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Abstrakt
Mitt syfte med denna studie var att beskriva hur man i fritidshemsverksamhet arbetar för att 
utveckla god social kompetens hos barn i behov av särskilt stöd. För att bryta ner syftet så 
formulerade jag forskningsfrågor.  Frågorna är hur man arbetar  för att  utveckla  god social 
kompetens hos barn som vistas i fritidshem, hur fritidshemmet arbetar för att inkludera alla 
barn i verksamheten och hur arbetet kopplas till styrdokumenten. Utifrån detta valde jag att 
göra en kvalitativ intervjustudie med fyra fritidspedagoger som är verksamma i en kommun i 
Norrbotten.  I  resultatet  redogör  jag  inte  för  någon  absolut  sanning  utan  bara 
fritidspedagogernas svar och mina tolkningar. Resultatet visar på att fritidspedagogerna tycker 
att det är viktigt att barn, oavsett om de är i behov av särskilt stöd eller inte, utvecklar sin 
sociala kompetens. För att utveckla social kompetens så lyfts den fria leken fram som en vital 
del. Studien är kopplad till styrdokument som är relaterade till fritidshemsverksamheten samt 
relevant litteratur. 

Nyckelbegrepp: social kompetens, barn i behov av särskilt stöd, fritidshem, samspel
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1. Inledning
Under min utbildning har jag flera gånger fått höra att i fritidshemsverksamhet arbetar man 
med  barns  sociala  kompetens.  Pedagoger  som  jag  mött  på  mina  verksamhetsförlagda 
utbildningar säger att det är det viktigaste man jobbar med på fritidshemmen, även lärare på 
universitet  har  sagt  detta.  Skolverket  (2007)  skriver  också  om  att  det  fritidshemmet  ska 
fokusera på barnens sociala kompetens. 

Jag har också under min utbildning stött på mycket litteratur däribland Persson (2003) som 
beskriver den sociala  kompetensen som att  kunna anpassa sig till  en grupp. Men att  man 
kunde anpassa sig så till gruppen att man förlorade sin egen moraliska kompass om vad som 
är rätt och fel. Till exempel att man kan acceptera oförsvarliga beteenden så som mobbning 
för att ingen annan i gruppen säger ifrån, hade man däremot varit själv så hade man kanske 
aldrig  accepterat  ett  sådant  beteende.  Då  frågade  jag  mig  själv  hur  gör  man  då,  som 
fritidspedagog,  för  att  den  sociala  kompetens  som  utvecklas  hos  barn  är  en  god  social 
kompetens?

Skolverket (2007) skriver att alla barn i någon period kan räknas som ett barn i behov av 
särskilt  stöd.  Till  barn  i  behov  av  särskilt  stöd  räknas  barn  med  bland  annat 
koncentrationsvårigheter,  tal-  och  språksvårigheter  eller  diverse  funktionsnedsättningar. 
Under höstterminen 2010 läste jag kursen specialpedagogik och konflikthantering som en del 
av min utbildning. Denna kurs gjorde att jag började fundera över hur man arbetar med barn i 
behov av särskilt  stöd.  Särskilt  då hur  man arbetar  med dessa barns  sociala  kompetens  i 
fritidshemsverksamheten. 

För att barnen i behov av särskilt stöd ska kunna utveckla sin sociala kompetens så måste de 
få vara med och samspela med de andra barnen i fritidshemsverksamheten. Nordström (2002) 
skriver  bland  annat  att  många  barn  i  behov  av  särskilt  stöd  mestadels  håller  sig  till 
ensamaktiviteter under sin tid i fritidsverksamhet. Hur utvecklas social kompetens hos dessa 
barn och arbetar man för att få dem till en del av det sociala samspelet? Jag vill beskriva hur 
man arbetar med den sociala kompetensen hos barn i behov av särskilt stöd. Jag vill också 
förtydliga  att  alla  barn  i  behov  av  särskilt  stöd  inte  behöver  stöd  med  den  sociala 
kompetensen. I det här arbetet syftar jag i huvudsak till barn som kan ha problem med den 
sociala kompetensen och att komma med i en kamratgrupp. Jag benämner däremot dessa barn 
som barn i behov av särskilt stöd för att jag inte ska missa någon grupp barn eller individ som 
skulle kunna ha problem med social kompetens.
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2. Syfte
Jag vill beskriva hur yrkesverksamma fritidspedagoger anser att de arbetar för att utveckla 
god social kompetens hos barn i behov av särskilt stöd. 

2.1 Forskningsfrågor

- Hur  arbetar  man  med  att  utveckla  god  social  kompetens  hos  barn  som  vistas  i 
fritidshem?

- Hur arbetar fritidshemmet för att inkludera alla barn i verksamheten?
- Hur kopplas arbetet i fritidshemmet till styrdokumenten?
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3. Bakgrund
Här i bakgrunden kommer jag att ta upp teorier och argument ur styrdokument, forskning och 
annan relevant litteratur som kan kopplas till mitt syfte. 

3.1 Fritidshemmet
Johansson (1986) beskriver att fritidshemmet introducerades i Sverige 1887, under namnet 
arbetsstugor vilket sedan ledde fram till  dagens fritidshem. Arbetsstugorna kom till  för att 
förhindra att de fattigaste barnen inte skulle bli tiggare eller kriminella, genom att lära dem 
slöjda  och  använda  olika  verktyg  för  att  utveckla  deras  yrkesfärdigheter  skulle  detta 
förhindras.  År  1931  bestämdes  det  att  verksamheten  skulle  nu  inriktas  mer  mot  social 
omvårdnad och läxläsning, istället för att barnen skulle tillverka saker för försäljning. Med 
tiden  så  fick  den  dåvarande  barnavårdsnämnden  mer  inflytande  och  verksamheten  blev 
mindre beroende av kyrkans bidrag. År 1952 kom eftermiddagshem och deras uppgift var att 
erbjuda tillsyn för yngre skolbarn efter skoldagens slut om båda deras föräldrar arbetade. År 
1959 nämns fritidshem för första gången och efter det utvecklas det sakta men säkert till den 
verksamhet vi har idag. 

Rohlin (2001) skriver att fritidspedagogerna är mer involverade i skolarbetet i dag och därför 
får de mindre tid att planera och genomföra aktiviteter under fritidshemsverksamheten. Rohlin 
(2001) menar att barnens tid i fritidshemsverksamheten inte är fri i och med att de inte kan 
använda den som de vill. Hon menar på att deras tid på fritidshemmet är kontrollerad för att 
den inte ska gå tillbaka till tiden innan arbetsstugorna då barnen lockades in i kriminalitet och 
tiggeri. Johansson (2011) skriver att antalet år barnen är på fritidshemmet har sjunkigt från att 
ha innefattat barn från sju år upp till tolv, men idag så är det mest barn som är mellan sex år 
och upp till nio som är i verksamheten. Han skriver också att sedan slutet av 1990-talet blev 
fritidshemmet en del av skolan och togs upp i läroplanen, men att det inte står så mycket om 
fritidshemmet. Han tar upp att fritidshemmet pedagogiska uppdrag blir mer uppmärksammat i 
och med den nya skollagen.

Fritidshemmet  kompletterar  utbildningen  i  förskoleklassen,  grundskolan,  grundsärskolan, 
specialskolan,  sameskolan  och  särskilda  utbildningsformer  som  skolplikt  kan  fullgöras  i. 
Fritidshemmet ska stimulera  elevernas  utveckling och lärande samt  erbjuda dem en meningsfull 
fritid  och  rekreation.  Utbildningen  ska  utgå  från  en  helhetssyn  på  eleven  och  elevens  behov. 
Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap (Skollagen, 2010, kap 14, 2 §).

Johansson (2011) tar även upp att som pedagog i fritidshem så måste man vara medveten om 
barnens olika sociokulturella bakgrunder och att detta skapar utmärkta möjligheter att prata 
om likheter och olikheter mellan människor. Han skriver också att det är på fritidshem som 
barnen kan få stöd i sin strävan efter självständighet och i utvecklingen av social kompetens. 
Eftersom detta sker i grupp och barnen måste få känna en tillit  till  sig själv och sin egen 
förmåga när de ömsom försöker frigöra sig från sina föräldrar ömsom vara beroende av dem. 
Han tar också upp att  fritidshemmet ska få barnen att  uppleva tiden där som meningsfull, 
förutsättningarna  till  det  är  att  verksamheten är rolig och trygg,  där  leken får ta  stor del. 
Verksamheten ska utformas efter barnens ålder, mognad, behov, intressen och erfarenheter.

3.2 God social kompetens
Nationalencyklopedin (2011) beskriver social kompetens som förmågan att kommunicera och 
umgås med människor på ett sådant sätt som stärker den sociala samvaron. Vedeler (2009) 
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skriver att social kompetens är förmågan att kunna välja ut vilka sociala mål man vill uppnå 
och hur man ska kunna uppnå dem på ett lämpligt och bra sätt. Hon skriver också att den 
sociala kompetens som behövs av ett barn i en barngrupp inte är samma som barnet behöver 
när denne integrerar med vuxna. Vedeler (2009) skriver också om att ett socialt kompetent 
barn kan anpassa sig till kamratgruppen och att barnet inte bara är positiv till sina egna åsikter 
utan också till kamraters initiativ. Samt att socialt kompetenta barn vet att man inte alltid kan 
få allt på en gång. 

Persson  (2003)  kopplar  social  kompetens  till  en  gruppaspekt  och  sociala  relationer. Han 
skriver också att en viktig del av social  kompetens är att kunna anpassa sig till  en grupp. 
Persson (2003) menar till exempel att om ett barn anpassar sig efter en grupp där mobbning 
förekommer, så kan barnet vara med i mobbningen av ett annat barn fast det första barnet vet 
att detta är fel. Jag tar upp detta i och med att jag i mitt syfte och forskningsfrågorna betonar 
en god social kompetens. Thornberg (2006) skriver om en åskådareffekt, där man inte heller 
vågar ingripa för att ingen annan gör det. I och med att man inte vill framstå som avvikande 
inför en grupp. Hade man varit ensam så är möjligheten större att man hjälpt någon i nöd. 
Detta är också, enligt mig, inte ett önskvärd social kompetens. Jag tror att man måste kunna 
anpassa sig till en grupp på ett sådant sätt så att man ändå inte tummar på sitt egna moraliska 
och empatiska förhållningssätt. 

Lindstein (1979) beskriver social kompetens som individens vilja att förstå och handskas på 
ett adekvat sätt med sociala relationer, detta inbegriper att individen är intresserad av och har 
behov av att ha sociala relationer, samt en tilltro till vad man kan uträtta tillsammans med 
andra. Lindstein (1979) tar också upp att det är viktigt att kunna följa regler och normer som 
finns i gruppen och samhället, men också att tillsammans med andra sätta upp nya regler och 
normer. Thornberg (2006) pratar om prosocialat beteende, han beskriver detta beteende som 
att visa omsorg för andra, dela med sig, beskyddande, moral i allmänhet är viktigt. Jag kan 
tycka att ett prosocialt beteende skulle kunna räknas som en vital del för att kunna räknas som 
socialt kompetent.

3.3 Hur utvecklas social kompetens?
Hwang och Nilsson (2003)  menar  att  det  för  att  kunna utvecklas  så  behöver  man,  ur  ett 
sociokulturellt  perspektiv,  kunna samspela  med  andra  människor.  En  tolkning  som också 
delas av Säljö (2010). Detsamma, anser jag, gäller för att kunna utveckla social kompetens, 
man måste samspela med andra människor och då inte bara i sin egen åldersgrupp.

Genom leken kan barns mönster i sätt att tänka, lösa problem och hantera information förändras 
och utvecklas. De prövar och utvecklar sin fysiska, psykiska och sociala kompetens. Det är i leken 
barn får prova olika sociala roller och lägga grunden till sin identitet (Skolverket, 2007, s.23).

Lindstein (1979) talar om ett vuxenansvar i utvecklandet av social kompetens. Han skriver att 
det  är  upp till  pedagogen att  uppmuntra  barnen till  att  kunna ta  eget  ansvar,  att  våga  ta 
kontakt, vara tydliga åt varandra och att kunna formulera sina farhågor, krav och önskemål. 
Ogden (2003) lyfter  att det är hyfsat  lätt att integrera social kompetens i skolundervisning 
eftersom det går att kombinera med övriga ämnen. Han nämner också att det finns två typer 
av huvudinriktningar när det gäller inlärning av sociala färdigheter. Den ena inriktar sig på 
sociala  färdigheter  där  barnen  lär  sig  konkreta  exempel  genom  modellinlärning  och  att 
använda bekräftelse så att de blir bättre på att integrera med andra. Den andra inriktar sig på 
social problemlösning. Här läggs tonvikten på att hitta alternativa lösningar och att utveckla 
en förståelse för konsekvenser. 
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Vedeler (2009) skriver att  man ska utgå från barnets  sociala mål  för att denne ska kunna 
utveckla social kompetens. Som pedagog så hjälper man barnet att uppnå dennes sociala mål, 
exempelvis genom att föreslå olika strategier. Barnet inser då, medvetet eller omedvetet, vilka 
strategier som når önskat resultat. Som pedagog ska man inte bara fokusera på olika listor 
över sociala färdigheter som anses behövas för att barnet ska vara socialt kompetent. Vedeler 
(2009) menar också att  de erfarenheter man har fram till  två årsåldern av socialt  samspel 
mellan sig själv och sina vårdnadsgivare är grundläggande för att senare kunna utveckla sin 
sociala kompetens. Skolverket (2011) menar att skolan ska ses som en social och kulturell 
miljö där alla ska ha en möjlighet att exempelvis kunna stärka sin sociala kompetens. Skolan 
skall  vara  trygg  så  att  barnen  kan  inhämta  kunskaper  i  ämnen  och  dels  ur  den  sociala 
gemenskapen.

3.4 Barn i behov av särskilt stöd
Skolverket  (2011)  menar  på att  alla  som är  verksamma i  skolan ska uppmärksamma  och 
stödja alla barn som är i behov av särskilt stöd och samverka för en god miljö i skolan som 
främjar  utvecklingen  och  lärandet  hos  alla  barn.  Pedagogerna  ska  också  ge  särskilt  stöd, 
stimulera och handleda barn som är i, samt har svårigheter. Skolverket (2011) ska också ha ett 
närmare samarbete mellan skola, förskola och fritidshem för att bättre kunna uppmärksamma 
barn i behov av särskilt stöd.

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.  Andra  barn  med  behov  av  särskilt  stöd  kan  ha  tydliga  funktionshinder,  som 
rörelsehinder eller syn- eller hörselnedsättningar. Att barns behov av särskilt stöd bör relateras till 
omgivningen kan bli tydligt (Skolverket, 2007, s.30-31).

Olsson  och  Olsson  (2007)  beskriver  barn  och  ungdomar  med  koncentrationssvårigheter. 
Dessa  svårigheter  kan  bero  på  många  orsaker,  vissa  mer  bestående  än  andra.  Tillfälliga 
svårigheter  så som till  exempel  att  barnet bråkat med sina föräldrar innan skolan eller  att 
föräldrarna går igenom en skilsmässa. Dessa barn är också i behov av särskilt stöd menar 
Olsson  och  Olsson  (2007).  Mer  bestående  svårigheter  som  kan  leda  till 
koncentrationssvårigheter är en otrygg uppväxtmiljö, dålig självkänsla eller neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar,  så  som  bland  annat  ADHD,  Tourettes  syndrom  eller  Aspergers 
syndrom. 

Karlsudd  (1999)  skriver  om  de  funktionsnedsättningar  som  kallas  begåvningshandikapp, 
förståndshandikapp och utvecklingsstörning. Han skriver också att det är fler pojkar än flickor 
som får en funktionsnedsättning på grund av att samhället har som norm att pojkars aktiviteter 
är mer aggressiva vilket resulterar att de oftare faller och fallet kan i värsta fall resultera i en 
hjärnskada. Nordström (2002) definierar handikappsbegreppet med två perspektiv, det ena är 
medicinskt där problemet är orsakat av direkt skada eller sjukdom. Det andra är socialt där 
problemet blir skapat i en konsekvens av en komplex samling av omständigheter i den sociala 
miljön. 

Viktigt  att  ha i  minnet  är  att  exempelvis en medicinsk diagnos inte är  en upplysning om vilket 
pedagogiskt stöd en elev behöver och att diagnoser aldrig får vara ett villkor för särskilt stöd. Skolan 
får inte heller dröja med sitt ansvar att själv utreda, eller avvakta med stödinsatser, med hänvisning 
till att en kompletterande utredning görs (Skolverket, 2008, s.14).
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Persson (2001) skriver att skolorna idag vill visa upp goda resultat, detta drabbar barn med 
socioemotionella  svårigheter  och  barn  som  har  svårt  i  skolämnen  av  andra  orsaker, 
exempelvis  dyslexi.  Ogden  (2003)  menar  på  att  man  inte  får  glömma  de  barn  som  är 
utåtagerande eller har andra problembeteenden inte får glömmas bort som barn i behov av 
särskilt stöd. Dessa barn behöver då stöd i sociala sammanhang med sina kamrater.

3.5 Inkludering och/eller integrering
Nilholm  (2006)  tar  upp  att  inkludering  är  en  uppdaterad  term  för  integrering,  när  man 
använder sig av inkludering så vill man påvisa något nytt.  Han tar också upp att när man 
översatte  Salamancadeklarationen år 1994 till  svenska så använde man integrering  för att 
översätta det engelska ordet inclusion. Han skriver att många menar att integrering är ett för 
abstract begrepp som gör det oklart, därför ansåg man att det behövdes ett nytt begrepp.

I ett skolsammanhang betyder då inkludering att skolan (som en helhet) ska vara organiserad utifrån 
det faktum att barn är olika (delarna). Integrering, å andra sidan, innebär att barn, vilka definierats 
som ”avvikande”, ska passas in i en helhet som ”från början” inte organiserats utifrån det faktum att 
barn är, och har rätt, att vara olika. (Nilholm, 2006, s.14)

Men Nilholm (2006) skriver också att forskare är oeniga om skillnaderna mellan begreppen, 
att integrering har positiva sidor som inkludering saknar. I och med att det är många författare 
som har valt att hålla kvar i begreppet integration efter 1994 så har jag valt att använda den i 
stort  sett  som  synonymer.  Haug,  Egelund  och  Persson  (2006)  berättar  att  om 
integreringsprincipen ska kunna fungera så måste hela skolan förändras så att alla barnens 
olikheter ses som resurser i den dagliga samvaron. De tycker inte heller att man ska dela upp 
integreringen i olika begrepp så som social integrering, fysisk integrering och så vidare. De 
skriver att man inte ska begränsa integreringen till att barnen bara blir integrerade i klassen för 
då kommer inte det att innebära någon större delaktighet i andra sammanhang. 

Svenska Unescorådet (2006) skriver att begreppet integrerad skola kommer från att det råder 
enighet om att det allmänna undervisningssystemet borde innefatta barn i behov av särskilt 
stöd, istället för att ha dem institutionaliserade på internat, specialklasser eller särskolor. De 
tar upp att den integrerade skolan står inför att utveckla en pedagogik som sätter det enskilda 
barnet i centrum, samt att man med framgång ska kunna ge undervisning åt alla barn även de 
med funktionsnedsättningar. 

Fördelen med sådana skolor är inte bara att de kan tillhandahålla undervisning av hög kvalitet åt alla 
barn.  Inrättandet  av  sådana  skolor  är  ett  avgörande  steg  när  det  gäller  att  försöka  ändra 
diskriminerande  attityder,  att  skapa  en  välkomnande  närmiljö  och  att  utveckla  ett  integrerat 
samhälle. En ändring av det sociala perspektivet är ofrånkomlig (Svenska Unescorådet, 2006, s.16).

Karlsudd (1999) skriver om fysisk integrering vilket innebär att man integrerar personer med 
funktionsnedsättningar i vanliga skolor, bostadsområden och arbetsplatser, detta beskriver han 
som en fysik integrering. Men att den sociala integreringen är svårare att uppnå. Han menar 
att  integreringens  huvudproblematik  inte  är  att  personerna  som  sådana  utan 
funktionsnedsättningar som säger negativa saker eller har negativa attityder, utan att det är en 
avsaknad av social kontakt som skapar en social isolering. 

Nordström  (2002)  beskriver  i  sina  observationer  att  av  sju  barn  med  en  lindring 
utvecklingsstörning så är det fyra som inte deltar  aktivt  i  någon aktivitet  under sin tid på 
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fritidshem. De flesta  ägnar  sina dagar  mestadels  åt  ensamaktivitet  eller  aktiviteter  som är 
riktad mot vuxna. En mindre del går åt passivt deltagande bredvid en grupp som håller i en 
aktivitet.  Hon  skriver  också  att  samspelet  mellan  barn  med  och  utan  utvecklingsstörning 
präglas  av  kognitiva  och kommunikativa  och därmed sociala  förutsättningar.  Barnen med 
utvecklingsstörning väljer därför oftast att leka bredvid. Hon skriver även att i och med att 
man strävar efter att alla ska få tillhörighet till  den större samhällsgemenskapen så strävar 
man efter integration både i skolväsendet och i arbetslivet, men att detta strävande inte har lett 
till  social  integration.  Johansson  (2011)  skriver  att  kamratkulturer  är  viktiga  för  barns 
socialisation. Han skriver också om en studie som visar på att barnen har mellan två och åtta 
kamrater som de umgås ofta med under fritidshemstiden. Ogden (2003) skriver att det har 
visat sig i undersökningar att när barnen får välja tre barn som de vill vara med så visades det 
att det var tio procent som inte blev vald av någon.

3.6 Konflikthantering
Vedeler  (2009)  menar  att  konflikthantering  är  en av  de viktigaste  delarna  av den  sociala 
kompetensen. Hon skriver att de barn som inte kan hantera bland annat konflikter blir mindre 
populära  i  gruppen,  ofta  hålls  utanför  aktiviteter  och  får  sällan  hjälp  av  andra.  Positiva 
konfliktlösningar är bland annat att kunna acceptera andras förslag, föreslår alternativ eller 
kompromisser och att man visar intresse för vad andra har behov av och är intresserade av. 
Nordström (2002) skriver  att  de lindrigt  utvecklingsstörda barn som hon observerat  oftast 
väljer att gå åt varsitt håll vid en konfliktsituation. Hon beskriver detta beteende med att de 
kognitiva förutsättningarna för att kunna förhandla fram en kompromiss inte finns. 

Odgen (2003) menar att de utåtagerande barnen har svårt att utveckla sina sociala färdigheter 
däribland konflikthantering, i och med att de ofta blir bortvalda i sociala sammanhang av sina 
kamrater. Han beskriver också en modell i sex steg som kan hjälpa vid konflikter. Där man 
först stannar upp och tänker efter, sen berättar vad problemet är och hur man känner. Efter det 
sätter man upp positiva mål. Samt att man kommer fram till många olika lösningar och deras 
konsekvenser.  Sist  så  provar  man  den  bästa  av  sina  lösningar  med  de  minst  negativa 
konsekvenserna.  Myndigheten  för  skolutveckling  (2007)  skriver  att  många  av 
värderingsprogram som ska motverka mobbning sällan är utvärderade på ett tillfredställande 
sätt för att påvisa att mobbningen har minskat på grund av att skolorna har använt sig av ett 
särskilt  program.  Däremot  så  har  vissa  utvärderingar  kunnat  tyda  på  att  barnens  sociala 
färdigheter har förbättras, däribland deras metoder för att hantera konflikter.

3.7 Kartläggning och åtgärdsprogram
Olsson och Olsson (2007) beskriver målet med en pedagogisk kartläggning, och att det är för 
att  få  en  större  förståelse  för  barnets  styrkor.  De  trycker  också  på  att  det  är  viktigt  att 
pedagogen visar respekt, lyhördhet och är en god lyssnare. En kartläggning måste innehålla 
tre nivåer, individ, grupp och organisation.  På individnivån lyfter man fram barnets starka 
sidor och intressen. Gruppnivån innefattar att man studerar hur barnets situation i gruppen ser 
ut,  som  sammansättning,  klimat  och  bemötandet  från  lärare  och  kamraterna. 
Organisationsnivån innebär att man analyserar vilka arbetsformer som är negativa eller vilka 
som är stödjande för barnet, olika uppfattningar i arbetslaget inför kartläggningen, hur man 
använder resurser i arbetslaget och hur skolan svarar mot barnets behov. 

Skolverket  (2008)  menar  att  syftet  med  åtgärdsprogram är  att  se  till  att  eleverna  får  det 
särskilda stöd som de behöver. En utredning om särskilt stöd är i två steg, först gör man en 
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kartläggning om problemet sedan en diskussion som leder till slutsatser om tänkbara orsaker 
och behov. Vissa barn behöver särskilt stöd för en kortare period medan andra kan behöva det 
under  hela  skoltiden.  Programmet  ska  vara  ett  stöd  för  pedagogen  i  utvecklingen  och 
planeringen av den pedagogiska verksamhet som berör det enskilda barnet. Arbetet ska ses 
som en process och den ska utvärderas regelbundet så att man vet att åtgärderna var lämpliga 
till de uppsatta målen. Skolverket (2008) menar att det är viktigt att även fritidshemmet är 
engagerat i upprättandet av åtgärdsprogram för att kunna komplettera bilden av barnet i olika 
sammanhang. Det kan finnas stödbehov som inte framkommer i skolsituationer men uppdagas 
i  fritidshemsverksamheten.  Skolverket  (2011)  menar  att  åtgärdsprogrammet  är  ett 
komplement  till  den individuella  utvecklingsplanen för barnens  utveckling av bland annat 
sociala egenskaper.

Haug, Egelund och Persson (2006) är kritiska till åtgärdsprogrammet för att det kan vara svårt 
att skilja verksamhetens behov från barnets behov. De menar att de mål som ofta sätts upp är 
mål som gör att skolans verksamhet ska flyta på smidigare. Meningen är ju att barnet ska få 
en så bra skolgång som möjligt. De menar också att om åtgärdsprogram är så bra för barn i 
behov av särskilt stöd så borde det ju vara bra för alla barn. De skriver också att det finns en 
risk att de barn som har sämre förutsättningar för de sociala samspelen även missar detta i och 
med att man mer och mer försöker utgå från barnets individuellitet. 

3.8 Barns rättigheter
I FN:s barnkonvention (1989) står det att alla barn har rätt till livet, skydd, yttrandefrihet samt 
att utveckla och behålla sin egen identitet. 

Konventionsstaterna erkänner att ett barn med fysiskt eller psykiskt handikapp bör 
åtnjuta  ett  fullvärdigt  och  anständigt  liv  under  förhållanden  som  säkerställer 
värdighet, främjar självförtroende och möjliggör barnets aktiva deltagande i samhället 
(FN:s barnkonvention, 1989, artikel 23).

FN:s  barnkonvention  tar  också  upp  att  barnets  utbildning  ska  tillgodose  barnets  fulla 
potential  i  samband med utvecklingen  av barnets  personlighet,  anlag,  fysisk  och psykisk 
förmåga, samt en förståelse för mänskliga rättigheter. De tar också upp att barn har rätt till 
vila,  fritid,  lek  och  rekreation.  Samt  att  konventionsstaterna  ska  tillhandahålla  lämplig 
fritidsverksamhet. Svenska Unescorådet (2006) deklarerar att alla har rätt till utbildning, att 
varje barn är unikt och att utbildningssystemet ska ta tillvara på den mångfald av egenskaper 
som barnet besitter. Samt att barnet måste få tillgång till skolor där man använder sig av en 
pedagogik som går ut på att sätta barnet i centrum och kan tillgodose dess behov.

Ordinarie  skolor  med  denna  integrationsinriktning  är  det  effektivaste  sättet  att 
bekämpa diskriminerande attityder, att skapa en välkomnande närmiljö, att bygga 
upp ett integrerat samhälle och att åstadkomma skolundervisning för alla; dessutom 
ger  de  flertalet  barn  en  funktionsduglig  utbildning  och  förbättrar 
kostnadseffektiviteten  och  –  slutligen  –  hela  utbildningssystemet  (Svenska 
Unescorådet, 2006, s.11).

De menar på att man i samhället alltför länge har fokuserat på människors svårigheter istället 
för på deras möjligheter. 
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3.9 Sammanfattning
Johansson (1986) beskriver fritidshemmets framväxt, som började på slutet av 1800-talet med 
arbetsstugorna och fram till ett mer modernt fritidshem. Verksamheten har alltid inriktat sig 
mot barn i skolåldern och att ge dem meningsfulla aktiviteter efter skolan. Skollagen (2010) 
menar  att  fritidshemmet  ska  komplettera  förskolan  och  grundskoleverksamheter. 
Fritidshemsverksamheten ska stimulera barnens utveckling och erbjuda en meningsfull fritid 
och verksamheten ska ha en helhetssyn på barnet och dess behov. Rohlin (2001) menar att 
fritidspedagogerna får mindre tid att planera fritidshemsverksamheten i och med att de blir 
mer  och  mer  involverade  i  skolans  verksamhet.  Johansson  (2011)  menar  att  det  är  på 
fritidshemmet som barnen utvecklar bland annat sin sociala kompetens.

Vedeler (2009) menar att social kompetens är att kunna välja ut vilka social mål man vill 
uppnå och hur man uppnår dessa.  Lindstein (1979) menar  på att  social  kompetens är  när 
individen vill förstå och handskas med sociala relationer, samt att man kan följa och även 
upprätta regler och normer. Persson (2003) skriver att social kompetens är att kunna anpassa 
sig till en grupp. Han lyfter också att det finns nackdelar med att anpassa sig till en grupp och 
att detta kan leda till att man går med på beteenden som man vet är fel. Thornberg (2006) 
beskriver också ett liknande fenomen som han kallar åskådareffekt. 

Skolverket (2007) skriver att det är via lek som barn utvecklar social kompetens. Lindstein 
(1979) skriver om ett  vuxenansvar i barns utveckling av social  kompetens,  där den vuxne 
uppmuntrar  barnen.  Vedeler  (2009)  skriver  också  att  pedagogen  ska  hjälpa  barnet  att  nå 
dennes sociala  mål  genom att föreslå olika strategier.  Ogden (2003) menar att man borde 
integrera arbetet  med social kompetens i skolundervisningen. Skolverket (2011) skriver att 
miljön måste vara trygg för att man ska kunna stärka sin sociala kompetens.

Skolverket  (2007)  skriver  att  de  som räknas  som barn  i  behov  av  särskilt  stöd  kan  ha, 
koncentrationssvårigheter,  tal-  och  språksvårigheter,  psykosociala  svårigheter  och 
funktionshinder.  Olsson  och  Olsson  (2007)  beskriver  de  barn  som  har 
koncentrationssvårigheter,  både  de  som är  bestående  så  som ADHD  och  sådana  som  är 
tillfälliga  exempel  att  barnet  bråkade  med  föräldrarna  på  morgonen.  Karlsudd  (1999) 
beskriver  barn  som  har  funktionsnedsättningar  i  form  av  förståndshandikapp  och 
utvecklingsstörning.  Persson  (2001)  skriver  om  barn  med  socioemotionella  svårigheter. 
Ogden (2003) menar att utåtagerande barn inte heller får glömmas bort som barn i behov av 
särskilt stöd. Skolverket (2008) menar att medicinska diagnoser inte är ett villkor för särskilt 
stöd och inte heller ska det avgöra vilket pedagogiskt stöd barnet behöver.

Nilholm (2006) skriver att inkludering är en uppdaterad form av integrering, men att det råder 
oenigheter  mellan  forskare  om  vilken  av  termerna  man  ska  använda.  Han  menar  att 
inkludering syftar till att skolan ska vara anpassad till att alla barn är olika. Han lyfter också 
att integrering har positiva sidor som inkludering saknar. Svenska Unescorådet (2006) menar 
att man behöver utveckla en pedagogik som sätter det enskilda barnet i fokus. Detta skulle 
medföra en mer integrerad skola. Haug, Egelund och Persson (2006) menar att man måste se 
barnens olikheter som resurser i den dagliga verksamheten i skolan. Karlsudd (1999) menar 
att det är lättare att fysiskt integrera personer, men svårare att socialt integrera personen. Han 
menar  också att  huvudproblematiken  med integrering  av barn i  behov av särskilt  stöd är 
avsaknaden av  social  kontakt  och  inte  att  kontakten  är  av  negativ  art.  Nordström (2002) 
beskriver att det är svårt för barn i behov av särskilt stöd att komma in i barngruppen på 
fritidshemmet, vilket ofta resulterar i att barnet leker ensam eller med en vuxen. 
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Vedeler  (2009)  menar  att  konflikthantering  är  en av  de viktigaste  delarna  av den  sociala 
kompetensen. Hon lyfter fram att de barn som inte kan hantera konflikter blir mindre populära 
i  barngruppen.  Ogden  (2003)  menar  också  att  konflikthantering  är  en  vital  del  av  social 
kompetens. Han skriver att utåtagerande barn har svårt att lära sig konflikthantering i och med 
att de ofta blir bortvalda i sociala sammanhang. Han lyfter också fram en modell för hur man 
kan arbeta  med  konflikthantering.  Nordström (2002)  skriver  att  lindrigt  utvecklingsstörda 
barn väljer att gå åt varsitt håll i en konfliktsituation. Detta för att de inte har de kognitiva 
förutsättningar  för  att  kompromissa.  Myndigheten  för  skolutveckling  (2007)  menar  att 
utvärderingarna till många av värderingsprogrammen mot mobbning visar att barnen kan bli 
bättre på att hantera konflikter.

Olsson och Olsson (2007) menar att målet med en pedagogisk kartläggning är att få en större 
förståelse  för  ett  barns styrkor.  De beskriver  att  när man gör en kartläggning så ska den 
innehålla tre nivåer, individnivå, gruppnivå och organisationsnivå. Skolverket (2008) skriver 
att syftet med åtgärdsprogram är att ge barn det särskilda stöd som de behöver. De poängterar 
att vissa barn behöver stöd under en period medan andra barn kan behöva stöd under hela sin 
skoltid. Åtgärdsprogrammet ska vara ett stöd för pedagogen och ska utvärderas regelbundet. 
Skolverket  (2008)  påpekar  också  att  det  är  viktigt  att  även  fritidshemmet  är  engagerat  i 
upprättandet  av  åtgärdsprogrammet  för  att  kunna  komplettera  bilden  av  barnet  i  olika 
sammanhang. Skolverket (2011) menar att åtgärdsprogrammet ska vara ett komplement till 
den  individuella  utvecklingsplanen.  Haug,  Egelund  och  Persson  (2006)  är  kritiska  mot 
åtgärdsprogrammen och menar på om de är så bra mot barn i behov av särskilt stöd så borde 
alla barn ha dem. De menar också att när skolorna börjar satsa mer på barns individuellitet så 
kan man missa de barn som har det svårt i sociala sammanhang.

I FN:s barnkonvention (1989) lyfter de fram att alla konventionsstaterna erkänner att alla barn 
trots psykiskt eller fysiskt handikapp har rätt att ha ett värdigt liv som ger barnet möjlighet att 
aktivt delta i samhället. FN:s barnkonvention (1989) skriver också att barnets utbildning ska 
tillgodose barnets fulla potential. Svenska Unescorådet (2006) skriver att alla har rätt till en 
utbildning och att utbildningssystemet ska ta tillvara på barnens mångfald av egenskaper som 
varje barn bär med sig. De menar på att det ska finnas en pedagogik i skolorna som sätter den 
enskilda eleven i centrum och att man inte fokuserar på barnets svårigheter utan på barnets 
möjligheter.
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4. Sociokulturellt perspektiv
Den teori som jag tycker stämmer in på mitt syfte är det sociokulturella perspektivet. Därför 
att detta perspektiv visar på hur viktigt det sociala sammanhanget är för vår utveckling. Social 
kompetens är en vital del om man anser att utveckling sker via socialt samspel. Säljö (2010) 
menar att människan, biologiskt sett inte har utvecklats så mycket, menar han har människans 
sätt att använda redskap och samspela med andra utvecklats enormt. Människan har lyckats 
bygga upp varaktiga och kraftfulla system, till  exempel skolor, som är beroende av social 
samverkan. Han menar på att det biologiska har tvingat oss till det sociala annars så hade vi 
inte  kunnat  stå  emot  starkare,  snabbare  eller  smartare  livsformer,  inte  ens  övriga  Homo 
Sapiens. 

4.1 Vygotskijs teorier
Hwang och Nilsson (2003) utgår från Vygotskijs teorier när de beskriver det sociokulturella 
perspektivet. ”Lev Vygotskij (1896-1934), menade visserligen också att barnet aktivt bygger 
upp sin kunskap om världen, men vad han ville betona var att barnet även ingår i ett socialt 
och kulturellt sammanhang” (Hwang och Nilsson, 2003, s.48). Hwang och Nilsson (2003) 
skriver att Vygotskij menade att barns utveckling är ett resultat av barnets sociala samspel. 
Enligt Vygotskij påverkar språk och kultur den kognitiva utvecklingen. En utveckling som 
sker inifrån och ut samtidigt som den sker utifrån och in. Säljö (2010, s.105) lyfter fram ett 
citat som Lev Vygotskij lär ha sagt; ”varje funktion i ett barns kulturella utveckling uppträder 
två  gånger  eller  på  två  plan.  Först  finns  den  på  det  sociala  planet  och  därefter  på  det 
psykologiska planet. Först uppträder den som en interpsykologisk kategori och därefter inom 
barnet som en intrapsykologisk kategori”. Säljö (2010) skriver också att Vygotskij menade att 
i skolan så möter barnen vetenskapliga begrepp, i motsats till de vardagliga begrepp som de 
hämtar ur sina handlingar. Hwang och Nilsson (2003) lyfter också fram Vygotskijs tankar om 
den proximala utvecklingszonen. Detta betyder den zon i utvecklingen som ligger steget före 
där barnet befinner sig, men inte för långt fram. Detta för att barnen ska prova sin förmåga 
utan att kraven blir för stora.

4.2 Lärande i samspel med andra
Säljö  (2010)  beskriver  det  sociokulturella  perspektivet  på  utveckling  och  menar  att  man 
handlar i praktiska och kulturella  sammanhang i  samspel  med andra,  direkt eller  indirekt. 
Johansson  (2011)  menar  att  i  ett  sociokulturellt  perspektiv  är  kommunikativa  processer 
centralt  för hur man utvecklas och lär.  Det är via kommunikation som man kan ta del av 
kunskaper och färdigheter. Han skriver också att när man lär sig ett språk så lär man sig också 
hur man tänker inom en viss kultur, exempelvis vilka ord som används i olika lekar, eller hur 
man kommunicerar med vuxna om olika företeelser.  Man kan inte heller  se kunskap som 
något man kan tillägna sig passivt utan man måste aktivt söka kunskap. Kunskapen är inte 
heller statisk. Det finns inte en universell kunskap som man kan läsa om i en bok, utan man 
tar till sig kunskap hela tiden när man integrerar med andra människor. Säljö (2010) menar att 
om man vill  försäkra sig om att  de fysiska  och teoretiska färdigheter  samhället  utvecklat 
under lång tid ska komma tillgodo för kommande generationer, så måste man se till att det 
finns  miljöer  och  kommunikation  som gör  det  möjligt  för  människor  att  ta  del  av  dessa. 
Johansson (2011) lyfter  fram språket som en viktig komponent för att kommunikation ska 
kunna äga rum och för att man ska kunna förmedla kunskap. Han menar att kommunikation 
således är centralt för socialisation, utveckling och lärande.
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5. Metod
Syftet med min studie är att beskriva hur fritidspedagoger arbetar med social kompetens hos 
barn i behov av särskilt stöd. Här i metoddelen kommer jag att beskriva hur jag har gått till 
väga för att samla in data och om den efterkommande analysen.

5.1 Forskningsansats
Jag utgår från en abduktiv forskningsansats, i och med att under min verksamhetsförlagda 
utbildning så började jag fundera på om det fanns en problematik med hur pedagoger arbetar 
med den sociala kompetensen hos barn i behov av särskilt stöd. Patel och Davidsson (2003) 
skriver att den abduktiva forskningsansatsen är ett mellanting mellan deduktiv och induktiv 
forskningsansats. Jag gick ut med en teori att det fanns en problematik, men samtidigt så ville 
jag inte stänga ute andra möjligheter om hur verkligheten ser ut genom pedagogernas ögon för 
att kunna bilda nya teorier. 

5.2 Kvalitativ intervju
Backman (2008) beskriver kvalitativ och kvantitativa metoder på följande sätt. Att det är de 
kvantitativa metoderna omfattar numeriska observationer. Hit kan räknas bland annat enkäter 
och  frågeformulär,  medan  de  kvalitativa  metoderna  inbegriper  eller  resulterar  i  verbala 
formuleringar.  Svenning  (2003)  beskriver  de  kvantitativa  metoderna  som  hårddata  som 
uttrycks i siffror, hårddata är till för att ge en överblick av ett stort material, sammanfatta och 
beskriva exempelvis, hur många och så vidare. Han skriver att hårddata är mer precist än 
mjukdata,  men  att  mjukdata  är  mer  sensibla  och  exemplifierande.  Det  är  de  kvalitativa 
metoderna han kallar för mjukdata och det är med mjukdata man kan få svar på varför frågor. 
Svenning  skriver  också  att  det  kvalitativa  metoderna  och  kvantitativa  metoderna  är  lika 
vetenskapliga och därför bör komplettera varandra. 

Patel och Davidsson (2003) skriver att den kvalitativa intervjun riktar in sig mot en induktiv 
eller abduktiv forskningsansats, detta på grund av att man inte kan söka efter det rätta svaret 
eller  konstruera  svarsalternativ  för  den  som  blir  intervjuad.  Trost  (2005)  skriver  att  de 
kvalitativa intervjuerna inom forskning utmärks av hög grad av strukturering och av en låg 
grad av standardisering. Med standardisering menar han graden till hur intervjutillfället är likt 
andra intervjutillfällen, exempelvis att intervjuarens tonläge är samma i alla intervjuerna och 
ordningsföljden  på  frågorna  är  den  samma  vid  alla  intervjuerna.  Vid  låg  grad  av 
standardisering finns det stora variationsmöjligheter, medan vi hög standardisering så ser alla 
intervjutillfällen  likadana  ut,  det  som  varierar  är  personen  som  blir  intervjuad.  Med 
strukturering menar Trost (2005) på det sätt som frågorna är konstruerade. En strukturerad 
fråga har fasta svarsalternativ medan en ostrukturerad fråga har öppna svarsmöjligheter. Patel 
och Davidsson (2003) skriver liknande om standardisering och strukturering. 

Kvale  och Brinkmann (2009)  indelar  kvalitativa  intervjustudier  i  sju  stadier,  tematisering, 
planering, intervju, utskrift, analys, verifiering och rapportering. De skriver att dessa stadier 
ska hjälpa den som är nybörjare på att göra intervjustudier. Detta för att man lättare ska kunna 
hålla fast i den ursprungliga visionen om studien fram till att rapporteringen är gjord. Men de 
tar även upp kritik till stadierna för att de inte är tillräckligt flexibla. Svenning (2003) skriver 
att genom en personlig kontakt vid en intervju så får forskaren en personlig kontakt och god 
referens  till  svaren  i  och  med  att  man  då  inte  missar  kroppsspråket  och  annat  som kan 
förmedlas av sinnena. Ryen (2004) skriver att intervjuer kan hjälpa forskare att för in sociala, 
kulturella och mellanmänskliga aspekter.
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5.3 Etiska aspekter
Trost (2005) skriver att man ska se till att det inte gör något om den intervjuade känner igen 
sig själv i intervjun, men att man däremot ska se till exempelvis den intervjuades närstående, 
eller någon annan känner igen denne. Han menar vidare att de uppgifter som finns med i 
examensarbetet inte ska kunna bidra till att personen i fråga blir identifierad. I och med detta 
har  jag inte  direkta  citat  från intervjun,  utan de  är  renskrivna så  att  eventuella  dialektala 
uttryckssätt är minimerade och att de intervjuade kallas för fritidspedagog 1, 2, 3 och 4. 

Vetenskapsrådet  (2002)  har  kommit  fram  till  fyra  huvudkrav  inom  forskning,  dessa  är 
informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. De innebär bland 
annat att man ska informera att deltagandet är frivilligt och att man får avbryta när man vill, 
att  personen  gett  sitt  samtycke  till  intervjun,  att  jag  som  forskare  inte  kommer  med 
påtryckningar om den intervjuade väljer att avbryta, samt att de uppgifter som kan identifiera 
den intervjuade inte kommer att publiceras så att identifiering är möjlig. Dessa krav har jag 
försökt att förhålla mig till, jag har däremot inte undertecknat någon tystnadsplikt som det tas 
upp i konfidentialitetskravet, men jag anser inte heller att den här intervjun är av en sådan 
känslig  karaktär  att  detta  skulle  vara  nödvändigt.  Ryen  (2004)  menar  att  vid  känsliga 
intervjuer så kan man använda sig av en dold diktafon. Även här anser jag att intervjun inte är 
av så känslig karaktär och att för att kunna följa Vetenskapsrådets (2002) huvudkrav så måste 
de intervjuade vara medvetna om att intervjun spelas in.

5.4 Undersökningsgrupp
I studien har jag intervjuat fyra pedagoger som är verksamma i fritidshem, här i Norrbotten. 
De har olika lång erfarenhet samt att deras tjänster är upplagda på olika sätt. Antingen så är de 
är resursperson åt en särskild elev eller så agerar de ”hjälplärare” i klasser under skoldagen 
innan  de  går  över  till  fritidshemmet  på  eftermiddagen/morgonen.  Pedagogernas  samlade 
erfarenhet är mellan fem år och upp till 20 år.

5.5 Urval av forskningsmetod
Djupintervjuerna verkar vara ett passande sätt för mig att få fram det jag är ute efter kopplat 
till mitt syfte. ”Djupintervjuerna är det främsta instrumentet bland mjukdatametoderna. De går 
ut på att man intervjuar ett fåtal personer kring vissa givna punkter eller teman, men utan 
strukturerade formulär” (Svenning, 2003, s.86). Svenning (2003) skriver också att det är ett 
måste  att  spela in denna sort av intervju i  och med att  vi  pratar  mycket  fortare än det vi 
skriver,  även  om man  kan  skriva  mycket  fort.  Min  ursprungliga  tanke  var  att  anteckna 
intervjuerna samtidigt som jag spelade in dem. Kvale och Brinkmann (2009) skriver att det 
vanligaste sättet är att göra en ljudinspelning för då kan man lyssna på intervjun gång på gång 
och innehållet kommer alltid vara konstant. De skriver också att anteckningar kan vara ett 
störningsmoment  då  det  kan  vara  distraherande  och  avbryta  det  samtalsflödet.  Jag  valde 
därför bort att föra anteckningar under intervjuerna i och med att de kunde uppfattas som 
störande och kanske försvåra för mig att ha fokus på samtalet och inte bara på att försöka 
skriva ner allt så snabbt som möjligt. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att om man har 
gott minne så kan man anteckna en hel intervju efteråt. Jag antecknade inte hela intervjun i 
efterhand,  däremot  så antecknade  jag de händelser  eller  uttryck  som kunde vara av extra 
intresse.
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5.6 Urval av intervjupersoner
Jag  letade  på  internet  efter  fritidshem på  olika  geografiska  områden,  dock  inom samma 
kommun. Jag kontaktade dem per telefon och frågade om det var någon av fritidspedagogerna 
som skulle  vara  intresserade  av  att  vara  med  i  en  intervju.  De  som ville  vara  med  fick 
information om intervjufrågorna och deras rättigheter. Det var fyra pedagoger som tackade ja 
och jag kände mig nöjd med det antalet.  Kvale och Brinkmann (2009) skriver att de man 
intervjuar inte får vara för många, vilket gör materialet svårt att överblicka, men inte heller för 
få, för det gör det svårt att kunna dra slutsatser och generaliseringar. 

Det föll sig så att de som tackade ja, var ganska olika varandra angående kön, ålder och hur 
lång erfarenhet de har. Trost (2005) skriver att  det är bra med stor variation när man gör 
intervjuer, men att inte allt för många ska vara extremt avvikande. Man ska vara olika inom 
vissa ramar. Därför valde jag att kontakta skolor inom olika bostadsområden. Ett fritidshem 
var  centralt  beläget,  två  var  i  områden  utanför  staden,  dock  inte  landsbygd.  Samt  ett 
fritidshem som är beläget på landsbygden, just för att få en spridning av rektorsområden och 
förhoppningsvis socio- ekonomisk status. När jag tog kontakt med pedagogerna så valde jag 
också  olika  avdelningar,  exempelvis  så  var  en  av  avdelningarna  bara  för  barn  från 
förskoleklassen medan en annan var för barn som gick i årskurs tre och upp till årskurs sex. 

5.7 Upplägg av intervju
Utifrån mitt syfte och mina forskningsfrågor så har jag försökt ställa sådana frågor som går 
djupare in syftet och beskriver vad pedagoger i verksamheten har för åsikter om barn i behov 
av särskilt stöd och social kompetens. Trost (2005) skriver att det är bättre att ha för få frågor 
än för många, han betonar att lagom är bäst. Därför beslutade jag mig för att formulera sju 
frågor inför intervjuerna (bilaga 1). Det blev följdfrågor under intervjuerna, men de var lite 
mer individuella och berodde helt enkelt på vad de intervjuade svarade. De flesta frågorna är 
upplagda så att man inte bara kan svara ja eller nej utan att man måste utveckla sina svar. 
Dessa frågor beskriver Patel och Davidsson (2003) som öppna frågor. Det är en fråga som är 
en ja/nej fråga, men jag visste inte hur jag skulle formulera den annorlunda utan att  dess 
mening skulle gå förlorad, därför hade jag obligatoriska följdfrågor till denna fråga. 

Trost (2005) skriver att låg standardisering innebär att man använder sig av den intervjuades 
språk, har ingen fast ordning på frågorna och att följdfrågorna konstrueras beroende på vad 
det tidigare svaret är. Jag har under mina intervjuer haft för avsikt att hålla en någorlunda låg 
standardisering. Trost (2005) skriver också om att strukturering kan vara två saker; dels att 
man har öppna svarsmöjligheter och dels att intervjun har en struktur. I och med att jag hade 
mestadels öppna frågor där den intervjuade hade möjlighet att svara var som helst, så antar jag 
att ur det perspektivet så var intervjuerna ostrukturerade, men ur det andra perspektivet så 
fanns det ju ändå en struktur på intervjun.

5.8 Genomförande
Den första kontakten med intervjupersonerna togs via telefon, så som jag har nämnt tidigare. 
Där  informerade  jag  om intervjufrågorna,  anonymitet  och  vilka  rättigheter  de  har.  Trost 
(2005) skriver att det kan vara svårt att hitta en plats för intervjun, i och med att det finns 
mycket  potentiella  störningsmoment.  Platsen som man är  ute  efter  är  där den intervjuade 
känner sig trygg och har ett minimum av störningsmoment. Jag och de intervjuade bestämde 
att jag skulle komma till deras verksamhet och när jag var där bestämde pedagogen vilket rum 
som var bäst lämpat för uppgiften. Under telefonkontakten så berättade jag att intervjun skulle 

14



spelas in med en diktafon, men jag upprepade detta innan intervjutillfället för att försäkra mig 
att  jag  hade  deras  tillstånd.  Det  var  ingen  som  hade  något  emot  att  bli  inspelad.  Före 
intervjuerna testade jag diktafonen ett flertal gånger så att jag verkligen skulle veta att den 
fungerade. 

Trost (2005) beskriver en skräck för tystnad hos de som intervjuar och att detta kan skapa 
panikkänslor och att man känner sig misslyckad om man inte genast finner en ny fråga. Han 
skriver att om man frågar bara för att undvika tystnad så finns det en stor risk att frågorna blir 
osammanhängande, detta kan tolkas av den intervjuade som ointresse. Använd tystnaden till 
eftertanke. Jag försökte ha ett lugnt tempo och inte kasta ur mig en följdfråga så fort den 
intervjuade  tystnade.  Jag  försökte  använda  mig  av  tystnaden,  så  som  Trost  (2005) 
rekommenderar, så att den intervjuade fick tänka efter innan han/hon svarade samt att jag 
kunde  fundera  mer  på  vad  personen  sa  och  formulera  en  mer  adekvat  följdfråga.  Efter 
intervjun frågade jag om jag skulle kunna återkomma via telefon med eventuella följdfrågor. 

5.9 Reliabilitet och validitet
Ryen (2004) skriver att reliabilitet och validitet är kontroversiella ämnen inom den kvalitativa 
forskningen i och med att man inte kan enas om en konstant verklighet som ser likadan ut hela 
tiden. Hon menar också att språket inte heller är konstant och med språket kan man skapa 
egna  verkligheter.  Kvale  och  Brinkmann  (2009)  skriver  att  man  ofta  lyfter  frågan  om 
intervjuarens reliabilitet inom intervjuforskning. De menar att för att testa reliabiliteten på en 
utskriven intervju kan man låta någon annan lyssna på den och göra en egen utskrift. Då kan 
man se hur andra har tolkat det inspelade materialet. De menar på att det är lätt att tolka olika 
och att texter kan få olika innebörd beroende på var man stoppar exempelvis  punkter och 
kommatecken.  Kvale  och  Brinkmann  (2009)  beskriver  valida  utskrifter  som mycket  mer 
komplicerade i och med att man inte kan tolka allt språkligt ordagrant. Då kan man nämligen 
gå miste om guldkorn av mening. Detta för att inte kontext och sammanhang är konstant från 
en form till en annan.

5.10 Analys och bearbetning
Kvale och Brinkmann (2009) skriver att det första steget för att förbereda intervjumaterialet 
för analys är att överföra talspråket till skriftspråk. Detta gjorde jag genom att skriva ner mina 
intervjuer ordagrant och sedan redigerat bort de delar av materialet som inte var relevant för 
min forskning.  Patel  och Davidsson (2003) skriver att  bearbetningen kräver  att  man läser 
igenom materialet ett flertal gånger. Detta gjorde jag efter att jag redigerat bort det som jag 
inte ansåg var relevant. Patel och Davidsson (2003) skriver att om man påbörjar sin analys så 
tidigt  som möjligt  så  är  det  lättare  att  se  materialet  som levande.  Jag hade  möjlighet  att 
genomföra mina intervjuer ganska snart efter varandra, vilket gjorde att jag då kunde komma 
igång med analysen ganska fort också.

Patel  och Davidsson skriver  att  med  för  få  citat  i  slutprodukten  har  författaren  gjort  alla 
tolkningar åt läsaren. Medan med för många citat så lämnas för mycket av tolkningen över till 
läsaren, vilket då kan resultera i att slutprodukten uppfattas som tråkig. Jag har försökt att 
sammanfatta de generella åsikterna hos de intervjuade fritidspedagogerna och sedan förstärka 
detta med citat. Jag har även använt citat där jag anser att fritidspedagogernas tankar kommer 
fram bättre i deras egna ord än i mina. Ryen (2004) skriver att man inte bara får ta fram citat 
som stödjer forskarens förväntningar. Jag har försökt att vara objektiv när jag bearbetat texten 
i resultatet och väntar med mina åsikter till diskussionen. 
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6. Resultat
Med utgångspunkt från mina forsknings- och intervjufrågor kommer jag här nedan att 
presentera resultatet av min intervjustudie.

Forskningsfrågorna är följande;

Hur arbetar man med att utveckla god social kompetens hos barn som vistas i fritidshem?
Hur arbetar fritidshemmet för att inkludera alla barn i verksamheten?
Hur kopplas arbetet till styrdokumenten i fritidshem?

Intervjufrågorna framgår av bilaga (s. 32).

Resultatet  är  strukturerat  enligt  huvudrubrikerna  social  kompetens,  inkludering  och 
styrdokument. Vilket jag anser svarar mot forskningsfrågorna, då den första forskningsfrågan 
handlar om social kompetens, den andra om inkludering och den tredje om styrdokumenten.

6.1 Social kompetens
Alla fyra fritidspedagogerna definierade social kompetens på ett liknande sätt. De menar att 
man ska kunna fungera i  grupp och visa  respekt  för varandra.  Man ska kunna lyssna  på 
varandra och kunna leka tillsammans, och att man kan leka med många kompisar och är inte 
fastlåst vid en speciell kompis. Man poängterar också turtagning som en viktig egenskap när 
man är socialt kompetent. Samt att man ska vara en bra kompis och kunna läsa av de sociala 
koderna som finns inom gruppen. Man ska också kunna läsa av olika tecken och kroppsspråk. 
De anser också att man ska kunna ta ansvar och vara hjälpsam, att barnet kan se att en kompis 
behöver hjälp och agera utifrån det.

Vi pratar mycket om det här med värdegrund och demokrati, att man lär sig de här stöttepelarna som 
varje  individ  eller  medmänniska  ska  kunna  för  att  kunna  fungera.  Vara  en  god  kompis  och 
medmänniska, det är ju många olika faktorer som man lägger in i just det där (Fritidspedagog 1).

”Det kan ju bli lite diskussioner kring datorerna, vems tur det är och så, och det är ju kanske 
de som kan reda i det där själv utan att beblanda sig med oss, utan att det blir bråk. De anser 
jag har en god social  kompetens,  exempelvis”  (Fritidspedagog 2).  För att  utveckla  social 
kompetens menar samtliga fritidspedagoger att detta sker i den fria leken. Fritidspedagog 2, 3 
och 4 nämner att de arbetar med olika material som ska stärka den sociala kompetensen, men 
som i första hand riktar in sig som antimobbnings program. Dessa förekommer mestadels i 
skolan  men  att  det  ibland  rinner  över  till  fritidsverksamheten.  Dessa  material  ska  hjälpa 
barnen  att  utveckla,  bland  annat,  den  sociala  kompetensen.  Dessa  är  material  är  från 
Livsviktigt och från Lions Quest och även Stegvis, samt att man i en verksamhet använder 
sig av kompisprat där man pratar om hur man är som kompis. Livsviktigt är en del av Birgitta 
Kimbers Social och Emotionel Träning, även kallad SET. I SET följer man olika teman med 
olika  svårighetsgrad  beroende  på  vilken  ålder  barnen  har.  Dessa  teman  är  bland  annat 
konflikhantering  och  kommunikation.   Lions  Quests  material  heter  Tillsammans  och  här 
arbetar man med att barnen ska visa respekt för varandra, ta ansvar och konflikthantering. 
Stegvis är ett material som ska minska aggressivt beteende, samt främja social kompetens 
och  konflikthantering.  Samtliga  fritidspedagoger  tar  upp  att  den  sociala  kompetensen  är 
något som man arbetar med varje dag inom fritidsverksamheten, i och med att man spelar 
spel och därigenom tränar turtagning, man pratar om hur man vill att kompisarna ska vara 
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mot  en  och  hur  man  då  måste  vara  mot  kompisarna.  Man  håller  också  på  med 
konflikthantering så barnen får träna sig på hur man löser konflikter med eller utan stöd av en 
vuxen. Man tränar att visa hänsyn och empati, samt att barnen får träna på att försöka sätta 
sig in i andras situation. 

Man ser ju ett mönster, med vilka barn som hamnar i bråken eller diskussionerna kring någonting och 
det är ju dem som man extra mycket försöker prata med om hur viktigt det är att inte slå någon eller 
skrika åt någon när man blir arg, att man ska som kunna prata lugnt och det är ju det som är social 
kompetens att man ska vara snäll och lyssna på andra (Fritidspedagog 2).

Man måste försöka få  dem att  känna empati  för  varandra,  och jag kan ju säga att  vi  som har ett 
rörelsehindrat barn i klassen, där lär de sig ju mycket sådant automatiskt, de måste ta hänsyn. De måste 
plocka upp skorna annars kommer han inte förbi i hallen (Fritidspedagog 3).

Det handlar ju mycket om att leka och att lära sig genom leken. Om man kollar där jag jobbar på 
fritidshem och i förskoleklass så handlar det mycket om att i leken så lär man sig de här strategierna, 
sen får de ju stöd från oss när det blir fel, för de ska ju lära sig. Alla kan ju inte det här. Vi går in och vi 
pratar,  vi för ju som en dialog och reder ut tillsammans med barnen när det händer någonting. Vi 
lyssnar på bägge, man får säga sin version, och så försöker man hitta någon lösning. Man reder ut den 
biten och gör den klart, och via det så får man ju det. Det är inte heller alla som snappar upp det, det 
beror ju på hur man är som människa, en del behöver fler gånger på sig, medan en del fixar det ganska 
snabbt (Fritidspedagog 1).

Fritidspedagog 1 tar upp att man kan göra en kartläggning i fritidsverksamheten om barnets 
behov och dess eventuella särskilda stöd och arbeta sedan utifrån kartläggningen med barnets 
sociala kompetens. Fritidspedagog 2, 3 och 4 hänvisar till att det är enklare att arbeta med den 
sociala kompetensen hos barn i behov av särskilt stöd under skoltid, i och med att de då har 
tillgång till assistenten. De menar också att det är lättare när man är i klass på skoltid för att då 
känner man barnen bättre och vet vilka som har ett åtgärdsprogram och vad som står i det. Det 
är då lättare att lägga upp fritidsverksamheten så att den bättre passar även barn i behov av 
särskilt stöd. Det som också underlättar för att fritidsverksamheten ska fungera så smidigt som 
möjligt är om barnet blir utredd för att få en medicinsk diagnos. Man kan då få extra resurser 
till barnet. Samtliga fritidspedagoger säger att man måste ägna barn i behov av särskilt stöd 
extra tid och hjälpa dem lite mer i situationer som andra barn kanske hade klarat själv.

Man är ju extra uppmärksam på honom och vi försöker ju hela tiden att prata med honom vad han ska 
vara medveten om, att det inte är okey å bråka och slåss och är det så att det blir en konflikt så tar vi ju 
det alltid med honom. Det gör vi ju med alla barn, men det blir som extra mycket kring det här barnet 
och då blir det ju att man får ju prata med honom lite mer. Sen gör vi nog inte så mycket mer, för vi har 
ingen som det inte fungerar för (Fritidspedagog 2).

Fritidspedagog 2 är noga med att poängtera att man inte vill att man ska särbehandla barnet 
alltför mycket och göra mycket speciellt för just det barnet. Fritidspedagog 2 menar att de 
andra barnen tycker redan att personalen ger honom mer tid än andra och att det är något 
annorlunda med honom. Pedagogerna i den verksamheten vill att han ska vara en i gänget. 
Fritidspedagog 3 lyfter även att man måste vara uppmärksam på att man inte bara förväntar 
sig att barnen utan behov av särskilt stöd visar hänsyn och empati, utan att barnen i behov av 
särskilt stöd också visar hänsyn till sina kamrater och inte förväntar sig att alla ställer upp, är 
snälla och att man alltid får sin vilja igenom.

Alla tar ju hänsyn till dem, beror på vad man har för handikapp, men om vi tänker som han jag har nu 
som sitter i rullstol, de måste ju ta hänsyn till honom, men han kan inte jämt förvänta sig att de gör som 
han vill. Förstår du hur jag menar, det blir som att alla ställer upp och alla gör så att det blir så bra som 
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möjligt,  men  jag  kanske  också  måste  hjälpa  till,  jag  kanske  inte  jämt  kan  få  som  jag  vill 
(Fritidspedagog 3).

Fritidspedagog 3 menar också att det måste finnas en balans hur man behandlar barn i behov 
av särskilt stöd. Man vill behandla dem som de andra barnen, men samtidigt måste man visa 
dem extra hänsyn utifrån deras behov av stöd. 

6.2 Inkludering
Pedagogerna berättar att inkludering är när alla barnen kan vara med under de förutsättningar 
som de har och att man ser till att miljön är sådan att man inte hindras av den. De lyfter också 
fram att det mesta man gör i fritidshemsverksamheten görs i grupper, både större och mindre 
grupper. Fritidspedagog 4 berättar att de har möten på fritidshemmet där alla, barn och vuxna, 
får komma till tals om vilka aktiviteter som önskas och om man vill ha några förändringar i 
verksamheten. Fritidspedagog 2 berättar också att ibland så får man hjälpa vissa barn att fråga 
om de får vara med och leka med andra, kanske för att de inte vågar själv. Hon säger att det är 
sällan som barnet inte får vara med i någon grupp och blir ensamt. Även när pedagogerna 
bestämmer aktiviteter så försöker man få med sig alla barnen.

Plus att vi har, exempelvis Småstjärnorna som tema en längre period och då är det ju som vår uppgift 
att se till att alla är med och att alla som har lust att vara med, för vi kan ju inte tvinga någon det är ju 
fritids så de ska ju få välja själv, men det är ju som en av våra uppgifter att försöka locka dem hela 
tiden till att vara med. Och så har vi ju haft att vi designade stolar i höstas och sådant och då är det ju 
också teman som alla barnen gör, så då jobbar de ju där också tillsammans i grupp. Det vi gör hela 
tiden är ju att försöka att alla ska vara med varandra (Fritidspedagog 2).

Fritidspedagog 3 anser att det skulle vara bra för alla barn att ha ett barn med assistent i sin 
klass eller barngrupp. Hon menar att då får barnen interagera med varandra på ett naturligt 
sätt, det blir en balans mellan att bara vara snäll hela tiden utan man kan visa dåliga sidor 
också till barnen som behöver stöd.

Man tillrättalägger ju miljön mycket så att det ska kunna vara så självgående som möjligt. Och sen 
måste man ju, vi kan ju inte åka till tjärnen den dagen han är, till exempel, det kan vi göra en dag då 
han är ledig för, ja, han tar sig inte dit. Man får tillrättalägga så lite, så han kan vara med, på gympan 
kan han vara med på de flesta grejer och så. Man mer tänker att han ska kunna vara med, även om han 
inte kan vara med fullt ut, men till en del kan han oftast vara med. Och på fritids så kan de ju välja 
ganska mycket, så han kan ju välja det han vill göra och kan vara med på (Fritidspedagog 3).

Fritidspedagogerna tycker allihop att det inte skiljer sig så mycket på arbetssätten de använder 
för barn i behov av särskilt stöd än för barnen som inte behöver särskilt stöd. Man ger lite 
extra  stöd  till  de  som  behöver.  Fritidspedagog  4  berättar  att  man  exempelvis  sköter 
konflikthantering på annat sätt när det gäller barn i behov av särskilt stöd. Hon säger att man 
tar undan barnet och får höra dennes version i enrum annars tar man det i hela gruppen på en 
gång. Fritidspedagog 1 pratar om att man kan lägga upp ett schema för de barn som behöver 
mer rutiner och fasta tider för att verksamheten ska fungera bättre och för att barnet inte ska 
bli  lika oroligt,  först  måste  man analysera  vad det  är  som inte  fungerar och sedan arbeta 
utifrån detta. Fritidspedagogen menar att det kanske är motsägelsefullt att ha ett schema på ett 
fritidshem där verksamheten ska bygga på barnens fritid, men för de barn som inte fungerar 
och är väldigt oroliga är det till en stor hjälp och dämpar oro.

Metoderna vi använder oss av skiljer sig nog. När man har fått en bild av vad barnet är i behov av så 
ibland i vissa stunder är det bättre om barnet inte finns i gruppen vid vissa tillfällen, på grund av att det 
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inte blir bra. Det man tänker så långt det är möjligt att barnet ska lyckas. Att misslyckas är ju inte nå 
bra. Speciellt barn känner ju att de blir ledsna och sånt, men de kanske visar det på ett annat sätt, via att 
bli aggressiv och så vidare. De situationer som de har svårt med så försöker man få dem att lyckas i, 
och  då  kan  det  ju  handla  om  att  man  tar  små,  små,  små  steg  och  bygger  på  allt  eftersom 
(Fritidspedagoger 1).

Fritidspedagog 3 lyfter fram att man försöker att inte göra så stor skillnad på barnen, men att 
det kanske inte alltid fungerar. Barn med till exempel autism och som man inte ens kan röra 
vid kan ha svårt att visa känslor och då får man använda särskilda arbetssätt till  dem. De 
barnen har det mycket svårt med den sociala kompetensen, menar fritidspedagog 3.

Det här när de inte kan läsa mellan raderna, det blir ju så mycket missuppfattningar, har man sagt en 
sak så måste man göra det, det har ju med flexibilitet att man inte kan rucka på dagen som det vi 
kanske gör ibland, ja men att vi läser nu och tar matten sen, nej men nu står ju matte före då måste vi ta 
matte  före  och  sen  läsa.  Det  blir  så  inrutat  för  vissa  barn  och  då  blir  ju  allt  annat  också  svårt 
(Fritidspedagog 3).

Alla fritidspedagogerna menar att man oftast vet om det är ett barn som behöver särskilt stöd i 
och med att de även är med i klassrummet, så man vet vart problemområdena är. De menar att 
det som oftast syns i den ena verksamheten oftast också märks av i den andra, det vill säga 
både  förskola/skola  och  fritidshemmet.  De  menar  samtidigt  att  det  har  hänt  att  man  har 
upptäckt barn i behov av särskilt stöd på fritidshemmet som man inte märkt i skolan och att 
man  då  kunnat  hjälpa  dem.  Det  är  det  fina  med  att  ha  det  samarbetet  mellan  skola  och 
fritidshem  som  finns  idag  jämfört  med  när  fritidshemmet  var  en  egen  enhet  som  inte 
egentligen hade med skolan att göra, menar de. De menar också att det sociala är viktigare, att 
ett barn i behov av särskilt stöd märks mer om kamratgruppen förändras, dennes kompisar 
kanske inte går på fritidshemmet och därför kanske barnet märks mer. Eller att barnet har mer 
kamrater på fritidshemmet än i skolan och att barnet på grund av ensamhet inte fungerar i 
skolan.

Jag tänker ju att den sociala kompetensen är ju det viktiga, funkar det sociala och att man känner att 
man mår bra och trivs i sin klass och sin grupp. Funkar inte det så funkar ju inte skolan heller, eftersom 
allt man gör i skolan, ja men matte eller svenska ofta är det ju två och två eller i grupp, så funkar inte 
det ena så funkar inte det andra, så det går ju in i varandra (Fritidspedagog 2).

Fritidspedagog  4  tycker  att  barn  i  behov  av  särskilt  stöd  oftast  har  det  lättare  i 
fritidshemsverksamheten i och med att den är mindre styrd och barnen inte har lika mycket 
krav på sig där som i skolan.

Fritids är ju mer fritt om man så säger, att det går bättre för sådana här barn på fritids eftersom det inte är 
så styrt, att de har större frihet på fritids än i skolan. För många fungerar ju bättre om det inte är så styrt, 
eller tvärtom en del fungerar det ju bättre om det är styrt. Men överlag, tycker jag, att barn som har behov 
av särskilt stöd fungerar bättre konstigt nog på fritids. För där är det ingen som säger att du måste göra si 
eller  du måste göra  så.  Det  är  ju lite  mer fritt,  de får  ju  välja  vad de vill  göra  när  de är  på fritids 
(Fritidspedagog 4).

Fritidspedagog 1, 2 och 3 har en annan åsikt och menar att det är lättare i skolan för barn i 
behov av särskilt stöd, i och med att det är mer styrt och att det då är lättare för dem att kunna 
koncentrera sig när deras dag är strukturerad och inte särskilt spontan eller flexibel. Medan i 
fritidshemsverksamheten så är det mer frihet i och med att barnen ofta själva får välja vad de 
vill göra. Generellt så är de enda fasta rutinerna de som gäller samling och mellanmål annars 
är inte fritidshemsverksamheten särskilt schemalagd. Detta kan skapa oro hos de barn som 
behöver fasta rutiner för att inte bli oroliga. Fritidspedagog 3 lyfter också fram att det är svårt 
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att få extra resurser till barn i behov av särskilt stöd. Fritidspedagogen menar att det är lättare 
att få till ett rörelsehindrat barn än till någon som socioemotionella svårigheter. Ska det finnas 
en chans till att få en assistent till dessa barn så måste de ha en medicinsk diagnos, samt att 
deras behov av stöd ska vara ovanligt stort. Fritidspedagog 3 menar att det är väldigt ovanligt 
att barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller socioemotionella svårigheter får 
tillgång till någon assistent i fritidshemmet.

6.3 Styrdokument
Fritidspedagogerna säger att de försöker koppla styrdokumenten till allt de gör, men att det 
kan vara svårt i och med att det är så lite personal på fritidshemmet och att detta försvårar 
arbetet  med att  koppla aktiviteterna i  verksamheten till  styrdokumenten.  Tiden räcker helt 
enkelt  inte  till.  De säger  att  de alltid  försöker  utgå  ifrån styrdokumenten  när  de planerar 
verksamheten. De tar också upp att när man arbetar med kartläggning och åtgärdsprogram så 
är det också en del av arbetet med styrdokumenten. En av pedagogerna säger att man måste 
tänka på sin yrkesroll och kunna visa, även åt andra, att man som fritidspedagog inte bara är 
där för att man tycker att det är roligt att leka med barnen. Samtliga fritidspedagoger ser även 
fram emot den nya läroplanen som kommer till sommaren för där kommer fritidshemmet inte 
vara lika mycket under skolan.

Vi jobbar ju utifrån de styrdokument som vi har och vi försöker ju jobba efter så gott det går. Det med 
styrdokument, man kollar ju igenom vad det är vi ska sträva efter, vad är det vi ska jobba mot. Sen är 
det inte säkert att man kan jobba precis och följa den i raka led utan det kan ju bli lite grann att man får 
sicksack om du förstår vad jag menar. Man har ju mål, vi jobbar utifrån dem vi ska jobba med. Men 
ibland så funkar inte det riktigt utan man måste kanske backa litegrann och tänka om. Hur ska vi göra 
det här? Och då måste vi kanske göra på ett annorlunda sätt, men ändå det är ju det här vi ska jobba 
mot, som alla ska ha med sig (Fritidspedagog 1).

Vi planerar för barn i behov av särskilt stöd, även om vi inte har så många, så tänker man till om det 
ska vara grupper, vilken grupp kan det där barnet passa bäst i. Ibland kan det vara så att det där barnet 
inte passar med alla barn (Fritidspedagog 4).

Fritidspedagog 3 som säger att de borde bli bättre just på att redovisa sin verksamhet, dess 
planering och mål för exempelvis föräldrarna. 

Man har ju alltid ett syfte med det man gör, fast vi är väldigt dåliga på att framföra det, alltså varför går 
man och badar, varför har man bad? Vad tränar man på badet? Egentligen ska man ju skriva att vi 
tränar grovmotorik, av- och påklädning, vi tränar allt sådant. Men vi bara, ja men vi badar. Just det här 
med att få ut, man gör ju det av en anledning (Fritidspedagog 3).

Samtliga fritidspedagogerna menar att man måste visa upp för föräldrarna vad som barnen lär 
sig och hur man kopplar det mot verksamhetens mål. Detta görs bland annat med bildspel i 
datorn eller tv:n, samt bildkollage som hängs på väggen och att fritidspedagogerna berättar 
om fritidsverksamheten på skolans föräldramöten.

6.4 Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan man generellt tyda att fritidspedagogerna har en liknande inställning 
om hur man definierar  social  kompetens.  Barnen ska veta  de sociala  koderna för att  vara 
socialt  kompetent.  Detta innefattar  att  man ska kunna turtagning,  visa hänsyn och empati. 
Barn ska helt enkelt vara en bra kompis och medmänniska som kan lösa konflikter någorlunda 
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självständigt.  Pedagogerna anser att  den sociala  kompetensen utvecklas bäst via lekar  och 
spel, men att man kanske måste hjälpa till som pedagog och använda sig av olika material 
som främjar den sociala kompetensen. Alla fritidspedagogerna hänvisar till personalbrist på 
fritidshemmet när det kommer till barn i behov av särskilt stöd. Fritidspedagogerna försöker 
att ge dem extra stöd och vara mer uppmärksamma på hur dessa barn beter sig i olika miljöer 
och grupper för att eventuellt kunna handleda dem i de situationer som känns svåra. 

Fritidspedagogerna lyfter att man får tillrättalägga miljön, så att den inte försvårar för barnen 
att vara med i de aktiviteter som de vill delta i, samt att man arbetar för att alla barn ska få 
vara med i grupperna. Det spelar ingen roll om gruppen är stor eller liten. De arbetar för att 
alla ska kunna vara med varandra på ett naturligt sätt och att ingen ska bli utesluten. Generellt 
så tycker inte fritidspedagogerna att man gör någon större skillnad mellan arbetssätten mellan 
barn i behov av särskilt stöd och de andra barnen. Det kan också finnas tillfällen då man gör 
skillnad  exempelvis  om barnet  har  svårt  att  visa  känslor  eller  inte  tycker  om berörning. 
Fritidspedagogerna  menar  också  att  det  är  sällan  som  barnet  bara  har  problem  i  en  av 
verksamheterna. I och med att fritidspedagogerna är i skolan på förmiddagarna så vet de vilka 
behov som barnen kan tänkas ha. Men kanske att sociala problem märks mer i fritidshemmet, 
menar de. Fritidspedagog 1, 2 och 3 tycker att barn i behov av särskilt stöd generellt fungerar 
bättre i skolan i och med att det är mer strukturerat där, medan fritidspedagog 4 tycker att det 
fungerar  bättre  på  fritidshemsverksamheten  just  för  att  det  är  friare  och  inte  lika  många 
måsten.

Man kan också säga att  fritidspedagogerna  inte  gör  någon större  skillnad  på arbetet  med 
styrdokumenten när det kommer till  barn i  behov av särskilt  stöd och övriga punkter.  De 
trycker  på  att  det  är  viktigt  att  kunna  koppla  till  styrdokumenten  när  de  redovisar  sin 
verksamhet för utomstående. Anledningen till detta anses vara för att visa på att fritidshemmet 
är en pedagogisk verksamhet och inte bara en lekstuga med barnpassning. 

6.5 Resultatanalys
I  detta  kapitel  analyserar  jag  resultatet  av  min  intervjustudie.  Kapitlet  är  indelat  i  två 
huvudrubriker,  social  kompetens  och  inkludering.  Under  dessa  rubriker  kan  jag  urskilja 
aspekter som svarar upp mot mitt  syfte.  Jag väljer bort att  göra en analys  under rubriken 
styrdokument, i och med att aspekter ur denna analyseras och framkommer under de andra 
huvudrubrikerna. Styrdokumenten diskuteras sedan vidare i diskussionen av detta arbete. Här 
i resultatanalysen kommer jag att koppla samman de intervjuade fritidspedagogernas svar till 
litteraturen i bakgrunden.

6.5.1 Social kompetens
Alla fritidspedagoger kompletterar varandra när de definierar uttrycket social kompetens. Där 
någon trycker mer på turtagning och sociala regler, framhåller någon annan att man inte ska 
glömma  bort  demokratibegreppet  eller  att  man  ska  kunna  passa  in  i  flera  olika 
gruppkonstellationer. Däremot tycker inte fritidspedagogerna att det finns någon annan social 
kompetens än just den goda. Persson (2003) beskriver detta som att barnet förlorar sin egen 
moraliska kompass i den gruppkonstellation som barnet befinner sig i. Detta kan leda till att 
barnet går med på att mobbningen förekommer. När ingen annan i gruppen gör något för att 
stoppa beteendet så kan det anses som socialt kompetent att följa gruppen i ett destruktivt 

21



beteende. Thornberg (2006) beskriver samma fenomen men han kallar detta för åskådareffekt. 
Men det går ut på samma sak; ett beteende man accepterar när man är i en grupp kanske man 
inte hade accepterat när man är ensam. 

Alla  de  intervjuade  fritidspedagogerna  tycker  att  samspela  med  andra  barn  och  vuxna är 
viktigt för att barn ska utveckla sin sociala kompetens. Detta sker då mestadels via lekar och 
spel.  Skolverket  (2007)  skriver  att  det  är  via  leken  som  barnen  utvecklar  sin  sociala 
kompetens i och med att de kan prova på olika sociala roller och därigenom lägga grunden för 
sin identitet. Fritidspedagogerna menar också att man ska handleda barnen i sådana situationer 
som de inte har förmåga att hantera på ett tillfredställande sätt. Detta kan exempelvis vara 
konflikthantering. Vedeler (2009) menar att konflikhanteringen är en av de viktigaste delarna 
som ingår i social kompetens. Fritidspedagog 3 beskriver att de lär ut till barnen att de ska 
stanna upp och tänka efter, överväga vilka alternativ som finns och vilka konsekvenserna är 
för  de  olika  alternativen.  Därefter  så  genomför  man  ett  av alternativen  som ger  de  mest 
överkomliga konsekvenserna menar fritidspedagog 3. Ogden (2003) beskriver också hur man 
kan jobba med dessa steg inom konflikthantering. Fritidspedagog 2, 3 och 4 lyfter också fram 
att för att hjälpa till  med den sociala kompetensen hos barn så använder man sig av olika 
material, exempelvis Livsviktigt, Lions Quest och Stegvis. Myndigheten för skolutveckling 
(2007) skriver att dessa material egentligen räknas till anti mobbningsprogram, men tar upp 
att även om man inte kunnat mäta att mobbningen har minskat på skolor som använt sig av 
vissa av dessa metoder, så pekar utvärderingarna i alla fall på en bättre social förmåga. 

6.5.2 Inkludering
Fritidspedagog 3 lyfter fram att det är lättare att få extra resurser om barnet i fråga får en 
medicinsk diagnos. Skolverket (2008) menar att även om ett barn har en medicinsk diagnos så 
berättar diagnosen inte vilka pedagogiska insatser barnet behöver. Skolverket (2007) menar 
att barn i behov av särskilt stöd inte är någon enhetlig grupp; vissa behöver extra stöd under 
en period och andra behöver det extra stödet under hela sin tid i fritidshemsverksamheten. Här 
lyfter alla fyra fritidspedagogerna att de försöker ge extra stöd till alla de barn som uppvisar 
behov av det.

Fritidspedagog 3 och 4 berättar  att  när  man planerar  fritidshemsverksamheten  så  tar  man 
barnen i behov av särskilt stöd i beaktande. Fritidspedagog 3 lyfter fram att om man har ett 
rörelsehindrat barn så kanske man inte gör utflykter i sådan terräng där man inte kan ta sig 
fram med rullstol. Fritidspedagog 4 menar att de tar hänsyn när de planerar grupp aktiviteter, 
då sätter man barnet i behov av särskilt stöd i den grupp där denne känner sig tryggast för att 
minska eventuell oro. Ogden (2003) skriver att det har visat sig i undersökningar när barnen 
får välja tre barn som de vill vara med så visades det att det var tio procent som inte blev vald 
av någon. Om så är fallet att fritidspedagog 3 planerar in barnet i behov av särskilt stöd i den 
grupp fritidspedagogen  tror  att  barnet  är  tryggast  i,  tror  jag  att  detta  kan  resultera  i  vad 
Nordström (2002)  beskriver  som bredvidaktiviteter.  Barnet  utför  då  samma  aktivitet  som 
resten av gruppen, men deltar inte i det sociala samspelet.

Alla fritidspedagogerna menar att det är viktigt att barnet fungerar i sociala sammanhang och 
att barnet är välkommet i sociala samspel med sina kamrater. Fritidspedagog 2 menar också 
att det är sällan som ett barn medvetet blir uteslutet, utan att det kan bli så av en slump och att 
barnet allt som oftast är välkommen in i en grupp och gruppens aktivitet. Johansson (2011) 
skriver om hur viktig kamratkulturen är för barns socialisering. Fritidspedagog 2 menar att 
man försöker att inte utmärka barnet i behov av särskilt stöd mer än nödvändigt. Man vill att 
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barnet ska kunna vara en i gänget så mycket som möjligt. Karlsudd (1999) slår fast att det inte 
är negativ kontakt från andra som gör att barn i behov av särskilt stöd känner sig utanför utan 
att det är avsaknaden av kontakt som skapar utanförskapet. Fritidspedagog 3 anser att det är 
bra att ha barn som är i behov av särskilt stöd i klassen eller på fritidshemmet för att detta gör 
att det blir ett naturligt sätt att umgås på. Barnen slipper på detta sätt vara obekväma när de i 
andra sammanhang möter personer i behov av särskilt stöd. 

Fritidspedagog 1, 2 och 3 menar på att det generellt är lättare för barn i behov av särskilt stöd 
i skolan, där det är mer struktur och att de då smälter in i klassen bättre. Medan fritidspedagog 
4 säger att det är lättare på fritidshemmet i och med att barnen där kan välja vad de vill göra 
och vilka de vill vara med. Nordström (2002) har i sina observationer sett att de barn som har 
en  lindrig  utvecklingsstörning  inte  integrerar  med  de  andra  barnen  och  inte  heller  blir 
inbjuden att leka, så de leker mest ensamma eller med en vuxen.
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7. Diskussion
Syftet med mitt examensarbete var att beskriva hur man arbetar med den sociala kompetensen 
hos  barn  i  behov av  särskilt  stöd.  Jag vill  synliggöra  hur man i  fritidshemsverksamheten 
arbetar med dessa barn och hur man resonerar kring deras och andra barns utveckling av 
social  kompetens.  Nedan kommer  jag att  diskutera  intressanta  perspektiv  ur metoden och 
resultatet i relation till relevant litteratur.

7.1 Metoddiskussion
Patel och Davidsson (2003) menar att det finns risker med att arbeta abduktivt i och med att 
man  som  forskare  är  färgade  av  erfarenheter,  vilket  gör  att  ingen  forskning  startar 
förutsättningslöst. Jag anser inte att det är svårt att välja ett område att forska kring om man 
inte har tidigare erfarenheter om området. Hur ska man annars kunna veta vad det är man vill 
veta mer om? Patel och Davidsson (2003) skriver också att det finns en risk, även om det är 
omedvetet av forskaren, att han eller hon väljer studieobjekt och ställer sådana frågor som 
utesluter alternativa tolkningar. Jag ville inte utestänga alternativa tolkningar av svaren jag 
fick av fritidspedagogerna så mina ambitioner  har varit  att  ha ett  sådant öppet sinne som 
möjligt. Jag har försökt att verkligen lyssna på pedagogerna och förstå deras verksamhet från 
deras perspektiv.

Jag valde en kvalitativ forskningsmetod för att jag anser att det uppfyller mitt syfte på bästa 
sätt. I mitt examensarbete ville jag beskriva verksamhet vid fritidshem och för detta ändamål 
ansåg  jag  att  intervjuer  med  fritidspedagoger  var  det  mest  adekvata  sättet  att  hämta 
information på. Färdigtryckta svarsalternativ i en enkät var inget alternativ. Jag såg en fördel i 
att  kunna  följa  upp  och  anpassa  olika  följdfrågor  vid  varje  intervjutillfälle.  Ryen  (2004) 
skriver att intervjuer kan hjälpa forskare att föra in sociala, kulturella och mellanmänskliga 
aspekter.  Anledningen  till  att  jag  ville  använda  mig  av  intervju  som  metod  var  att  jag 
bedömde  att  jag  skulle  kunna  få  mer  personliga  svar  av  informanterna  jämfört  med  en 
enkätundersökning.

När jag gjorde urvalet av intervjupersoner så valde jag att ringa till fritidshem som jag inte 
hade någon tidigare koppling till.  Jag valde till  exempel bort fritidshem där jag genomfört 
verksamhetsförlagd utbildning eller fritidshem där bekanta har sina barn. Jag ville ha så få 
förutfattade meningar som möjligt om verksamheten. Jag försökte även göra urvalet så att jag 
fick  en  spridning  både  geografiskt  inom  kommunen  och  socioekonomiskt.  Det 
socioekonomiska fick jag en fingervisning om genom att undersöka vad försäljningspriserna 
på bostäder låg på. Men eftersom jag inte har någon ordentlig referens har jag valt att inte ta 
med detta i metoddelen. 

Jag valde att genomföra intervjuer med fyra fritidspedagoger. Detta antal kändes lagom i och 
med den tid jag hade till mitt förfogande. Kvale och Brinkmann (2009) skriver att de man 
intervjuar inte får vara för många, vilket gör materialet svårt att överblicka, men inte heller för 
få, för det gör det svårt att kunna dra slutsatser och generaliseringar. Jag tror att jag har kunnat 
göra adekvata generaliseringar och slutsatser utifrån mitt insamlade material, utan att det har 
varit alldeles för svårt att kunna överblicka.

24



Det finns ganska många förhållningsregler om hur man etiskt ska hålla en intervju. Men det 
mesta tror jag är vanligt sunt förnuft. Jag har pratat igenom upplägget och vilka rättigheter 
intervjupersonerna har, samt att jag upplyst om deras anonymitet. Vetenskapsrådet (2002) tar 
exempelvis upp att man ska skriva kontrakt på tystnadsplikt. Här anser jag att om personerna 
anser  att  detta  ämne  är  så  känsligt  att  de  inte  kan  nöja  sig  med  mitt  muntliga  löfte  om 
tystnadsplikt så hade de inte behövt ställa upp i och med att deras inblandning var frivillig. 
Jag har också valt att spela in mina intervjuer, men om någon av de intervjuade inte hade velat 
bli inspelad så hade jag övergått till att anteckna för hand. Ryen (2004) menar också att vid 
känsliga intervjuer så kan man ha en dold diktafon. Kanske hade en dold diktafon gett mig 
andra svar, intervjupersonerna hade kanske känt sig mindre nervösa. Jag anser att det är bäst 
att vara ärlig. Jag anser inte heller att den synliga diktafonen påverkat fritidspedagogernas 
svar så pass mycket att det spelar någon större roll. Det enda som jag tycker var negativt, var 
att när jag avslutade intervjun och stängde av diktafonen och den intervjuade fortsatte att prata 
om saker som skulle  kunnat ha varit  relevant  för detta  arbete.  I  och med att  jag avslutat 
intervjun så, anser jag, att jag inte med gott samvete kan använda materialet i och med att 
fritidspedagogen fått information om att intervjun var avslutad.

Trost (2005) menar att platsen som man söker efter är där den intervjuade känner sig trygg 
och har ett minimum av störningsmoment.  Därför valde jag att genomföra intervjuerna på 
fritidspedagogernas arbetsplats där de själva kunde välja vilket rum som skulle passa bäst. 
Eftersom jag träffade fritidspedagogerna under deras arbetstid så kunde jag inte heller begära 
att de skulle bege sig någon annanstans för att genomföra intervjun. 

Trost (2005) menar att det är bäst att ha lagom med frågor; inte för få och inte för många. Jag 
tog fasta på detta och formulerade sju frågor. Att antalet blev sju är av en slump. När frågorna 
var  formulerade  tyckte  jag  att  jag  fått  med  huvuddragen  och  nöjde  mig  med  det.  Jag 
formulerade inte följdfrågor för jag ville att de skulle komma naturligt under intervjuerna. Det 
är bara till en fråga som jag var tvungen till att formulera följdfrågor i och med att det var en 
sluten fråga, det vill säga en fråga som man kan svara ja/nej på. Jag formulerade mina frågor 
utifrån Patels och Davidssons (2003) beskrivning av öppna frågor. Jag ansåg att meningen 
med  denna fråga  skulle  kunna gå förlorad  vi  en  eventuell  omformulering  och  därför  var 
formulerade följdfrågor nödvändiga. Trost (2005) beskriver också en rädsla för tystnad under 
intervjuer. Jag försökte att  ta vara på den istället.  Jag anser att  det är  just för att  jag inte 
stressade vidare med följdfrågor så fort den intervjuade tystnade som det blev en lugn och 
avslappnad stämning under intervjun.

7.2 Resultatdiskussion
Känslan jag har efter att ha intervjuat dessa fyra fritidspedagoger är överhängande positiv. De 
ger sken av att de inte gör barn i behov av särskilt stöd till något jobbigt och tidskrävande. Det 
hör i och för sig till deras profession att visa att alla är lika mycket värda samt att arbeta för en 
inkluderande verksamhet. Nilholm (2006) skriver att skolans verksamhet ska vara organiserad 
för  att  alla  individer  är  olika.  Resultatet  visar  att  det  är  detta  som  fritidspedagogerna 
undermedvetet  menar.  Utgår från att  alla  är  olika så är  ingen heller  avvikande om denne 
skulle behöva mer stöd i  något sammanhang. Svenska Unescorådet (2006) menar  att  man 
behöver en pedagogik som sätter det enskilda barnet i centrum. Fritidspedagog 2 menar att 
man inte vill utmärka barn i behov av särskilt stöd mer än nödvändigt för att de vill att barnen 
ska smälta in i gruppen så mycket som möjligt. Utgår jag från en pedagogik som sätter det 
enskilda barnet i centrum så anser jag att ingen kommer att vara utanför på grund av att de får 
mer uppmärksamhet än någon annan. Alla barn blir sedda utifrån sig själv och sina behov.
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Jag anser att det kan finnas en fara med att de intervjuade fritidspedagogerna inte reflekterar 
över att social kompetens kan vara något annat än god. Persson (2003) och Thornberg (2006) 
beskriver  en baksida  av social  kompetens.  Social  kompetens  anses här  vara förmågan att 
kunna anpassa sig till en grupp. Har denna grupp destruktiva tendenser, riskerar individen att 
dras med i ett beteende som denne enskilt inte hade accepterat. Detta kan leda till att barnet i 
mobbningssituationer är en av dem som hejar på, för att det är vad alla andra gör. I resultatet 
menar fritidspedagogerna att för att barn ska vara socialt kompetenta så ska de kunna läsa av 
koder inom en grupp. Kopplar man detta till Perssons (2003) och Thornbergs (2006) tankar, 
så kan dessa just dessa koder som barnen läser av och anpassar sig till vara de som leder in 
dem i destruktiva beteenden.

Vedeler (2009) beskriver att social kompetens är att kunna välja sociala mål och uppnå dem 
på  lämpliga  sätt.  Nationalencyklopedin  (2011)  skriver  att  social  kompetens  är  att  kunna 
kommunicera  och  umgås  med  människor  på  ett  sätt  som  stärker  den  sociala  samvaron. 
Lindstein  (1979)  beskriver  det  som individens  vilja  att  förstå  och  handskas  med  sociala 
relationer. Han menar vidare att man ska kunna följa regler och normer som finns i samhället, 
men också att kunna skapa egna regler och normer. I stort sett beskriver fritidspedagogerna 
social kompetens på ett liknande sätt. Resultatet tyder på att det är så man försöker jobba i 
verksamheten. Fritidspedagogerna lyfter bland annat att de pratar med barnen om hur man är 
en bra kompis och mer allmänt hur man är en bra medmänniska och olika värdegrundsfrågor. 
De tar också upp konkreta delar av sitt arbete med den sociala kompetensen, så som att de 
tränar turtagning och konflikthantering.

Skolverket (2007) menar att den sociala kompetensen utvecklas genom den fria leken. Alla 
fritidspedagogerna lyfter fram under intervjuerna att det är just via den fria leken som social 
kompetens utvecklas. Lindstein (1979) pekar på ett vuxenansvar när det gäller att utveckla 
social kompetens hos barn. Det är pedagogen som ska uppmuntra barnet till att ta ansvar, att 
vara tydliga åt varandra och att våga ta kontakt. Här kan man tolka in att fritidspedagog 2, 3 
och 4 inte  lämnar  sitt  vuxenansvar  åt  slumpen i  och med att  de använder  sig  av diverse 
förtryckta material när de arbetar med social kompetens. Vedeler (2009) anser däremot att 
man  som  pedagog  inte  bara  ska  fokusera  på  olika  listor  över  sociala  färdigheter  som 
pedagogen anser behövs för att barnet ska vara socialt kompetent. 

Nordström (2002) skriver att det är fyra av sju barn med lindrig utvecklingsstörning som inte 
deltar  aktivt  i  någon  aktivitet  under  sin  tid  i  fritidshemmet.  Ogden  (2003)  menar  att  tio 
procent av barnen inte blir valda av någon i undersökningar där barnen får välja tre stycken de 
helst vill leka med på fritidshemmet. I motsatts till detta skriver Johansson (2011) att det har 
gjorts en studie som visar att barn har mellan två och åtta kamrater som de umgås ofta med 
under sin tid i fritidshemmen. Fritidspedagog 2 säger att det är sällan att ett barn blir ensamt, 
oavsett om det är ett barn i behov av särskilt stöd eller ett barn utan behov av särskilt stöd, 
detta skulle då bero på en olycklig slump. Fritidspedagogen säger också att om man frågar om 
barnet som är utanför får vara med så blir det oftast positivt svar. Min fundering är då om 
barnen samspelar  med varandra efter  att  pedagogen gått  sin väg.  Kanske resulterar  denna 
förfrågan från fritidspedagogen att barnet är med, men i det som Nordström (2002) beskriver 
som bredvidlekar. Samspelet mellan barnen kanske försvinner med pedagogen. De barn som 
lekte tillsammans innan fritidspedagogen kom med det ensamma barnet, kanske bara gav ett 
jakande svar eftersom de vet att det är vad som förväntas av dem. Det som förväntas av dem i 
den här situationen är att vara snälla och kunna leka med alla. 
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Anledningen till att jag tog upp frågan om hur fritidspedagogerna arbetade med styrdokument 
vid intervjuerna, var för att få en bild av hur de kopplade detta till barn i behov av särskilt 
stöd.  Fritidspedagogerna  klargjorde  för  mig  att  de  mest  kopplar  styrdokumenten  till 
verksamheten  i  stort  och  inte  till  enskilda  barn.  De lyfter  också  tillfällen  då  de  planerar 
verksamheten och anpassar verksamheten utifrån de barn som är i behov av särskilt  stöd. 
Fritidspedagog 4 berättar  att  det  är  när  de planerar  exempelvis  gruppaktiviteter  som man 
tänker  på  i  vilken  av  grupperna  ett  barn  i  behov  av  särskilt  stöd  kan  fungera  bäst  i. 
Fritidspedagog 3 berättar också att man kan tillrättalägga miljön i verksamheten för att göra 
den tillgänglig för alla barn, samt att man inte planerar in aktiviteter i svårframkomlig terräng 
när  rörelsehindrade  barn  ska  vara  med.  Fritidspedagog  1  berättar  att  man  kan  göra  en 
kartläggning för att se i vilka situationer barnet behöver extra stöd i och arbeta utifrån det. 
Fritidspedagog  2  berättar  att  eftersom  pedagogerna  på  fritidshemmet  har  tillgång  till 
åtgärdsprogram så vet de var barnet behöver särskilt stöd. Jag tycker att man kan skönja den 
pedagogik om det enskilda barnet i centrum som Svenska Unescorådet förespråkar (2006). 
Skolverket (2011) skriver att  man i  verksamheten måste  ta hänsyn till  olika barns behov, 
verksamheten ska därför aldrig vara lika för alla.  

Fritidspedagog 1, 2 och 3 anser att det generellt är lättare i skolans verksamhet för barn i 
behov av särskilt stöd, på grund av att skolan är mer strukturerad, medan fritidspedagog 4 
anser att det är lättare för dessa barn i fritidshemsverksamheten just på grund av att barnen 
oftast får välja vad de vill göra. Jag anser att man måste se det till vilka behoven hos barnen 
är. Olsson och Olsson (2007) lyfter fram att barn med koncentrationssvårigheter har svårt att 
inrikta sig på en uppgift och stänga ute ovidkommande stimuli. Fritidspedagog 1 nämner att 
man som åtgärd kan lägga upp ett schema på fritidshemmet också för att hjälpa barn, men om 
inte alla går efter samma schema så kommer det ändå vara svårt att koncentrera sig för att 
man inte kan stänga ute ovidkommande stimuli. Fritidspedagog 4 lyfter också vikten av att det 
är mer frihet på fritidshemmet exempelvis genom att det är mycket fri lek. Olsson och Olsson 
(2007) lyfter dock fram att den fria leken kan bli kaotisk för barn med autism eller Aspergers 
syndrom, just  för att  de behöver en mer strukturerad verksamhet.  Kamrater  kan också bli 
irriterade över att  barn med autism och Aspergers syndrom har svårigheter  att  avbryta  en 
aktivitet och att detta skapar konflikter. 
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8. Slutord
I denna C-uppsats har jag försökt synliggöra hur fritidspedagoger i sin verksamhet jobbar med 
barn i behov av särskilt stöd och deras sociala kompetens. Arbetet har inspirerat mig till hur 
jag vill arbeta i fritidshemsverksamhet i framtiden. Jag anser att barn har rätt att delta efter 
sina förutsättningar, men att det behövs en verksamhet som verkligen genomsyras av att det är 
okey. Barnen ska inte behöva bära en negativ bild av sig själv för att de inte klarar av vissa 
saker lika bra som andra barn. Slutsatser jag kan dra av denna uppsats är att de intervjuade 
fritidspedagoger ser den sociala kompetensen som sitt största och viktigaste arbetsområde. 
Detta gäller oavsett om barnet är i behov av särskilt stöd eller inte. Det finns också faktorer 
som  påverkar  arbetet  med  barns  sociala  kompetens  så  som  tid  och  personaltäthet. 
Fritidspedagogerna vill inte lägga fokus på vad barnet inte klarar utan på vad det faktiskt 
klarar. Detta kommer jag att ta med mig i min kommande profession.

8.1 Framtida forskning
Det som skulle kunna utveckla detta område är en enkätstudie så att man kan ta reda på vad 
en större del av fritidspedagogerna anser i området, än vad man kan vid en intervjustudie. En 
annan sätt är att åka ut på fältstudier och observationer, för att se om vad som framkommer i 
intervjuerna verkligen efterföljs. Även en mer rikstäckande intervjustudie hade kunnat vara att 
föredra i och med att jag bara har fokuserat på en kommun i Norrbotten, så skulle det kunna 
vara  intressant  att  höra  vad  pedagoger  i  kommuner  med  andra  förutsättningar  svarar  på 
frågorna jag ställt. Jag har bara intervjuat fritidspedagoger som är verksamma i kommunala 
fritidshem,  men  som  vidare  forskning  skulle  man  kunna  jämföra  kommunala 
fritidshemsverksamheter mot privatägda fritidshemsverksamheter.
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10. Bilaga Intervjufrågor

Hur definierar man i verksamheten god social kompetens?

Hur går man till väga för att den sociala kompetens som utvecklas hos barn är en god social 
kompetens?

Hur arbetar man med den sociala kompetensen hos barn i behov av särskilt stöd?

Hur arbetar ni med inkludering?

Är det skillnad på arbetssätt för barn i behov av särskilt stöd och barn utan behov av särskilt 
stöd? Varför/varför inte och på vilket sätt?

Hur arbetar man med de barn som behöver särskilt stöd på fritidshemmet, men inte i skolan 
och vice versa?

Hur används styrdokumenten i verksamheten?
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