman/huvudrubriker som utgår från studiens 

frågeställningar (se Bilaga 1) 

 

Analys/bearbetning 

Genomförandet av intervjuerna fördelades enligt följande: Tarik genomförde två 

rektorsintervjuer och en pedagogintervju. Gruppintervjun genomförde vi tillsammans. 

Resterande av intervjuerna genomfördes av Kenny. Under samtliga intervjuer förutom två 

rektorsintervjuer så satt vi båda med. Transkriberingen av intervjuerna genomfördes av Tarik 

och sammanfattningen av transkriberingen inför resultatdelen utfördes av Kenny. I övrigt har 

vi gällande arbetsfördelningen genomgående i hela examensarbetet skrivit och redigerat alla 

delar tillsammans.  

Samtliga intervjuer har lyssnats igenom och är transkriberade i sin helhet. med undantag från 

intervjun med Ingrid som tidigare nämnts. Informationen från fritidspedagogerna har delats in 

i olika områden och sammanfattats utifrån frågeställningar. Resultaten har skrivits samman 

utifrån samband som till att börja med framträtt utifrån frågeställningarna och sedan 

framkommit som mer specifik, eller unik. Därefter har informationen från rektorerna 

bearbetats på samma sätt. De två informantgrupperna har genom hela processen hållits isär för 

att i största möjliga mån undvika att inte vinkla resultaten.    

De transkriberade delar som varit oklara eller på annat sätt varit svåra att förstå har på nytt 

lyssnats igenom. Sedan har språket redigerats utan att innehållet påverkats. Detsamma gäller 

de citat som har tagits med, där språket har redigerats för att vara mer mottagligt i skrift för 

läsare.  

 

Etiska avvägningar  

Till att börja med informerades deltagarna innan intervjuerna om syftet för studien samt 

namnen på de ansvariga för studien. Därefter informerades även deltagarna om att deltagandet 
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i denna intervju var frivillig och att deltagarna när som helst utan angiven anledning hade 

möjlighet att avbryta intervjun om så önskades. Information angående den anonymitet studien 

ska ta hänsyn till, det vill säga den avidentifiering gällande namnen på kommun, deltagare 

samt skola delgavs. Vidare framfördes att nyttjandekravet ska följas, vilket innebär att den 

information som insamlas endast får användas i forskningssyfte, i detta fall ett examensarbete. 

Det som informanterna ovan blivit informerade om är anvisningar enligt Vetenskapsrådet 

(2002). 

  



20 

 

Resultat 

Resultatet är uppdelat så att fritidspedagogernas resultat först presenteras, sedan presenteras 

rektorernas resultat. De utgår båda två från frågeställningarna men underrubriker kan dock 

skilja sig åt beroende på vilka områden som beskrivits av de olika yrkesrollerna.  

 

Fritidspedagoger 

Kompetenser som fritidspedagoger upplever att de har 

En kompetens som de flesta av de tillfrågade fritidspedagogerna i större eller mindre 

utsträckning uttryckte som viktig var att se barnets alla sidor, det vill säga att kunna se en 

helhetsbild. Siv menar att fritidspedagoger till skillnad från lärare ser barnen hela dagen. 

Karin framhäver tanken om en övergripande helhetssyn över barnen och att man måste 

försöka utgå från rutiner, miljöer, grupper och resurser för att hitta vad som passar bäst för 

barnet. Ingrid menar att det är viktigt att försöka förbise det negativa och fokusera på det 

positiva för att bäst hjälpa barnen att lyckas.  

Som fritidspedagog är man ofta inne lite grann i skolan och ser arbetssituationen och 

man är inne i den fria leken och ofta kan ju de här barnen som har behov se väldigt 

olika ut. Som fritidspedagog får man som en bild av alla de här sidorna på samma 

gång. (Lars)  

En annan kompetens som flera pedagoger uttrycker som viktigt i mötet med barn i behov av 

särskilt stöd är att ha en tydlighet gentemot barnen och en trygghet i sig själv. Såväl Greta 

som Monica uttrycker aspekten i att vara tydlig och trygg i sig själv Monica uttrycker sig så 

här:  

Men det väl det att du är trygg i dig själv just i och med att du blir som stabil och står 

på samma punkt. (Monica)  

Karin nämner att man som pedagoger behöver ett lugn och att man även måste klara av att 

uppfattas som dum ibland vidare tillägger hon att man som pedagog måste vara den som är 

vuxen och med det ta ansvaret och komma ihåg att man inte alltid kan vara en ”kompis” mot 

det barn man arbetar mot. 
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Karin beskriver vidare att man vissa gånger måste acceptera att man inte alltid kan vara 

vänner med dessa barn. Att man ibland måste acceptera att man för stunden är en skitgubbe 

eller skitkärring i barnets ögon, samt att det kan ta lång tid innan man ens ser några ”resultat” 

om man ens hinner göra det under tiden man har eleven. Även Lars beskriver arbetet med 

dessa barn som långsiktigt och menar att de man kan ha försökt lära dem i fyra år eventuellt 

inte lossnar förrän i årskurs fyra då de lämnat avdelningen.  

Begreppet ”stånga” har förekommit flitigt av informanterna i samtal om barn i behov av 

särskilt stöd. Ingrid uttrycker hur man med nya barn nästan ”stångar” sig blodig innan det 

slutligen börjar ge med sig och blir bättre. Även Siv använder sig av begreppet ”stånga” och 

uttrycker tålamod som en viktig egenskap i arbetet, hon säger följande:   

Det är väl ibland stångar vi huvudet blodigt när man inte vet riktigt hur man ska agera 

så man försöker på olika sätt och vis försök ha kanske mindre grupp eller försök med 

annat material eller ja... man provar sig fram och tror att man ska hitta någon lösning 

och funkar inte det så har vi bett om hjälp från elevhälsan och då kan vi få mycket 

verktyg därifrån. (Siv.)   

 

Övriga kompetenser/egenskaper som informanterna anses som värdefulla i mötet med barn i 

behov av särskilt stöd är bland annat att man är lyhörd, strukturerad. Att sträva efter att få 

barnets förtroende och att utifrån de vågar att såväl pressa som ställa krav på barnen trots 

särskilda behov. Även att man som person har ett intresse av att hjälpa och se andra 

människor och att man tar sig den tid barnet kräver och inte har för bråttom.  

Fritidspedagogens unika kompetens, perspektiv och frihet  

Flertalet fritidspedagoger uttrycker hur deras sociala kompetens och deras ansvar gör att de 

kan fokusera på annat än barnens kunskapsmål. Lars uttrycker att han tycker det är positivt 

och viktigt att fritidspedagoger inte har ansvaret över omdömen och kunskapsmål, där han i 

ett förtydligande uttalande uttrycker sig så här:  

Kompetenserna fritids har är ju just mot det sociala mot att liksom, ja men att utveckla 

hela barnet. jag tror att vi fritidspedagoger har väldigt bra kompetens för att jobba med 

barn i särskilda behov … Med just det här att kunna se hela barnet och dessutom att vi 

faktiskt inte har, jag tror det är jätte viktigt att vi inte har ansvaret alltså det här med att 
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det ska skrivas massa omdöme osv.  När vi går in i klassen då är vi ofta extra, som 

lärare är man som så inne i allt som ska hända att man inte riktigt hinner se dem här 

små sakerna. (Lars) 

Ingrid beskriver hur fritidspedagoger tack vare sin sociala kompetens och frihet som delar av 

yrket medför utgör en av de viktigaste yrkesgrupperna i skolan gällande arbetet med barn i 

behov av särskilt stöd. Hon menar att de barn som inte är i behov av särskilt stöd ångar på av 

sig själva men att en lärare som ensam undervisar en klass med till exempel två barn i behov 

av särskilt stöd inte klarar av detta själv utan hjälp och motiverar det som en orsak till att 

fritidspedagogerna utgör en av de viktigaste yrkesgrupperna i skolan.    

Karin anser att fritidspedagogers sociala kompetens gynnar barn i behov av särskilt stöd och 

uttrycker sig såhär: 

Ja all din pedagogiska gärning och jag menar vår inriktning på social kompetens 

självfallet och jag tänker också att vi, finns man på en arbetsplats så har man ju över 

tid tillfälle att kunna se vad som händer med barnet… (Karin)  

Vidare nämner såväl Monica som Greta att de anser att det är viktigt att fritidspedagoger med 

sin sociala kompetens arbetar för att få in barn med sociala svårigheter i barngruppen. Monica 

menar att fritidspedagoger ska jobba både för att lära barnet i fråga, hur de ska bete sig 

gentemot de andra men även att det är minst lika viktigt att lära de andra barnen att acceptera 

att vi är olika samt att det är okej att det är så. Greta menar även hon att fritidspedagoger 

gynnar arbetet med barn otroligt mycket och syftar då speciellt gällande konfliktlösning och 

socialt samspel, hon menar att man ska såklart ska finnas där och uttrycker sig så här:  

Det är just att man finns nära men inte för nära, lagom. Det är ju jätteviktigt för barnet 

också för annars om man skulle ha sugit upp han ”här” så törs han ju inte göra 

någonting utan man måste ju håla avstånd och försöka finnas när det behövs. ( Greta)  

Eller som Monica väljer att uttrycka sig  

Jag brukar säga att man ska jobba så att man inte behövs no mer, man ska jobba bort 

sig själv. Då har man gjort ett bra jobb. (Monica).  
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Flera av informanterna uttrycker på samma sätt som Ingrid tidigare nämnt den ”frihet” som 

fritidspedagogers yrkesroll innebär som en positiv faktor för arbete med barn i behov av 

särskilt stöd. Då fritidspedagoger inte innehar något ansvar för barnens kunskapskrav och 

därmed kan skifta fokus och speciellt fokusera på att stötta upp de barn som upplever 

svårigheter i klassrummet.   

Monica beskriver att yrket är väldigt varierat, att man inte riktigt vet vad man gör framåt 

samtidigt som Greta menar att det är friheten med yrket och att man nog dagtid ofta hamnar 

där man behövs. Siv uttrycker att hon ofta är i klassrummet och trots att hon inte är resurs mot 

ett specifikt barn utgör hon en extra vuxen runt barnen vilket bidrar till mer möjligheter i 

klassrummet, hon menar:  

Att vara fler vuxna runt barnen är ju bra och då är det ju ibland att man kan dela upp 

sig så vi har tre grupper, så vi har varsin grupp och gör parallella saker, ibland kan 

man hjälpa enskilda barn om dem har svårt att hänga med eller om dem behöver sitta 

lite enskilt... så vi delar ju upp på alla möjliga sätt utifrån vad vi anser vara behövligt 

just då. (Siv)  

Mötet med det unika barnet brister i tid 

När informanterna får frågan om de upplever några eventuella svårigheter gällande barn i 

behov av särskilt stöd så menar flera att det upplever svårigheter med tidsbrist. Däremot så 

upplever de tidsbrist i olika delar av arbetet.  

Lars menar att tidsaspekten är en svårighet i självaste mötet med barnen: Tid är ju en stor 

svårighet, alltså typ när ska man hinna hjälpa dem här barnen? Alltså när hinner man sätta 

sig med dem? Vidare menar han att det finns ett dilemma med ramfaktorerna, vilket han 

förtydligar med vilken betydelse han anser dessa ramfaktorer har: 

Om man ser att, nu det här barnet skulle behöva komma med mig och sitta liksom 

diskutera igenom vad som hände, men om resten av gruppen också är i obalans då går 

inte det, det går inte att gå därifrån så att tid, storlek på barngrupper, antal personal. 

(Lars) 

Monica uttrycker också svårigheter med tidsbrist och menar att: Ibland känns det som att man 

trollar med knäna på nå vis och säger att de är kvalitén som blir lidandes. Greta som är resurs 
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åt en pojke i årskurs tre som fortfarande inte är läskunnig menar även hon att tiden är boven 

för att hitta en lösning på hans svårigheter. Vidare beskriver hon att de egentligen finns hur 

mycket material som helst som med stor säkerhet skulle fungera för pojken men att tiden för 

att hitta materialet inte finns till. Vidare går hon in på att de nu kommit både smartboards, 

paddor och datorprogram som används i allt större utsträckning men att det inte finns tid för 

att sätta sig in i det.  

Kompetenser som upplevs saknas i mötet med barn i behov av särskilt stöd.    

De kompetenserna som större delen av informanterna beskriver att de saknar är för de flesta 

fritidspedagoger kopplade till de barn det för stunden arbetas med. Greta som sitter som 

tidigare nämnt mycket utanför klassrummet med en pojke som har svårigheter med läsningen 

och menar att hon önskat mer kompetens gällande läs- och skrivkunskap, även om 

huvudansvaret ligger på läraren.  Siv menar ungefär desamma och önskar att hon haft mer 

kompetens gällande matematik:  

Jag saknar ju mattebiten, jag har inte matte faktiskt. Så det skulle jag väl behöva. Men 

annars så lär man sig alltid något nytt under hela livet och på resans gång…(Siv)  

Lars å andra sidan uttrycker att:  

Men det man saknar är väl det här specifika kompetenser för om jag får ett barn med 

Aspergers nu har vi haft det så då har vi fått fortbildning på det men när man inte hade 

de kunskaperna så saknade man just det här ”hur hjälper jag bäst ett barn med ADHD 

eller Aspergers? Annars tycker jag att det är väldigt mycket alltså erfarenhet av att 

jobba med barn som är speciella har gett egentligen mest. (Lars)  

Konkreta exempel på hur arbetet med barn i behov av särskilt stöd kan se ut.  

Hur arbetet med barn i behov av särskilt stöd ser ut för fritidspedagogerna kan se lite olika ut. 

De intressanta är dock att alla fritidspedagoger utom en talar om arbete under skoltid. De 

flesta fritidspedagoger motiverar detta med att det inte finns tillräckligt med personal för att 

ha kunna eller ha möjlighet till att genomföra samma arbete under tiden på fritidshem.  

Karin beskriver hur arbetet kan se olika ut att det i stora drag går ut på att stötta upp såväl 

morgonen på fritids eller i skolan och beskriver att hon antingen befinner sig i klassrummet 
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eller sitter utanför klassrummet och läser extra för en elev. Monica arbetar lite likt Karin och 

stöttar upp såväl i klassrummet såsom utanför med enskilda elever, ibland speciellt med en 

elev som har teoretisk kunskap men som ofta behöver motiveras för att ta sig framåt.  

Övriga fritidspedagoger beskriver dock enbart arbetet under skoltid. Greta och Ingrid arbetar 

som resurs mot en enskild elev i klassrum, dessutom har båda två ytterligare någon elev som 

ibland deltar i extra stödet. Ingrid sitter mycket avskilt med eleven hon är resurs för, eleven är 

dock inte i behov av något extra stöd på raster eller fritidshem. Greta sitter även hon mycket 

utanför med en elev och arbetar, då denne lätt blir distraherad och har svårigheter att ta in 

information muntligt. Hon beskriver hur arbetet gått framåt med denne elev som nu börjat 

arbeta mer självständigt: 

Mycket utanför klassrummet men nu har han börja på att göra så här ”jag kan själv, 

jag vill jobb själv, gå hjälp de andra” säger han. Då gör jag ju det tills han ropar eller 

kommer och vill ha hjälp eller… så att det förändras under åren. (Greta) 

Siv beskriver att det ser olika ut då hon är utbildad specialpedagog sitter hon för stunden med 

tre stycken elever som har lite ordbrist och tränar därför ordförståelse med dem, men annars 

menar hon att det beror på vilka behov som finns, ibland sitter hon med elever som halkat 

efter i matte eller så.  

Lars har intagit en roll i arbetsgruppen där han är den som plockar ut barn för enskilda samtal, 

som han beskriver det coachningssamtal med exempelvis killar som har problem med 

oberäkneligt beteende eller aggressivt utåtagerande elever som övriga barn i klassen är rädd 

för. I det pedagogiska arbetet använder han/de sig av en bok där de tillsammans ritar upp ”det 

här kan du tänka på” och prata om vissa gränser och hur man kan gå tillväga. Likaså beskriver 

Lars arbete med elever där de istället har varit blyga och menar då att man till dessa elever 

kan behöva förmedla: att här kan du tänka så här och typ den här veckan har du läxa att du 

ska göra minst tre bus och på så vis se vad det här barnet behöver just nu och så får man som 

jobba utifrån det. Dessa ”lektioner” sker under skoltid med tanke på att det inte hinns med på 

fritidsverksamheten. 
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Fördelning av ansvar  

Greta och Monica menar båda två att huvudansvaret ligger hos klassläraren, men att de tar på 

sig det praktiska. Greta utför större delen av det praktiska med pojken hon sitter med. Monica 

beskriver att gällande de barn som har svårigheter med sociala eller andra svårigheter där 

fritidshemmets perspektiv också varit av intresse så har fritidspedagoger fått ta delar av 

ansvaret och även fått varit på såväl utvecklingssamtal som utvärdering och bedömning av 

barnet. Monica menar att detta är för att: täcka upp hela dagen på ett annat sätt och det jag 

har fungerat bra.    

När det kommer till fördelningen av ansvar för barn i behov av särskilt stöd så beskriver fyra 

av pedagogerna att ansvaret faller på ansvarig lärare, men att de hjälper till med det praktiska. 

Lars och Siv som arbetar i samma arbetslag menar båda två att samarbetet med skolan blivit 

bättre sen skolan omorganiserade verksamheten. Nytt är att skola och fritids delar barngrupp 

och lokaler, de arbetar med en och samma åldershomogena barngrupp på för- och eftermiddag 

och menar att det blivit bättre sen det skedde. Lars beskriver att gällande de barn som har 

problem med det sociala så faller ansvaret på alla i arbetslaget men att fritidspedagogerna valt 

att ta på sig, eftersom:  

Vi tycker att vi är duktiga på det och ser dem mycket i den sociala liksom fritids är ju en 

social samvaro medan klassrummet är ju ofta att sitta och jobba så har väl vi försökt. 

Det känns viktigare att vi från fritids jobbar med sådant än en extralärare, eftersom vi 

har en betydligt bättre kompetens i det sociala än vad vi har att lära ut matte. Så vi har 

väl tagit lite större ansvar för det. (Lars) 

Karin och Ingrid arbetar under samverkan i arbetslag om två med varsin klasslärare. De 

beskriver båda två att ansvaret är väldigt jämt fördelat. Ingrid menar dock att hon nog har lite 

mer ansvar då hon har en närmare kontakt med eleven sett ur ett relationellt perspektiv. Karin 

däremot beskriver det som: Vi delar och ger rätt bra faktiskt.  

Gemensamma åtgärdsplaner  

Samtliga fritidspedagoger förklarar att gemensamma åtgärdsplaner görs inom skola alternativt 

arbetslag när det gäller barn i behov av särskilt stöd. Greta beskriver att det alltid görs 

åtgärdsprogram där det skrivs in vilka åtgärder som ska göras samt vilka som ska ansvara för 
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vad. Vid frågan hur ofta det följs upp svarar såväl Greta som Monica att det är olika. Monica 

beskriver att hon under förra året var mer bunden till en elev och att det då totalt under läsåret 

var fem tillfällen men att detta också hade att göra med att eleven gick i förskoleklass och 

skola skulle väljas.  Greta beskriver att hon har möten drygt två gånger per år då hon har 

huvudansvar.  

Lars och Siv beskriver båda två att det görs åtgärdsplaner och beskriver att de en gång i 

veckan har arbetslunch tillsammans med både sitt egna arbetslag och fadderklassen.   

Då blir det som arbetslunch och planering samtidigt … Då finns det ju planerings- 

möjligheter och då kan vi göra upp eller diskutera om det är enskilda barn eller så som 

behöver hjälp och utifrån det vem som ska göra vad och vilket behov som finns, om vi 

ska om hjälp utifrån osv. (Siv)  

Karin beskriver att det även brukar göra upp regler i arbetslaget under pågående arbete och att 

det också tas upp på konferenser ibland, detta för att alla pedagoger på skolan kan ge samma 

svar till eleverna, vilket då ger en mer hållbar situation.  

Kompetensutveckling  

Gällande kompetensutveckling är samtliga fritidspedagoger eniga om vad som gäller och 

menar att det är desamma för hela kommunen. Däremot så har fritidspedagogerna lite delade 

åsikter gällande kompetensutveckling för fritidspedagoger i kommunen.  

… finns ju väldigt lite i kurspengar det är ju en tusenlapp per termin. Så det är ju inga 

mängder man kan gå. Det är en kvällsförläsning eller något sådant, en eftermiddag 

eller så… det är väldigt dåligt och skolan har ju sina kompetensdagar men vi har ju 

inga sådana, så vi får själva söka. (Greta.)   

Samtliga fritidspedagoger beskriver desamma som Greta säger och menar att man inte erbjuds 

något speciellt utan att de själva måste söka. Monica menar att man själv måste hålla sig 

uppdaterad på vad som för stunden finns tillgängligt och utifrån det välja vad man vill gå för 

fortbildning men menar att finns det en tydlig koppling så är godkänner oftast rektorn. Greta 

menar även hon att om man verkligen vill gå en utbildning som kostar så ordnar det sig oftast 

så länge man kan motivera sin önskan. 
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Även Ingrid beskriver hur de själva har möjlighet att välja de kurser de upplever behov av 

eller intresse för samt att skolans rektor oftast godkänner de utan några egentliga svårigheter. 

Hon beskriver även att de i arbetslaget alternativt från rektors håll behandlar olika böcker. 

Boken vilse i skogen har de behandlat mycket något som hon beskriver som roligt att arbeta 

med då hela skolan varit involverad och att det faktiskt gett resultat.  Även Karin beskriver att 

kompetensutveckling är något som fungerat bra och menar att arbetslaget för det 

resonemanget att när det kommer ett barn med en viss problematik, så har de gått på 

föreläsningar och att de på så vis förberett sig och införskaffar lite förkunskap.  

Lars och Siv beskriver båda två att skolan är ganska duktig på att uppmana personalen till att 

söka den kompetensutveckling det upplever att de är i behov av.  

Nej men jag tycker den här skolan har varit väldigt bra på att liksom erbjuda, typ 

”behöver ni utbildning för det jamen hitta! Hittar ni nå bra utbildning så gå den då”, så 

jag tycker nog vi har fått den kompetensutveckling vi behöver. (Lars) 

Både Lars och Siv beskriver dock att den fortbildningen som erbjuds ytterst sällan är riktad 

mot fritidspedagoger och menar att det är tråkigt att det skall vara så. Lars beskriver hur man 

ofta under utbildningar får tänka om gällande innehållet som oftast har utgångspunkt i skolan 

och understryker att utbudet över vidareutbildningar riktat mot fritids bör ökas. 

Stöd och svårigheter  

Samtliga pedagoger nämner att de fått stöd ifrån elevhälsan när det upplevt behov. Alla 

fritidspedagoger är dessutom väldigt nöjda med den hjälp och det stöd som elevhälsan har 

erbjudit. Siv beskriver hur de vridit och vänt på vissa problem utan resultat och att de då 

kontaktat elevhälsan och menar att de fått mycket verktyg därifrån. Ingrid menar även hon att 

de ofta tar hjälp av elevhälsan om så behövs och att det stöd som elevhälsan erbjuder ofta är 

till stor hjälp, hon beskriver att elevhälsan egentligen bara är ett telefonsamtal bort om man 

önskar och menar att man inte nödvändigtvis behöver boka tid utan kan ringa dit och få stöd 

via telefon om så önskas. Lars som i dagsläget arbetat i en väldigt lugn grupp menar att 

elevhälsan till och med kommit och hjälpt dem i förbyggande syften och hjälpt dem arbeta 

fram lösningar som ska hindra vissa mindre problem från att eskalera.  
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Karin beskriver ett tidigare upplevt konkret exempel. Händelsen hon här beskriver utspelar sig 

i förskoleklass när hon sitter och läser med barnen och helt plötsligt har en socka i munnen. 

Med detta specifika barn fortsätter flertalet konflikter vilket innebar att det till slut blev nog 

och funderingar på att lämna jobbet infann sig. Karin beskriver vidare att tack vare den 

dokumentation som gjordes, samt att det fanns många kloka runt om som gav kloka råd och 

”ingöt hopp”, bland annat elevhälsa samt kurator vilka bidrog med nya insikter samt verktyg 

att arbeta med.  

Flera fritidspedagoger nämner också att det finns specialpedagoger på skolan. Greta beskriver 

att:  

Specialpedagogen här får man ju stöd av varje dag om man vill om man vill, henne kan 

man prata med varje dag om man vill. Hon är ofta, eller hon är ju också inkopplade på 

dem här barnen så vi har ju en dialog där också, naturligtvis. (Greta)  

Siv är själv specialpedagog och i arbetslaget arbetar lärare som även är utbildade 

specialpedagog. Lars beskriver hur rektorn på deras skola valt att fördela ut 

specialpedagogkompetenserna i klassrummet, som exempelvis Siv. Detta istället för att ha 

en extern specialpedagog. Lars menar att detta system fungerat bra hittills.  

Rektor 

Vilka kompetenser har och behöver fritidspedagogen för att kunna möta barn i 

behov av särskilt stöd? 

Sonja anser att barn i behov av särskilt stöd i vissa fall är unika på det sätt att de ofta inte går 

att applicera kända teorier på dem, men att de i grunden är viktigt att man i grunden bottnar i 

en pedagogisk utbildning. Vidare menar hon att:  

Jag tänker att det handlar ju om den här lyhördheten och att vara flexibel eller att 

kunna liksom bemöta och få till det på det bästa sättet utifrån de förutsättningar som 

finns. (Sonja) 

Barbro menar även hon att det är viktigt att man är flexibel och öppen i arbetet med barn i 

behov av särskilt stöd, att man via sitt förhållningssätt uttrycker nyfikenhet och ödmjukhet. 

Med öppen menar hon att man aldrig ska tro att man kan allt och uttrycker sig så här:  



30 

 

… aldrig tro att man kan, aldrig tror att man är färdig, för det är man inte man lär sig 

hela tiden nya saker och det dyker hela tiden upp nya vinklar, som man aha så kan det 

också vara, så att vara flexibel och öppen och ödmjuk inför att det finns inget som heter 

normalt eller också finns det men då är det ett otroligt stort begrepp. (Barbro) 

Gerd däremot menar att det inte är några unika kompetenser i mötet med barn i behov av 

särskilt stöd. Hon syftar på att det snarare är ett förhållningsätt som bör appliceras på alla 

skolans barn och inte bara de barn i behov av särskilt stöd. Hon menar att det snarare är en 

förmåga att skapa goda relationer och menar att det är den förmågan man som pedagog 

oavsett yrkesroll bör sträva efter att utveckla och att det är viktigt då man via en god relation 

skapar såväl trygghet som bättre läromiljöer.  

Angående hur fritidspedagoger kan gynna arbetet med barn i behov av särskilt stöd så anser 

två av rektorerna att fritidspedagoger med sin inriktning på social kompetens har ett annat 

prioriterat fokus än lärarna och därmed också kan komplettera lärarna.  

Sonja menar att fritidspedagogerna har en annan grundingång än lärarna samt att det faktiskt 

ser barnen i flera olika situationer under dagen. Barbro menar att fritidspedagoger kan gynna 

många barn i behov av särskilt stöd och menar att vissa elever med svårigheter i klassrummet 

har förmåga att blomstra ut på fritidshem eller fritidsklubb vidare beskriver hur hon tror att: 

som komplement är fritidspedagoger ovärderliga.  

Gerd anser att fritidspedagoger inte gör sig unika jämfört med andra yrkesroller i skolan och 

menar att:  

Fritidspedagoger generellt, alla kan gynna det arbete. För det har precis som jag säger 

det är det här med förmågan att skapa goda relationer och har man utvecklat den och 

som fritidspedagog eller så och då är det som är de viktiga i arbetet om du nu tänker 

barn i behov av särskilt stöd. (Gerd)  

Vad ingår i detta arbete? Hur kan det se ut?  

Samtliga rektorer uttrycker att de har huvudansvar för barn i behov av särskilt stöd. De 

beskriver alla tre att det är rektor som tar beslut om barnet i fråga är i behov av särskilt stöd 

och vad detta i så fall innebär, om det är specialanpassad undervisning eller om det är någon 

annan resurs. Sonja beskriver ett deltagande via möten tillsammans med föräldrar, personal 
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och övriga verksamheter som eventuellt är iblandade i barnets situation. Gerd förklarar rektors 

deltagande som:  

Som rektor har man ju ansvar över att de här eleverna som är i behov av särskilt stöd 

får ett särskilt stöd och det kan ju se ut på olika sätt naturligtvis, min uppgift är ju att 

följa upp det arbetet så att det blir bra för eleven. Det gör jag veckovis när vi samlas 

kring elevhälsan, alltså när vi träffar skolkurator, skolsyster och specialpedagoger, vi 

har ju konturnerliga möten och då kommer ju dem här barnen, då diskuterar ju vi ”hur 

går det för dem? Vad blir nästa steg? ... Vi träffar också föräldrar med jämna 

mellanrum. (Gerd) 

Gällande fördelat ansvar så menar Gerd återigen att rektorn har huvudansvaret men att 

pedagogen som arbetar med barnet också har ett ansvar och ofta även specialpedagog vid de 

tillfällen de är inblandande. Hon förtydligare genom att säga att det är flera som har ett ansvar 

men att rektor har det yttersta ansvaret. Barbro anser att ansvaret är relativt jämt fördelat 

mellan skolans olika aktörer hon beskriver att det är: rätt så fördelat som är. Vidare beskriver 

Barbro hur hon försöker föra diskussioner med de som arbetar närmast barnet inklusive 

föräldrarna för att skapa en helhetsbild över barnets situation och utifrån de överväga de 

åtgärder som beslutats. Sonja uttrycker även hon ett jämt fördelat ansvar och menar att:  

Men sen blir det de ju att i direkta jobbet mot barnet så är det ju såklart pedagogerna 

som ansvarar så blir det ju… men på den här skolan finns det som en tradition av att 

man hjälps åt och man gör saker tillsammans och jag känner att vi ändå har som ett 

gemensamt ansvar. (Sonja)  

Vid frågan om det i arbetslaget gjorts en gemensam plan över hur stöd och bemötande bör se 

ut svarar samtliga rektorer att de tillsammans med personal alltid genomför gemensamma 

planeringar om så upplevs nödvändigt. Där utgår de utifrån vad som skall göras samt hur det 

skall göras, däremot så tillägger rektorerna olika saker som de menar är viktigt i detta 

moment.  

Barbro menar att föräldrar ofta är med och beslutar om extra insatser behövs men att det 

konkreta handlandet är något som beslutas av henne o i samråd med de inblandade 

pedagogerna. Hon motiverar detta genom att förklara att även om föräldrar är insatta i sina 

barns situation och egentligen bara vill väl så vet de inte vilka möjligheter som finns att tillgå 
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på skolan, hon förtydligar genom att säga: det är faktiskt personal/pedagoger som vet vilka 

möjligheter som finns.   

Gerd menar att det alltid finns en tanke kring de stöd som en elev erbjuds och att detta stöd 

arbetas fram av henne som rektor tillsammans med inblandade pedagoger så som lärare, 

fritidspedagoger, specialpedagoger osv. Hon menar att stödet kan se väldigt olika ut då det 

kan vara allt från mindre hjälp till flera personer som utgör ett stöd, hon förklarar vidare att 

detta sedan utvärderas tillsammans med föräldrar.  

Sonja menar att det viktigaste är att man tillsammans i arbetslagen försöker att hjälpas åt och 

göra upp en gemensam plan över hur stödet skall utformas samt hur personalen ska förhålla 

sig kring bestämmelser för att undvika tidigare brister. Hon menar även att de kan vara 

nödvändigt att göra upp en plan om hur föräldrar skall bemötas på bästa sätt då det ibland kan 

uppstå konflikt.  

 

Kompetensutveckling och stöd.    

Samtliga rektorer har en relativt gemensam syn på kompetensutveckling. Precis som 

fritidspedagogerna beskrev tidigare så finns det ekonomiska resurser som är avsatta för 

fritidspedagogers kompetensutveckling och allt inom de ramarna anser samtliga rektorer är en 

självklarhet att fritidspedagogerna skall få gå.  

… också är det också min uppgift tycker jag att stötta dem som jobbar närmast barnet och 

lyssna är det något särskilt de känner att det här behöver jag hjälp med här behöver jag gå 

på fortbildning… Däremot är jag ganska hård med att inte skicka dem på fortbildning som 

gäller problematik där vi inte har barn som är berörda just nu. Därför jag tror att man måste 

verkställa ganska snart man har gått på en återträff annars hinner man glömma för mycket. 

(Barbro)  

Sedan finns det även kompetensutveckling som sträcker sig utanför dessa ramar och då menar 

rektorerna att det genast blir svårare att godkänna. Sonja skiljer på individuell och gemensam 

kompetensutveckling och menar att ibland så rustas hela enheten inom ett bestämt område och 

de kan ske via litteratur, gruppdiskussioner eller att de till och med att de hyr in en förläsare 

som kommer och besöker skolan. Vidare menar Sonja att det ibland finns en önskan om 
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individuell kompetensutveckling och då menar hon precis som Barbro att det ska finnas en 

tydlig koppling och även ett behov om hon ska godkänna det. Gerd menar även hon att 

önskan om kompetensutveckling ser olika ut och kan ske på såväl gruppnivå som individuell 

nivå.  

Förutom kompetensutveckling erbjuder rektorerna också flera olika stöd till fritidspedagoger 

som upplever svårigheter. Två utav skolorna har en specialpedagog på skolan som finns till 

hands för såväl handledning som stöd i barngruppen. Den tredje skolan har en speciallärare på 

skolan med delad tjänst på skolan som lärare/speciallärare. Elevhälsan är också ett stöd som 

rektorerna nämner, som tidigare nämnt kan de ske såväl på distans som på plats beroende på 

hur situationen ser ut. Sonja pekar på att det också finns specialskolor i kommunen ifall men 

upplever som Sonja beskriver att: man rent kör fast och man bara känner att här går inte vad 

gör vi? Gerd menar att det också finns kuratorsstöd om så önskas för personalen.  
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Analys 

Här i analysen tar vi upp det mest relevanta resultaten utifrån studiens syfte och jämföra de 

mot den tidigare forskning vi funnit. Rubrikerna är tematiserade efter de områden som vi valt 

att gå djupare in på. De följer till viss del uppdelningen från resultatet men här har vi 

sammankopplat vissa delar då anser att informanternas svar är mer eller mindre överlappande 

och går att inplacera i olika områden.  

 

Kompetenser  

I resultatet framgår att den övergripande helhetssynen över barnen är något fritidspedagogerna 

anser kännetecknar deras kompetens. Denna helhetssyn uttrycks av fritidspedagogerna bero 

på att de till skillnad från lärarna tillbringar sin tid med barnen på två olika instanser, det vill 

säga klassrum och fritidshem.  Tack vare detta innebär det att fritidspedagogen möter barnet i 

fler olika sammanhang i jämförelse med lärarna, vilket exempelvis illustreras av Lars i 

resultatdelen (s.20). 

Att fritidspedagogen får ett bredare/annat perspektiv innebär fler möten med barnet, vilket i 

sin tur leder till att man måste skapa rutiner som utgår från miljöer, grupper samt resurser för 

att kunna arbeta mot vad som är det bästa för barnet. Olsson och Olsson (2007) framhäver 

liknande tankar och tar upp att med pedagogisk princip menas att den aktuella uppgiften är 

anpassad till elevernas upplevelsesfär. För att uppnå denna princip menar författarna att 

pedagogerna måste besitta goda kunskaper om såväl elevens starka som svaga sidor i 

kombinationen med realistiska förväntningar på elevernas prestationer. 

Ytterligare en kompetens som vi uppmärksammat från resultatet var att flera fritidspedagoger 

beskrev att man bör vara tydlig såväl trygg i sig själv. Fritidspedagogerna menar vidare att 

arbetet med barn i behov av särskilt stöd kan vara en process med ett långsamt fortskridande 

framåt, vissa menar på att det kan ta så lång tid att barnet i fråga lämnat avdelningen innan 

utvecklingen i elevens färdigheter gör sig synliga. Under processens förlopp är det inte heller 

säkert att man alltid är vänner och de flesta fritidspedagogerna menar på att man vid tillfällen 

eventuellt blir kallad dum eller dylikt, men att detta är något man får acceptera och vara den 

vuxne. Relaterat till detta resonemang bör man Enligt Olsson och Olsson (2007)  ha en 
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förståelse av att elevens reaktionssätt inte har sitt ursprung av en tanke om att barnet är 

provokativt utan att det grundar sig i en oförmåga hos barnet. bör det tas i beaktning att det är 

den vuxnes ansvar att det goda förhållandet mellan barn och vuxen, vilket innebär tillit, 

förståelse och omsorg, vilket i sin tur leder till ett främjande för barnets samarbetsvilja och 

motivation. Vikten av detta betonas även av (Emanuelsson, 1994, s.56), där han menar på att 

skolans sätt att möta elever med olika förutsättningar är väsentlig för hur deras färdigheter 

kommer att utvecklas samt till vilken grad. 

Den trygghet i sig själv som fritidspedagogerna talar om, är något som kan tolkas in i ett 

perspektiv där det krävs ett visst självförtroende när ett barn tar ut eventuella aggressioner 

gentemot ”mig” som pedagog. Något som även Monica uttrycker resultatdelen (s.20), att i och 

med en fast ståndpunkt och stabilitet blir trygg i dig själv. Fritidspedagogerna menar på att de 

är ett professionellt ställningstagande att stå på sig när man utsätts för provokationer, att inte 

ta det personligt och genom detta förmedla trygghet mot barnet. Oavsett oenighet finns man 

kvar för dem. Liknande scenario kan relaterat till Olsson och Olsson (2007) förstås innebära 

att man flyttar tyngdpunkten från eleven och dennes svårigheter och istället fokuserar på 

samspelet. I och med detta är det inte ”problembäraren” som är i fokus, utan ansvaret ligger 

på skolan samt den vuxne. 

Brodin (2008) beskriver något som kallas ”de små handlingarna i vardagen” och menar att det 

för en ung människa kan räcka med minnet av en pedagog som bara ”fanns där”, tog sig tid att 

lyssna och svara på frågor samt förmedlade en trygghet i hur skönt kan kännas när en vuxen 

förstår. Såväl Fritidspedagoger såsom rektorer nämner vissa kompetenser som nästintill 

självklarheter, vilka liknar det Brodin kallar ”de små handlingarna i vardagen” . Kompetenser 

som fritidspedagogerna nämner är lyhördhet, att man strävar efter att vinna barnens förtroende 

för att sedan arbeta utifrån det. Somliga fritidspedagoger menar även att man som person bör 

ha ett intresse av att se och hjälpa andra människor och man tar sig den tid barnet kräver och 

inte har allt för bråttom. Rektorerna menar att de är viktigt att man i arbetet med barn i behov 

av särskilt stöd utgår från förhållningsätt vilket baseras på lyhördhet, öppenhet, ödmjukhet 

och nyfikenhet. En av rektorerna menar även på att de är viktigt att ha förmågan att skapa 

goda relationer och via det skapa trygghet samt bättre läromiljöer. Något även Brodin(2008) 

och Hansen(1999) belyser, genom förklaringarna att en viktig och naturlig del i arbetet med 

barn och ungdomar är att skapa relationer, se barnen, vara lyhörd för deras behov, 
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uppmärksamma dem samt upprätthålla en nära relation till barnen. Dessa aspekter är något 

som kan utläsas som centrala funktioner.  

Calander (1999) påpekar att fritidspedagogens funktion mer framträdande som understödare 

till undervisningen och läraren mer än till barnen ifråga. Något författaren anser kan påverka 

fritidspedagogernas inställning till sitt yrke negativt och mindre värdefullt.  Ett resonemang 

som förs i vår undersökning är att när fritidspedagogerna går in en klass vilket ofta sker, blir 

det ofta som ”den extra vuxna” i klassrummet. Denna faktor nämns i motsats till Calander i ett 

positivt sammanhang, då den enligt fritidspedagogerna bidrar till att de inte behöver inrikta 

sig specifikt på barnens kunskapsmål utan den nämnda helhetssynen, där man kan se de små 

sakerna. 

Merparten av fritidspedagogerna uttrycker den sociala kompetensen som något av vad man 

kan kalla en expertis vilket specificerar yrkesgruppen i sig. En kunskap om barnets sociala 

utveckling, en helhetssyn på barnet vilket innebär att man bättre kan främja/stötta denna hos 

barnet. . Fritidspedagogernas kunskap om det sociala samspelet leder till en mer specifik 

kunskap kring konfliktlösning, vilket i sin tur är en orsak att det uttrycks att de är mer än väl 

lämpade att arbeta med barn med behov av särskilt stöd. Konfliktlösning som färdighet 

beskrivs av Hansen (1999) vara mer vanligt hos fritidspedagoger tack vare en större 

beredskap samt en större träning och vana, vilket stöds av den information vi fått fram.  

Calander (1999) nämner även han den värdefulla insats fritidspedagogerna anses tillföra 

barnen och i samband med detta nämner han det faktum om en extra vuxen i klassrummet 

samt att föra dialog med. När Calander ställer sig frågan om vilka barn som får tillgång till 

detta pedagogiska värde och vilka som inte får det (s.207), vilket Siv (se sid.22) besvarar med 

att detta erbjuds till dem i behov med hjälp av olika indelningar av grupper samt utifrån vad 

de anser vara behövligt för stunden.   

Med stöd av två av de intervjuade rektorerna förstärks den aspekten att fritidspedagogerna 

med sin inriktning på social kompetens kan gynna arbetet med barn i behov av särskilt stöd ur 

perspektivet att ett annat prioriterat fokus än lärarna medför ett komplement till lärarna. En av 

rektorerna instämmer i att fritidspedagogernas grundingång gör att de ser barnen i fler 

situationer under dagen. Det framkommer även utifrån en rektors synsätt att yrkesrollen på 

skolan inte har en avgörande roll, utan det centrala är förmågan att kunna skapa relationer 

vilket är en viktig faktor i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. 
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Kompetenser fritidspedagogerna upplever sig sakna 

När det kommer till brister uttrycker/nämner pedagogerna brister gällande mer specifika 

kompetenser, exempelvis diagnoser eller sjukdomar. Samtidigt menar de att inför arbetet med 

dessa barn erbjuds kompetensutveckling. Hansen (1999) nämner kunskaper som dels hämtade 

ur utbildningen, men vilka därefter vidareutvecklats tack vare det praktiska arbetet som sker 

efter utbildningen. Likt kunskaperna Hansen nämner har fritidspedagogerna via fortbildning 

och erfarenhet kompletterat sina tidigare kunskaper. Med andra ord innebär det inte en direkt 

brist då den fortbildning som erbjuds kompletterat fritidspedagogerna innan detta hunnit 

inträffa. 

Med det ovan nämnt är det egentligen ämneskunskaper som vissa fritidspedagogerna 

uttrycker bristande kompetens i. Två av fritidspedagogerna uttrycker att det saknar 

ämneskunskap i matematik och läs- och skrivinlärning. Brodin (2008) menar att gällande alla 

professioner påpekas att det är kunskap och färdigheter som ligger till grund för det 

professionella utövandet, med andra ord är ämneskunskaper för pedagogen lika viktig som 

kunskapen om lärande och undervisande. Något som även de två fritidspedagogerna menar då 

de uttrycker en viss önskan om få komplettera detta.  

Svårigheter som präglar hela arbetet med barn i behov av särskilt stöd.  

De svårigheter vilket fritidspedagogerna nämner är ramfaktorer varav tid är den främsta 

försvårande faktorn för samtliga fritidspedagoger. Vissa fritidspedagoger menar på att det 

är så lite personal under fritidsverksamheten att man mestadels inte kan ta sig tiden som 

krävs för att lösa problemet något som i det stora hela påverkar kvalitén. Andra menar att 

den tid det tar att hitta lösningar och sätta sig in i nytt material som med störst sannolikhet 

skulle löst svårigheter tyvärr inte finns.  

Som tidigare nämnt menar Calander (1999) att fritidspedagogens funktion framträder som 

understödjare till undervisningen och läraren, mer än till barnen ifråga. Dessa insatser är 

något som kan medföra att fritidspedagogen upplever sitt yrke och/eller insatser mindre 

värdefullt i jämförelse med läraryrket och därmed reduceras deras arbete till barnpassning . 

Emellertid uttrycker en fritidspedagog att fritidspedagogernas tid traditionellt äts upp under 
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dagen och att samma barngrupp med samma behov under eftermiddagstiden i 

fritidshemmet helt plötsligt kan kräva mindre personal. Calander ställer frågan om 

fritidspedagogernas specifika yrkeskompetens utnyttjas optimalt? Specifikt med tanke på 

att fritispedagogernas insats anses vara värdefull för barnen ur flera synpunkter. Vissa 

fritidspedagoger ifrågasätter i sin tur nästintill sin anställning som fritidspedagog då de 

spenderar mer tid i skolan än vad de gör i fritidshemmet och menar på att det än en gång 

påverkar kvalitén negativt.  

Samtidigt menar flertalet fritidspedagoger att större delen av deras arbete med att utveckla 

de barn som är i behov av särskilt stöd, sker under skoltid. Detta är något som resultatet 

tydligt bekräftar och av vilket man kan utläsa att fem av sex pedagoger beskriver sitt arbete 

med barn i behov av särskilt stöd under skoltid.   

Kompetensutveckling  

I intervjuerna kompletterar fritidspedagogerna och rektorerna varandra angående hur 

kompetensutvecklingen för fritidspedagoger sker i kommunen samtidigt som de ger delvis 

olika bilder av den kompetensutveckling som kommunen och skolorna erbjuder.  

Fritidspedagogerna beskriver att det finns ekonomiska resurser som är avsatta för 

kompetensutveckling, 1000 kronor per fritidspedagog och termin för att vara mer exakt, vilket 

enligt fritidspedagogerna motsvarar exempelvis en kvällsföreläsning eller en förmiddag. 

Fritidspedagogerna menar att de sällan erbjuds någon specifik kompetensutveckling utan att 

de själva måste söka och hålla sig uppdaterad över vad som för stunden finns tillgängligt. 

Vissa fritidspedagoger menar att kompetensutvecklingen sker i en sådan liten omfattning att 

den nästintill är obetydlig. Andra menar på att de är nöjda med den tid som erbjuds men 

menar att innehållet ytterst sällan är riktad mot just fritidspedagoger.  

Rektorerna som ger nästan tydligare besked än fritidspedagogerna själva, menar på att 

förutom individuellt också erbjuds gemensam kompetensutveckling i form av litteratur och 

gruppdiskussioner något som endast en fritidspedagog påpekar. En av rektorerna menar att 

hon ibland utgår från att rusta hela skolan inom ett område och att såväl lärare som 

fritidspedagoger deltar i den kompetensutvecklingen. Medan en annan rektor menar på att 

fritidspedagogerna ibland erbjuds kompetensutveckling i form av studiebesök på andra skolor 
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där det förekommit arbete mot ett specifikt område vilket är tänkt att fungera som inspiration 

för den personalen på den egna skolan. 

I övrigt råder ganska stor enighet om vad som gäller men de båda yrkesgrupperna lyfter 

problemet om att det egentligen inte finns någon avsatt tid för fritidspedagogers 

kompetensutveckling och ställer detta i jämförelse med lärarna som ofta har avsatt tid under 

loven som mer eller mindre motsvarar veckor, men inte timmar som fritidspedagogernas 

kompetensutveckling gör.   

Vår uppfattning är att rektorerna är för all kompetensutveckling förutsatt att den är relevant 

för skolan samt att ekonomin räcker till. Det framkommer att det tyvärr inte finns ekonomiska 

resurser för kompetensutveckling som för stunden är relevant. Vidare framgår av rektorernas 

ställningstagande att man inom skolverksamhet aldrig kan bli fullärd och att vissa kunskaper 

med jämna mellanrum behöver förnyas eller uppdateras. 

Rektorerna och fritidspedagogerna menar också på att det erbjuds kompetensutveckling i form 

av stöd från specialpedagoger. Samtliga skolor har specialpedagoger som fritidspedagogerna 

har möjlighet att vända sig till ifall de upplever att de behöver stöd. Två av skolorna har som 

tidigare nämnts en anställd specialpedagog som arbetar såväl i som utanför barngruppen. Den 

tredje skolan har istället valt att placera ut specialpedagogerna i fritidshemmen och i 

klassrummet dock är samtliga specialpedagoger anträffbara om råd och stöd önskan något 

som även fritidspedagogerna bekräftar.  

Rektorerna beskriver även hur kommunen erbjuder stöd i via elevhälsan som beskrivs som en 

samling kompetenser som arbetar utifrån för att hjälpa pedagoger i svårigheter. Samtliga 

fritidspedagoger nämner elevhälsan som en del av arbetet i behov av stöd, de nämns även som 

en form av kompetensstöd att vända sig till vid svårigheter. Många pedagoger ställer sig också 

väldigt positiva till den hjälp som elevhälsan erbjudit och enligt vår tolkning nästan att det 

inte alltid är kompetensbrist som är problemet utan att nya insikter och verktyg kan hjälpa 

dem precis lika bra i arbetet.   
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Diskussion  

För denna studie valde vi att utifrån Skolverket (2007) undersöka kompetenser gällande 

behov som finns kring barn i behov av särskilt stöd i fritidshemmet. Barn i behov av särskilt 

stöd är ett stort begrepp, vilket i denna undersökning begränsades till att avse  barn vilka inte 

”ännu” diagnostiserats. Emellertid går det inte bortse från vad Skolverket (2007, s.30) 

förmedlar, nämligen att barn i behov av särskilt stöd inte syftar på en enhetlig grupp utan att 

alla barn behöver stöd i sin utveckling samt att alla barn som är i behov av särskilt stöd ska 

ges den omsorg som är nödvändig. 

Enligt Skolverket (2007) är fritidshemmet den instans som skall förena omsorg och pedagogik 

för stöd av bland annat fysisk, intellektuell, social samt emotionell utveckling hos barnet. 

Skolverket betonar vikten av att personal på fritidshem ständigt arbetar utifrån ett synsätt där 

de barn som är i behov av särskilt stöd uppmärksammas i relation till den miljö och 

omgivning som barnet vistas i. Det krävs därför en särskild kompetens hos 

fritidshemspersonalen, det vill säga fritidspedagogerna för att upprätthålla dessa 

målsättningar. Det här redovisade examensarbetet som bygger på intervjuer med x antal 

fritidspedagoger och y antal rektorer har för avsikt att ge en fördjupad insikt kring nödvändiga 

kompetenser hos fritidspedagoger, vad arbetet för fritidspedagoger innehåller samt vilket stöd 

för kompetensutveckling som ges till yrkesgruppen fritidspedagoger. 

 

Vilka kompetenser har och behöver fritidspedagogen för att kunna möta 
barn i behov av särskilt stöd?  

Resultatet visar på att den sociala kompetensen är något som särskilt framhålls av både 

fritidspedagoger och rektorer som kännetecknande för fritidspedagogens styrka. Något som 

Brodin (2008) kallar ”de små handlingarna i vardagen” anser båda informantgrupperna vara 

något som kan betraktas som självklarheter. Vi menar också att den sociala kompetensen som 

anses vara en självklarhet vår livsvärld och som i denna undersökning framhålls som 

grundläggande av båda grupperna fritidspedagoger och rektorer är något som ytterligare bör 

betonas som en värdefull kompetens i olika sammanhang Brodin påvisar hur viktigt det kan 

vara för ett barn att ha en vuxen i sin närhet som bara lyssnar eller för den delen förstår. Vi 

menar på att som pedagog besitta förmågan att vara lyhörd, ödmjuk och nyfiken på barnets 
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tankar kan innebära att vinna ett förtroende vilket i sin tur kan leda till att man tillsammans 

med barnet arbetar utifrån barnets bästa för att främja hans eller hennes utveckling. Detta 

kräver tid och tålamod, en tid som vi anser att fritidspedagogens alla gånger inte har till 

förfogande, i alla fall om man utgår ifrån deras egen verksamhet. 

Resultat visar också på att fritidspedagogen lättare kan nyttja dessa kompetenser under skoltid 

då det finns betydligt mer personal. Uppföljning på fritidstid sker i snarare i form av 

påminnelser än utvecklande eller nytänkande då fritidshemmet inte har samma personaltäthet. 

Med andra ord innebär det nästintill att fritidspedagoger är lämpligare för arbete med barn i 

behov av särskilt stöd när de går in i någon annans verksamhet. 

Resultatet visar även på fritidspedagogens helhetssyn på barnet tack vare att denne får följa 

barnet i olika miljöer och menar på att de pågrund av detta har en djupare relation till barnet. 

En av rektorerna menar även hon på att det är viktigt för all skolans personal att utveckla den 

förmåga att skapa goda relationer och arbeta utifrån dem. Vi menar på att fritidspedagoger på 

grund av deras helhetssyn och förmåga att skapa goda relationer kommer barnet i fråga 

närmare. Vi har av egen erfarenhet sett att vissa barn i behov av särskilt stöd står 

fritidspedagogerna betydligt mycket närmre än till exempel den ansvariga läraren. Olsson och 

Olsson (2007) menar på att barn kan ta till sig mer kunskap av vuxna de har god relation med 

än av vuxna de har en sämre relation till. Författarna menar att det finns en relevans att skolan 

präglas av en positiv grundstämning samt god relation för att barnen på bästa sätt ska utveckla 

god samarbetsvilja samt även kunna vidareutvecklas. Något som även Asmervik (2009)  

menar på.  

 

Vad ingår i detta arbete? Hur kan det se ut?  

Den intressanta aspekten gällande denna frågeställning är att när det i resultatet framkommit 

hur fritidspedagogerna beskrivit konkreta exempel på hur arbetet med barn i behov av särskilt 

stöd kan se ut. Beskrivningen resultatet visat på har oftast innefattat arbete under skoltid och 

att det då är möjligt till att stödja dessa barn ordentligt. Motiveringen är att det inte finns 

tillräckligt med personal så att likställt arbete kan genomföras på fritidshem. Ur detta 

perspektiv finner vi det lämpligt att med stöd av Calander (1999) ställa frågan om 

fritidspedagogens specifika kompetens utnyttjas optimalt? Vi har i denna studie tagit till oss 
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att för barnets utveckling är det positivt med ytterligare en vuxen i klassrummet och vad vi 

erfarit av denna studie, så anser många av de intervjuade fritidspedagogerna att de tillför 

kompetens i klassrummet med inriktning mot barn i behov av särskilt stöd. Likt Calander 

funderar vi på om fritidspedagogens specifika kompetens utnyttjas optimalt i klassrummet. 

Det som av oss anses av värde att diskutera är hur uttalad fritidspedagogens roll vid 

samverkan är, då menar vi inte generellt utan snarare individuellt.  

En ny och intressant infallsvinkel är den som fritidspedagogen Lars beskriver, där han arbetar 

med att ha coachningssamtal mot pojkar med oberäkneligt beteende och sedan relaterar detta 

till sociala sammanhang.  Det är enligt oss ett tydligt exempel inte bara på ett uttalat ansvar 

som fritidspedagogen tar för samverkan med skolan utan där också fritidspedagogens 

särskilda sociala kompetens påvisas nödvändig. Det som vi anser är en fördel med detta är att 

fritidspedagogen i fråga får chansen att planera upp dessa coachningssamtal och förmodligen 

också utvärdera dessa i efterhand. Arbetet mot de barn som är inblandade blir mer styrt och 

fokuserat än om det sker i klassrummet utifrån det som i vardagligt tal kallas 

”fingertoppskänsla.” Vi menar på att det för en fritidspedagog ställs relativt stora krav på att 

våga ta för sig av i klassrummet samtidigt som det finns risk att lärare såväl som 

fritidspedagog kan underminera varandra.  

I resultatet framkommer det också tydligt att ansvaret i klassrummet är relativt jämt fördelat 

mellan lärare och fritidspedagoger trots att ansvaret egentligen tillhör läraren. Flera 

fritidspedagoger menar på att det är ganska jämnt fördelat när det handlar om det praktiska. 

Calander (1999) menar på att samverkan mellan de olika pedagogiska instanserna beskrivs 

som positivt för samtliga parter, trots att det inte alltid sker friktionsfritt. Calander menar 

vidare att fritidspedagogens funktion i första hand framträder som understödjare till 

undervisningen och läraren själv, än till barnen i fråga. Det faktum att fritidspedagogerna i 

den här undersökningen upplever ansvaret som jämnt fördelat tyder på att det Carlander 

beskriver inte stämmer i detta sammanhang. Enligt oss tyder det på att lärarna visar på såväl 

förtroende som tillit gentemot fritidspedagogerna då de delar med sig av ansvaret till 

fritidspedagogerna. Vissa fritidspedagoger som arbetar som resurs mot ett specifikt barn 

menar till och med att de har ett större ansvar än lärarna. 
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Även rektorerna i den här undersökningen menar att ansvaret för barn i skolan är relativt jämt 

fördelat mellan lärare och fritidspedagoger även om alla iblandade pedagoger kring barnet har 

delvis olika ansvar.  

 

Vilket stöd och vilka möjligheter till kompetensutveckling får 
fritidspedagogen inom detta område?  

Det vi fått veta av vår studie är att kompetensutvecklingen för fritidspedagoger har sina 

tydliga begränsningar. Rektorer menar på att de ekonomiska resurserna utgör tydliga ramar 

för vad som är möjligt och inte. Vidare menar det att all kompetensutveckling utanför dessa 

ramar nästan ställer krav på ytterst tydliga kopplingar och behov.  

De intressanta för oss är att vi i inledningen av denna studie hade tanken att 

fritidspedagogerna varit starkt beroende av kompetensutveckling i arbetet med barn i behov 

av särskilt stöd trots att vi egentligen inte haft någon större kunskap om det. Nu i efterhand 

har det visat sig att många fritidspedagoger uttryckt att de trots allt är nöjda med den 

kompetensutveckling som erbjuds även om de anser att det självklart alltid kan bli bättre. De 

menar på att det nödvändigtvis inte är ny kunskap som är lösningen på alla svårigheter som 

upplevs i arbetet med barn i behov av särskilt stöd.  

De är snarare nya verktyg och många gånger en objektiv synvinkel på problemet. Ett tydligt 

exempel är när två fritidspedagoger beskriver att de haft svårigheter med en pojke och väljer 

att kontakta elevhälsan som i sin tur uppmanar dem att följa hans schema där de med hjälp av 

färgläggning skiljer det hållbara stunderna från det ohållbara. Detta för att kunna orientera hur 

frekventa hans svårigheter är samt när det urartar sig. Efter att ha genomfört denna metod 

upplever både Lars och Siv att det faktiskt är betydligt mindre svårigheter än vad man tidigare 

trott, samtidigt som pojkens svårigheter visar sig vara tydligt situationsbunden till nästintill en 

och samma lektion. En intressant fråga att ställa är om kompetensutbildning i form av 

fortbildning kunnat bidra med samma tydliga mönster som elevhälsan.  

Med tanke på att Calander (1999, s.13) nämner att fritidspedagogen anses vara en osynlig 

yrkeskategori i forskningssammanhang samt att fritidshemsverksamheten behandlas 

styvmoderligt i den offentliga debatten och trots att  fritidspedagogerna menar att det mer 

eller mindre får den kompetensutveckling de behöver, menar vi att det fortfarande inte är 
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acceptabelt med den begränsade fortbildning som idag tycks gälla. En viktig yrkesgrupp 

tillhörande skolan skall inte särbehandlas på sådant sätt att de inte finns så mycket som avsatt 

tid för kompetensutveckling specifikt riktad mot yrkesgruppen fritidspedagoger. 

Det faktum att de ekonomiska resurserna är svårare att vidga är egentligen mer acceptabelt. 

Att det inte finns tid avsatt anser vi är dåligt då den avsatta tiden hade kunnat användas till 

exempelvis möten med andra personalgrupper där kompetens utvecklingen erfars genom ett 

utbyte av erfarenheter. 

Vidare forskning 
Avslutningsvis finns även tankar om framtida forskning. Med bakgrund av att det i dagsläget 

inte finns mycket forskning om fritidshemsverksamheten som instans skulle vi finna det 

intressant att belysa dess funktion och värde inom skolverksamheten. Om vi ska relatera till 

denna studie, så skulle det vara intressant att med i första hand observationer och även 

intervjuer rikta sig till barnen. På så vis kan man uppmärksamma barnens upplevelser kring 

deras möte med fritidshemmet samt deras uppfattning kring färdigheter de tar till sig i denna 

verksamhet.  
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Bilaga 1 

Förfrågan kring intervju gällande examensarbete 

 

Hej!  

 

Vi är två lärarstudenter från Umeå universitet som läser med inriktning mot fritidshem. För 

närvarande skriver vi på vår C-uppsats. Syftet med vår uppsats är att utveckla kunskap om 

fritidspedagogers kompetenser när det gäller arbetet med barn i behov av särskilt stöd. 

Vi är intresserade att få komma på besök för att då intervjua två fritidspedagoger samt skolans 

rektor, för att således kunna få insikt samt förståelse genom era kunskaper och erfarenheter. 

Vi hade önskat att vi fick genomföra intervjuerna under vecka 18-19. Detta är ett utskick för 

att i förväg informera och eventuellt väcka ett intresse hos er att delta. Vi kommer att höra av 

oss inom nästa vecka för att kolla om ni är intresserade eller ej. 

 

PS: Om ni redan nu vet med er att ni ej har möjlighet, så vore vi såklart väldigt tacksamma av 

ett svar. 

 

Med vänliga hälsningar 

Kenny Markström & Tarik Cheppih  
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Bilaga 2 

Till att börja med vill vi tacka dig för att du ställt upp för att delta i denna intervju som är en 

del i vårt examensarbete. Vi som kommer att göra denna intervju/undersökning heter Kenny 

Markström och Tarik Cheppih. Vi är två studenter som läser lärarprogrammet med inriktning 

mot fritidshem vid Umeå Universitet. Innan intervjun påbörjas är det av stor vikt att du blir 

informerad om förutsättningarna samt dina rättigheter för denna intervju/undersökning.  

 Deltagandet i denna intervju är frivillig. 

 Du kan när som helst om så önskas avbryta denna intervju, utan att på något sätt vara 

tvungen att behöva uppge skäl för detta. 

 De uppgifter samt den data som insamlas kommer enbart att användas i 

forskningssyfte. 

 Studien är anonym. 
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Tarik Cheppih & Kenny Markström 

Intervjufrågor för rektorer  

I. Inledande frågor  
 

a) Hur länge har du arbetat på skolan? 

b) Hur länge har du arbetat som rektor? 

c) Förutom rektorskap, vilka tidigare yrkeserfarenheter inom skolverksamhet har du?  

d) Vilken utbildning har du? Ingick det någon specialpedagogisk inriktning i din 

utbildning? 

 

 

1. Vilka kompetenser har och behöver fritidspedagogen för att kunna möta barn i 

behov av särskilt stöd? 

 

a) Vilka kompetenser anser du vara värdefulla i mötet med barn i behov av särskilt stöd? 

b) På vilket sätt anser du att fritidspedagoger kan gynna arbetet med barn i behov av 

särskilt stöd?  

c) Anser du det finns något grundläggande att tänka på när det gäller barn i behov av 

särskilt stöd? 

 

2. Vad ingår i detta arbete? Hur kan det se ut?  

 

a) Beskriv några konkreta exempel på hur ditt arbete med barn i behov av särskilt stöd 

kan se ut och vad som ingår i dina arbetsuppgifter? 

b) Hur anser du att fördelningen av ansvaret för dessa barn idag ser ut vid denna skola, 

och hur önskar du att det skulle se ut??  

c) Har du i samråd med arbetslagen, alternativt den ansvariga pedagogen, gjort upp en 

gemensam plan för hur ni ska stötta/bemöta detta/dessa barn  

 

- I så fall hur kan de se ut?  

3. Vilket stöd och vilka möjligheter till kompetensutveckling får fritidspedagogen 

inom detta område?  

 

a) Erbjuder du någon kompetenshöjning inom området? Vilka i så fall? 

b) Anser du att det uttrycks en önskan inom arbetslaget gällande kompetensutveckling 

och i så fall vad/vilka?  

c) Vilka specialpedagogiska stödinsatser finns att tillgå inom skolan?  
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Intervjufrågor för Fritidspedagoger.   
 

I. Inledande frågor  

II.   

a) Hur länge har du arbetet som fritidspedagog/fritidslärare?  

b) Hur länge har du arbetat på denna skola?  

c) Vad har du för erfarenhet av arbete med barn i behov av särskilt stöd? 

d) Hur många barn består barngruppen av? Hur många är i behov av särskilt stöd? 

e) Hur många är ni i arbetslaget? Vilka yrkesgrupper ingår i arbetslaget? 

f) Vilken utbildning har du? Ingick det någon specialpedagogisk inriktning i din 

utbildning?  

1. Vilka kompetenser har och behöver fritidspedagogen för att kunna möta barn i 

behov av särskilt stöd? 

 

a) Vilka kompetenser anser du vara värdefulla i mötet med barn i behov av särskilt stöd? 

b) Vilka kunskaper och färdigheter upplever du personligen sakna för att bättre kunna 

bemöta barn i behov av särskilt stöd? 

c) På vilket sätt känner du att du haft nytta av det du lärde dig i din utbildning? Vad hade 

du velat ha mer av?  

d) På vilket sätt anser du att fritidspedagoger kan gynna arbetet med barn i behov av 

särskilt stöd?  

e) Anser du det finns något grundläggande att tänka på när det gäller barn i behov av 

särskilt stöd? 

  

2. Vad ingår i detta arbete? Hur kan det se ut?  

 

a) Beskriv några konkreta exempel på hur ditt arbete med barn i behov av särskilt stöd 

kan se ut och vad som ingår i arbetsuppgifterna? 

b) Hur sker fördelningen av ansvaret av dessa barn vid samverkan med skolan? 

c) Har ni i arbetslaget gjort upp en gemensam plan för hur ni ska stötta/bemötta 

detta/dessa barn? 

d) Har du stött på några svårigheter inom detta område? Vilka i så fall, och hur 

hanterades de? 

 

  

 

 


