Fokus Särskilt stöd
Kommuner bryter mot skollagen. Personalen ”slits itu”.
Fritidshemmen saknar resurser för barn med särskilda behov,
uppger fyra av fem fritidspedagoger i vår nya undersökning.
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Stödet försvinner
från fritidshemmen

H

undratals barn får stöd
under den första delen
av skoldagen. Men när
klockan slagit halv två,
försvinner plötsligt
resurserna ungefär som Askungens bal
klänning. Kvar finns barnet, ofta med
samma behov, men i mycket större barn
grupp, stökigare miljö och med färre per
sonal, visar tidningen Fritidspedagogiks
enkät, som nära tretusen fritidspedago
ger och lärare i fritidshem har besvarat.

Drygt 1 700 fritidspedagoger och

lärare i fritidshem uppger att det finns
barn i deras verksamhet som har en
resursperson eller assistent under den
obligatoriska skoldagen, som inte följer
med till fritidshemmet. Skälet till det är
okunskap i flera led, systemfel och en
förlegad kunskapssyn kring de skapande
verksamheterna, enligt forskare, exper
ter och fritidspedagoger vi har talat med.
– Det är förfärligt, men ett rätt så för

väntat resultat. Rektorerna får ingen
utbildning om fritidshem, utan skriver
åtgärdsprogram utifrån ett traditionellt
skolperspektiv. De tänker inte in efter
middagens verksamhet, säger Malin
Rohlin, lektor vid Specialpedagogiska
institutionen vid Stockholms universitet.
Frågan är komplex. Det stöd en elev
kan behöva under skoldagen, för att
uppnå vissa specifika kunskapskrav,
kanske inte är relevant på fritidshem
met. Vissa kan behöva hjälp med att
sitta still i klassrummet, men klarar sig
bättre i fri lekmiljö. Men det kan även
vara tvärtom. Barn som klarar av skolsi
tuationen på förmiddagen, kan ha svårt
med större grupper och de sociala utma
ningar som finns på fritidshemmet.
Skollagen är tydlig: Elever har samma
rätt till stöd under hela skoldagen.
Men enligt Bengt Thorngren, expert
på Skolverket, är det stor skillnad både
mellan skolorna, och mellan vilka barn
Forts nästa uppslag
som får stöd.

Röster ur enkäten:
”Barn med diagnos, som ADHD, har inte kvar
sin assistent alls. Under skoldagen får vi fritidspersonal vara assistenter. Och på fritids
finns ingen i nuläget som har med sig en
resurs.”
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”Personal saknas för barngruppen då vi i stället hjälper barn som behöver extra stöd, och
ofta avviker från gruppen med en elev som
inte orkar med situationen. Då står resten av
barngruppen ensam.”
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”Man känner sig hemsk när man måste svara
att: tyvärr kan jag inte hjälpa er reda ut bråket
nu för Olle har precis trillat och skadat benet
och Lena tar hand om massa andra barn, men
sen kommer jag OM jag hinner.”
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”En del barn slutar på fritidshemmen på grund
av att andra barn inte får stöd, för att man
upplever barnen med speciella behov som
stökiga och elaka. ”
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– Det kan vara lättare att se behovet
hos dem som har synliga funktionsned
sättningar. Men man bör uppmärk
samma även barn med neuropsykiatriska
problem. Och det ska inte behövas en
diagnos för att anpassa verksamheten till
barnens behov, säger Bengt Thorngren.

Skolverkets nya allmänna råd om sär
skilt stöd förtydligar vad som gäller för
fritidshemmet. I grundskolan bedöms
stödbehovet utifrån hur eleven når kun
skapskraven. I fritidshemmet handlar
det i stället om hur eleven utvecklas mot
kunskapsmålen i läroplanens andra del.
En dom från Skolväsendets överklagan
denämnd från augusti 2013, bekräftar
detta: Åtgärdsprogram ska skrivas även
för barn på fritidshemmet, för de ska
uppnå just pedagogiska mål, som kan
handla om deras ”beteende och sociala
samspel”. Men detta görs inte, enligt

Malin Rohlin, forskare, som är skarpt
kritisk till den utbredda kunskapsbristen
i frågan:
– Rektorerna har inte fattat det, kom
munpolitikerna har inte fattat det, Skol
inspektionen har inte fattat det. Och
föräldrarna har inte fattat vilka krav de
kan ställa.

Verkligheten på fritidshemmen

skiljer sig alltså markant från lagtexter
nas värld. Vi har bett fritidspedagoger
dela med sig av sina erfarenheter genom
egna berättelser. Ett omfattande mate
rial på över tusen berättelser har ström
mat in och det är en oroande bild som
målas upp. Många vittnar om att barns
behov inte kan tillgodoses. På flera håll
står deras säkerhet på spel och persona
len blir låst vid enskilda, utåtagerande
barn. Resultatet blir en sämre pedago
gisk verksamhet där det ofta handlar

om att ”klara sig igenom dagen”, som en
fritidspedagog uttrycker det.
Hur ser situationen ut ur personalens
perspektiv? Fyra av fem fritidspedago
ger upplever att deras fritidshem saknar
resurser, helt eller delvis, för att möta
barn i behov av särskilt stöd. Av dessa
tycker 91 procent att problemet är
medel till mycket stort och påverkar
både arbetsmiljön och den dagliga verk
samheten i stor utsträckning, visar un
dersökningen.

Många berättar om en tuff arbets

miljö, om att bli biten och slagen, om
att inte kunna fullfölja sitt uppdrag och
om att till slut bli sjukskriven på grund
av utmattning eller stress över att inte
räcka till.
– Det är en helt oacceptabel arbets
situation för både elever och lärare på
fritidshemmen, som framkommer i un

Röster ur enkäten:
”Bristen på särskilt stöd gör att vissa saker får
stå åt sidan, då det inte passar alla att göra
en viss aktivitet. Anpassningen av lokalerna
är inte den bästa, och det saknas ställen där
dessa barn kan vara för sig själva.”
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”Vi blir slagna, spottade på, får elaka ord skrikandes till oss bland andra barn. När barn med
utåtagerande beteende är tillsammans i stora
grupper, far andra barn illa också. Vi får fler barn
som alltid har ont i magen.”
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Där det finns problem, finns också

lösningar. I vår undersökning skymtar
även ljusglimtar fram. Många fritids
pedagoger berättar om förbättringar i
verksamheten, och hur de numera lyck
as möta barns behov på ett mer adekvat
sätt. Framgångskonceptet är en tydlig

organisation, med
veten ledning och
mindre grupper.
”Vi har täta kon
takter kolleger
emellan, och med
chef och föräldrar.
Vi försöker se till
barnens behov och
Gustav Fridolin.
lägga upp arbetet
tillsammans, för hela dagen”, skriver en
fritidspedagog i enkäten.
Om fritidspedagogerna själva får
bestämma, ser de mindre barngrupper
som den bästa lösningen på problemet
med bristande stöd till barn med sär
skilda behov. Näst på tur kommer fler
anställda fritidspedagoger, tätt följt av
fler resurspersoner kopplat till enskilda
barn (se grafik intill).
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dersökningen. Beslutsfattarna måste ta
sitt ansvar nu, och se till att barngrup
pernas storlek minskar, säger AnnCharlotte Eriksson, Lärarförbundets
förste vice ordförande.
Lärarförbundet gjorde i maj 2013 en
arbetsmiljöenkät, som visar liknande
resultat som tidningen Fritidspedago
giks. Endast 2,6 procent av de tillfrågade
fritidspedagogerna är helt nöjda med
den förstärkning de har för elever i be
hov av särskilt stöd. Hur har facket age
rat i frågan?
– Lärarförbundet har lyft problemet
tydligt. Vi tror att det skulle vara lättare
att sätta in särskilt stöd i fritidshemmet,
om det fanns tydligare kunskapsmål.
Lärarförbundet kräver att det ska finnas
statliga styrdokument även för denna
verksamhet, säger Ann-Charlotte Eriks
son.
Vad säger arbetsgivaren om situatio
nen? Det är huvudmännen, kommu
nerna, som är närmast ansvariga både
för att skollagen följs och att arbetsmil
jön är god.
Maria Stockhaus
(M) ordförande i
SKL:s utbildnings
beredning, blir inte
förvånad över un
dersökningens
resultat, utan hän
visar till att fritids
hemmen länge har
Maria Stockhaus.
varit för lågt priori
terade. Men nu arbetar SKL aktivt för
att öka medvetenheten i kommunerna,
genom bland annat ett nytt material om
kvalitetsarbete på fritidshem.
– Vi har lyft frågan nu och kommer
åka ut i landet tillsammans med Skol
verket, och stötta huvudmännen i detta.

Personalen kan önska, men det är
till syvende och sist beslutsfattarna med
pengapåsen som avgör. Kommunernas
ansvar är störst, men regeringen kan
också ge signaler om riktning. Gustav
Fridolin, utbildningsminister, lovar nu
statsbidrag till fler fritidspedagoger, som
en del av en ny nationell politik för fri
tidshemmen (se artikel sid 12). Men för
att komma till rätta med problemen som
undersökningen visar, behövs en större
”kulturförändring”, säger han.
– Det handlar om att få varje rektor
att se att skoldagen inte är slut när
klockan ringer ut från sista lektionen,
utan när barnen går hem.
Gustav Fridolin vill se ett system med
en mer rörlig budget i kommunerna, där
skolornas och elevernas olika behov får
styra i högre utsträckning. Regeringen
kommer också att utreda olika lärar
gruppers möjlighet att få ordinera stöd
utifrån sin kompetens och behörighet.
– Vi vill koppla makten över resur
serna till dem som ser att stödet behövs.
Kommer det i så fall även gälla fri
tidspedagoger?
– Ja, och då handlar det just om beho
ven på fritidshemmet, säger Gustav Fri
dolin.

”Vi pratar med varandra i arbetslaget för att
göra det bästa möjliga för barnet. Pratar med
specialpedagog och rektor om resurser, men
oftast blir det nej på grund av ekonomi.”
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Fyra av fem tycker att
resurser saknas
Fråga: Finns det barn i ditt fritidshem som har en
resursperson/assistent under den schemalagda
skoldagen, men som saknar denna resurs på
fritidshemmet?

Vet ej, 3%

Nej
34%

Ja
63%

Fråga: Saknar ditt fritidshem resurser
(personal, fungerande lokaler, hjälpmedel)
för att möta barn i behov av särskilt stöd?

Vet ej, 5%
Nej
16%
Ja
79%

Fråga: Vad skulle lösningen vara för ditt
fritidshem? Välj det alternativ du tycker är
viktigast!
40
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Mindre barngrupper
Fler fritidspedagoger/lärare i fritidshem
Fler resurspersoner/assistenter
till enskilda barn
Annat (organisation,
utbildning, rutiner osv)

15
10
5
0

Bättre anpassade lokaler
Fler specialpedagoger
med ansvar för
fritidshemmet

Om undersökningen
Tidningen Fritidspedagogik skickade ut en enkät i
september 2014, till 9 351 fritidspedagoger och lärare i fritidshem, som är medlemmar i Lärarförbundet
och arbetar i grundskolan, runt om i landet. 2 766
personer har besvarat enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 30 procent. Vår artikel är baserad på
enkätens resultat men också på nära 1 500 berättelser som har kommit in som ”fritextsvar”.

”Den här frågan är helt avgörande, en ödesfråga
för mitt yrke. Många av mina kollegor uttrycker
ofta hopplöshet och vanmakt. De ser behoven, hör
föräldrars förtvivlade rop på hjälp, men känner sig
bakbundna av rektorers sparkrav.”
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Västerås utreder inte barn på fritids
Barnens behov på
fritidshemmen utreds
inte i Västerås. Skolin
spektionen riktar nu hård
kritik mot kommunen.
n I ett beslut från oktober 2014, riktar
Skolinspektionen skarp kritik mot flera
delar i Västerås kommuns fritidshems
verksamhet. Ett område som är eftersatt
är barns behov av särskilt stöd på
fritidshemmen. Varken utredningar eller
åtgärdsprogram visar vilka behoven är.
– Det är förstås olyckligt. Vi har job
bat ganska målinriktat med att höja kva
liteten på fritidshemsverksamheten,
men jag ser att vi också måste få mer
personal och mindre barngrupper, säger
Vasiliki Tsouplaki (V), barn- och utbild
ningsnämndens ordförande (avgående).
Det är stora skillnader mellan olika

fritidshem i Västerås kommun vad gäller
barngruppernas storlek, lokaler samt hur
bristerna påverkar den pedagogiska verk
samheten. Även i denna punkt lyfter Skol
inspektionen fram elevers olika behov:
”Svårigheten att fullgöra fritidshemmens
kompensatoriska uppdrag visar sig
främst, enligt personalen, i samband med
extra anpassning för elever.”
Vad ska kommunen göra för att förbättra situationen och minska skillnaderna mellan fritidshemmen?
– Vi har pratat om en social viktning på
vår ersättning till fritids, till exempel att vi
utgår från föräldrarnas utbildningsbak
grund. Det kan hända att man på fritids
även behöver ta med andra parametrar,
som barn i behov av särskilt stöd, säger
Vasiliki Tsouplaki.
Erik Johansson, grundskolechef i Väs
terås, tror att det största problemet ligger
i rektorernas olika syn på fritidshemmets
betydelse.

– Vissa gör ett klockrent arbete, medan
andra inte ser att de resurser som ett barn
får på förmiddagen också ska finnas på
fritidshemmet.
Varför har det blivit så här?
– Jag tror att man har varit så inne på
måluppfyllelsen i skolan och inte sett
fritidsdelen som en del av skolan. Det är
något vi ska ändra på, och för mig är Skol
inspektionens rapport det bästa som har
hänt. Vi ska åka runt på skolorna och ta
tag i detta nu.

Detta gäller:

"Om eleven vistas i fritidshem är det viktigt att fritidshemmet och skolan samarbetar när behovet av särskilt stöd utreds i
någon av verksamheterna, så att personalen beaktar samtliga omständigheter för
eleven. Detta gäller även om skolan och
fritidshemmet har olika huvudmän."
Källa: Allmänna råd om särskilt stöd.

Skolinspektionen har hittills inte
prioriterat fritidshemmen. Men det
kan bli en ändring på det, enligt generaldirektör Ann-Marie Begler.
n Både föräldrar och pedagoger sak
nar kunskap om att de kan anmäla
brist på särskilt stöd på fritidshem
met, enligt Skolinspektionen. Hittills
har myndigheten inte fått in någon
anmälningar som enbart handlat om
särskilt stöd på eftermiddagen. Men
fritidshemmens problem kan dölja sig
bakom det starkt ökande antalet an
mälan som handlar om bristen på
särskilt stöd generellt i grundskolan.
Ann-Marie Begler, generaldirektör,
kommenterar tidningen Fritidspeda
gogiks undersökning på följande sätt:
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”Vi har inte haft fokus på fritidshemmen”
– Det är en bild jag
kan känna igen, att
huvudmannens fokus
finns på skolan och
inte på fritidshem
men. Den bild ni ger
ser oroande ut.
Skolinspektionen
Ann-Marie Begler
gjorde en kartläggning
av situationen på fritidshemmen 2011,
som visade stora brister. I fall där rutin
mässiga inspektioner har upptäckt pro
blem i fritidshemmen, har det ställts
krav på förbättring, som Västerås (se
ovan).
– Vi riktar krav där det behövs, men
har inte heller haft något helt skarpt
fokus på fritidshemmen, säger Ann-Ma
rie Begler.

Vad kan Skolinspektionen göra
framöver för att det ska bli en förändring?
– Nu när vi har granskat landets alla
skolor kommer vi att prioritera de
skolor med störst problem. Vi kommer
att ha mer tid att även titta mer på
fritidshemmen. Jag tycker att det är
viktigt att vi gör den prioriteringen,
säger Ann-Marie Begler.

Röster ur enkäten:
”Verksamhetens kvalitet är under all kritik.
Vi har många barn med speciella behov
och det är inte alltid så lätt att hinna med i
svängarna. En olycka händer allt för lätt.”
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”Vi orkar inte med vårt jobb. Flera av oss mår
dåligt psykiskt och har gått in i väggen. De
andra barnen får inte lika mycket hjälp eller
uppmärksamhet som de förtjänar.”
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”Många blir sjukskrivna”
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Fritidspedagogen Anne
Eklund och hennes kollegor ”slits itu”. De känner
frustration över att inte
räcka till för barn med
olika behov.

I

systemet ovanför rektor, där tar
det stopp, enligt Anne Eklund,
på Landsjöskolan i Kaxholmen,
Jönköpings kommun. Politiker
och beslutsfattare har inte förstått
att eftermiddagen är lika viktig som den
obligatoriska skolan, menar hon.
– Ordning och reda i klassrummet,
säger de, men det har bara handlat om
halva skoldagen. Har de här barnen en
stökig eftermiddag spiller det ju över på
nästa dag.

Trots att elevhälsoteamet är på,

fritidshemmet med i diskussionerna och
rektor utreder, är situationen med barns
särskilda behov svår att hantera.
Kunskapen finns, men inte tiden.
Fyra fritidspedagoger har hand om 60
barn på eftermiddagarna men alla arbe
tar inte heltid. Marginalerna har mins
kat.
– Vi är bra på det här, har fått vidare
utbildning också för att möta barn med
olika behov, och känner att vi skulle
kunna göra så mycket mer om vi kunde
använda vår kompetens fullt ut.
Hur påverkar det er arbetsmiljö?
– Det är en stressig situation. Man
slits ju itu. Vi brinner för de här barnen,
vet egentligen hur man ska hantera dem,
men vi räcker inte till.
I Anne Eklunds barngrupp finns barn
med olika behov. Det har också genom
åren förekommit att barn har haft resurs

Kompetens finns. På Landsjöskolan, där Anne Eklund jobbar, är alla fritidspedagoger utbildade. Det är inte
kompetensen som saknas, utan tiden.

på förmiddagen, men inte på fritidshem
met. När det är många utåtagerande
barn tillsammans, påverkar det verk
samheten särskilt mycket. Pedagogerna
vill ligga steget före, men lyckas inte
alltid.
– Ibland kan det vara svårt att ge
nomföra aktiviteter, eftersom vi istället
får göra insatser med enskilda barn. En
stor risk är ju att man drar ner för
mycket på innehållet i verksamheten.
Med mindre barngrupper och anpassade
lokaler skulle mycket kunna bli bättre.
Får du ägna mycket tid åt enskilda
barn istället för att arbeta pedagogiskt med gruppen?
– Vi kan bli bundna till ett barn, men
jag ser det inte som att jag vaktar det
barnet, utan att min kompetens behövs

”Mina funderingar: vem bär ansvaret om det händer
något? Jag, som närmaste pedagog vid dessa barn?
Eller rektor? Det stressar också, väldigt mycket.
Och i första hand är det ju synd om barnen, som
inte får det stöd och stimulans de behöver.”
Fritidspedagogik 5/2014

för att få in barnet socialt i gruppen.
Enligt Anne Eklund är det inte fler
specialpedagoger eller assistenter som
behövs, det är fler utbildade fritidspeda
goger per barngrupp.
– Fritidshemmets styrka ligger ju i att
kunna ta hand om olikheterna i en
grupp. Men som det är i dag har vi inga
marginaler. Det är bland annat det här
som gör att många fritidspedagoger blir
stressade och sjukskrivna.

Anne Eklunds budskap är tydligt.

Politikerna måste förstå vilken skillnad
fritidshemmet kan göra för just barnen i
behov av särskilt stöd.
– Om vi kan inkludera dem är det ju
en jättevinst för dem, och alla, inför
framtiden.

I nästa nummer:
Vi fortsätter vår granskning av
särskilt stöd på fritidshemmet.
Välkommen att höra av dig med
kommentarer och tips, direkt till:
eniko.koch@lararforbundet.se
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