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Abstract 

I fritidshemmet möter pedagogerna elever med funktionsnedsättningar och behov av 

extra anpassningar. Pedagogernas uppgift är att se till att alla elever blir sedda och får 

det stöd de behöver i den dagliga verksamheten. Denna studie syftar till att undersöka 

vilka erfarenheter pedagoger har av att arbeta med barn med funktionsnedsättningar och 

extra anpassningar i fritidshemmet. Studien genomfördes med enkäter som delades ut 

till pedagoger på sex olika fritidshem. Resultatet visar att pedagogernas erfarenheter av 

arbete med extra anpassningar för barn med funktionsnedsättningar utifrån 

styrdokumentens krav, kompetens och de ekonomiska förutsättningarna kan se olika ut. 

Dock framkommer från resultatet att extra anpassningar är viktiga och utförs dagligen. 

 

Nyckelord: Pedagoger, funktionsnedsättningar, fritidshem, extra anpassningar, 

enkätstudie. 
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1.Inledning  
Begreppet en skola för alla kom till tack vare införandet av Lgr 80 vilket är läroplanen från 

1980. En skola för alla är en politisk vision och betyder att den obligatoriska skolan i Sverige 

ska vara en skola där alla barn och ungdomar är välkomna, där utbildningen anpassas efter 

individens behov och förutsättningar (Egeland, Haug & Persson, 2006). Detta innebär enligt 

Lgr11 att alla som arbetar i skola och fritidsverksamhet har skyldighet att uppmärksamma och 

stödja elever i behov av särskilt stöd. För att detta ska fungera är det viktigt att göra extra 

anpassningar för de elever som är i behov av dessa. Oavsett om eleven har en diagnos eller 

inte kan extra anpassningar utföras utan formella beslut (Skolverket 2011).  

Vad är fritidshem? 

Fritidshemmens uppgift är att vara ett komplement till den utbildning som eleverna får i sin 

ordinarie skolgång samt erbjuda elever en meningsfull fritid och rekreation. Kommunerna har 

en skyldighet att erbjuda elever upptill 13 år en fritidshemsplats om deras vårdnadshavare 

arbetar, studerar eller om eleven har behov utifrån familjesituation. Fritidshemmets 

verksamhet fick ett eget kapitel i läroplanen 2016 och utöver det finns de Allmänna råden för 

fritidshemmen att följa. De ska bedriva en verksamhet som är pedagogiskt planerad och 

kvalitetssäkrad (Skolverket 2016).  

I Lgr 11 står att undervisningen som bedrivs i fritidshemmet ska ge eleverna möjlighet att 

utveckla goda kamratrelationer och känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen. Eleverna 

bör även få möjligheter att utveckla och pröva identiteter i mötet med andra. Vilket innebär att 

eleverna får utforska sig själva och lära sig mer om sig själva. Fritidshemmen ska värna 

mångfald och olikheter och ge elever en förståelse för att individer har olika åsikter och är 

olika. Eleverna ska få möjlighet att utveckla sin tro på sig själv och sin förmåga samt att lära 

sig hantera konflikter på ett konstruktivt sätt (Skolverket 2011). 

I detta arbete har vi valt att kalla alla respondenter för pedagoger oavsett vilken utbildning de 

har. Det finns fritidspedagoger och fritidslärare som arbetar i fritidshemmen, det som skiljer 

dessa yrkeskategorier åt är att fritidslärare har behörighet att undervisa i estetiska ämnen och 

att deras utbildning är utformad efter Lgr11 (Pihlgren, 2013). Efter att den nya läroplanen 

kom till 2011 utbildas inte längre några fritidspedagoger utan enbart fritidslärare. 

De funktionsnedsättningar som respondenterna har erfarenhet av i sitt yrkesutövande är: 

nedsatt syn/hörsel, rörelsehinder, förståndshandikapp, neuropsykiatriska 
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funktionsnedsättningar, Downs syndrom, selektiv mutism, microcefali, kortvariga skador, 

elever utan diagnos under utredning och CP-skador. 
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    2. Syfte och frågeställning 
Vårt syfte i detta arbete är att undersöka pedagogers erfarenheter av arbete med barn med 

funktionsnedsättningar och extra anpassningar i fritidshem. 

Frågeställning: 

 Vilka möjligheter har pedagoger att genomföra extra anpassningar vid behov? 

 Anser pedagoger att de har rätt kompetens för att göra extra anpassningar i 

fritidshemmet för barn med funktionsnedsättningar? 
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3.Bakgrund 
I detta kapitel presenteras bakgrunden till vårt valda ämne. Inledningsvis redovisas en 

förklaring till vad en funktionsnedsättning är. Detta följs av en genomgång av vad skollagen 

och läroplanen säger om och kring arbetet med elever med funktionsnedsättningar. Sist i 

kapitlet redovisas forskning och statistik kring utbildningsnivån och personaltäthet på 

fritidshemmen.   

 

3.1 Funktionsnedsättning 
”Funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 

funktionsförmåga. Funktionshinder är den begränsning som en funktionsnedsättning innebär 

för en person i relation till omgivningen” Socialstyrelsen (2007). Majoriteten av barn och 

elever med funktionsnedsättning går i den ordinarie för-, grund- och gymnasieskolan. Vissa 

elever går i ordinarie klasser och vissa elever ibland helt eller delvis i särskilda grupper. 

Hammarbergs forskning visar att cirka 40 procent av alla elever får särskilt stöd någon gång 

under sin skolgång. I hur många fall detta beror på en funktionsnedsättning finns det ingen 

fakta kring. Dock behöver inte alla elever med funktionsnedsättning särskilt stöd. Det är 

viktigt att tänka på hur miljön kring eleven ser ut och anpassa den efter elevens behov. 

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har fått stor uppmärksamhet de senaste åren. Dessa 

funktionsnedsättningar och elevernas specifika symtom och behov av anpassningar diskuteras 

av Socialstyrelsen och Skolverket, medan övriga funktionsnedsättningar diskuteras mer 

generellt (Hammarberg, 2015).  

 

3.2 Bestämmelser angående arbetet med elever med funktionsnedsättningar 
I läroplanen från 2011 beskrivs att demokratin är en viktig stöttepelare för hela skolväsendet. 

Med det menas att utbildningen ska förmedla respekt för de mänskliga rättigheterna och de 

demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Pedagoger har en skyldighet att 

anpassa undervisningen efter varje elevs behov och förutsättningar. I Skollagen (2010:800) 

står det att undervisningen ska vara likvärdig oberoende av var i landet man bor. Att 

undervisningen är likvärdig innebär inte att alla resurser fördelas lika eller att den ser likadan 

ut överallt, utan att alla elever ska ha samma möjligheter att nå kunskapsmålen. Elever som av 

olika anledningar har svårt att nå kunskapsmålen faller under skolans särskilda ansvarsområde 

och det är en av anledningarna till att undervisningen aldrig utformas lika överallt. Elever ska 

få respekt för den de är och det arbete de utför när de är i skolan. Skolan ska sträva efter att 
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skapa en god miljö för lärande och social samvaro så att eleverna kan utveckla sitt tänkande, 

bildning och sin kunskap på ett tillfredsställande sätt. Grunden för elevernas personliga 

trygghet läggs i hemmet men här spelar även skolan en viktig roll. Alla elever har rätt att 

känna att de växer som människor och känna den tillfredställelse det ger att övervinna 

svårigheter. Alla som arbetar inom skolan har ett ansvar att uppmärksamma och stödja elever 

i behov av särskilt stöd (2010:800) 

Enligt Skollagen (2010:800) ska det finnas tillgång till en elevhälsa i skolorna. Elevhälsan ska 

omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser. 

Elevhälsan ska arbeta förebyggande, hälsofrämjande och stödja elevernas utveckling mot 

kunskapsmålen. 

Vidare står det i Skollagen (2010:800) att en elev som på grund av en funktionsnedsättning 

har svårt att nå kunskapsmålen, ska ges stöd för att i så hög grad som möjligt motverka de 

konsekvenser som nedsättningen ger. Det betyder att även om eleven når de lägsta 

kunskapskraven ska stöd ges. Det första steget ska alltid vara att se över hur miljön kring 

eleven ser ut. Det kan innebära att pedagogerna tittar på hur resurserna fördelas, vilka 

pedagogiska metoder som används, hur elevgruppen fungerar tillsammans samt hur elevens 

lärmiljöer är uppbyggda. 

I läroplanen står det att pedagoger ska arbeta så att alla elever utvecklas så långt som möjligt 

utifrån sina enskilda behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande (Skolverket 2011). 

Utöver Skollagen och Läroplanen, finns även Diskrimineringslagen där man fastslår att ingen 

får utsättas för diskriminering på grund av sina olika förutsättningar. Enligt 

diskrimineringslagen innebär diskriminering att en individ särbehandlas eller kränks utifrån 

någon av de faktorer som lagen listar. Nedan beskrivs vilka dessa faktorer är: 

 Kap 1, 1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja 

lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller 

ålder. Lag (2014:958).  

 

3.3 Inkludering 
Enligt Skolverket är det viktigt att skilja på begreppen inkludering och integrering. 

Inkludering innebär att helheten ska anpassa sig till delarna medan integrering betyder att 

delarna ska anpassa sig till helheten. I skolvärlden kan detta översättas till att integrering 
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betyder att eleven ska anpassas till verksamheten medan inkludering innebär att verksamheten 

ska anpassas till eleven (Nilholm & Göransson, 2013).  

Under 1960-talet började en diskussion om att barn som lever med någon form av 

funktionsnedsättning bör kunna leva som andra barn. Detta benämns som 

normalitetsbegreppet. Barnen ska kunna genomföra sin ordinarie skolgång med hjälp av det 

material som de är i behov av för att klara vardagen. Brodin och Lindstrand (2007) beskriver 

att normer i grupper sätts och där det kan upptäckas om någon elev faller utanför vad som 

anses vara normalt. När detta upptäcks försöker man sätta in stödinsatser för dessa elever. De 

menar att elever inte behöver ha någon speciell diagnos för att detta ska ske, utan alla elever 

kan behöva stödinsatser på olika sätt under sin skolgång. Författarna menar att all personal 

inom skolan bör ha utbildning inom specialpedagogik och inte bara speciallärarna. Det är 

även viktigt att miljön kring eleven fungerar och att man arbetar med demokrati, delaktighet 

och involverar eleven för att fånga intresset och engagemang. De beskriver även att 

vårdnadshavarna behöver vara med i detta arbete för elevens bästa. En skola som är flexibel 

och lyssnar på alla kan bli verklighet men det krävs mycket arbete.  

Inom skolväsendet innebär inkludering att det finns en respekt för varje elev och dennes 

behov, där fokus ska läggas på eleven. Skolsystemet bör kunna hantera de utmaningar som 

varje enskild elev möter och de behov av extra anpassningar av skolmiljön som eleverna har. 

Elever med funktionsnedsättningar ska vara inkluderade i det vanliga skolsystemet men det 

har inte alltid varit en självklarhet. Det är viktigt att pedagogerna får arbeta med strategier och 

anpassningar för dessa elever. Det kan vara olika material, utrustningar, olika 

instruktionsmetoder eller olika lärohjälpmedel som kan hjälpa eleverna i verksamheten 

(Stankovska, Angelkoska & Pandiloska, 2015). En inkluderande undervisning stärker barns 

sociala och akademiska utveckling och är viktig för att motverka diskriminering. (Lundqvist, 

Allodi Westling & Siljehag, 2015). Detta har även Biamba (2016) tagit fasta på och säger att 

forskning har visat att lärares förmåga och framgång i att anpassa verksamheten gynnar 

utvecklingen för barn med funktionsnedsättningar.  

När begreppet inkludering används leder det till en problematisering av normalitetsbegreppet, 

eftersom variation och olikhet är det vanliga. Det innebär att det inte heller fungerar att 

försöka kompensera för en funktionsnedsättning eftersom att det förutsätter att det finns ett 

normaltillstånd. Däremot fungerar anpassning, vilket innebär att verksamheten utgår från 

barnets behov och anpassar miljön efter dessa. De personer som kritiserar begreppet 
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inkluderande skola menar att det finns en risk för att elever i behov av särskilt stöd inte blir 

uppmärksammade (Hammarberg 2015). 

3.4 Differentiering 
Differentieringsbegreppet innebär att det görs ett särskiljande antingen mellan individer eller 

grupper. Detta kan vara positivt för elever med funktionsnedsättningar eftersom att 

verksamheten då kan anpassas till deras individuella behov och förutsättningar. Maryam John 

Meynard (2014) menar att skolpolicyn i Sverige å ena sidan har favoriserat eliten bland 

eleverna och deras välgång men å andra sidan poängterat vikten av jämställdhet och social 

demokrati genom konceptet en skola för alla. På en organisatorisk nivå kan differentiering 

innebära att det görs en skillnad på kommunala och privata skolor och högre och lägre 

presterande elever. På en pedagogisk nivå kan det istället betyda att den pedagogiska metoden 

och innehållet anpassas till varje elevs individuella behov, och bör ersätta den organisatoriska 

differentieringen.  

3.5 Kompetens 
Von Ahlefeld Nisser (2014) redogör för den pedagogiska uppbyggnaden vilket innefattar 

olika yrkesgrupper, elever, vårdnadshavare, rum och tekniska föremål. Här möts olika 

människor, både elever, lärare, fritidslärare samt vårdnadshavare. Dessa personer ska följa 

olika ramar och regler såsom styrdokument och policydokument. Sverige har dessutom 

arbetat fram en policy ”en skola för alla” som innebär att skolan ska vara tillgänglig för alla 

elever och att ingen får uteslutas. Med det menas att alla yrkesgrupper inom skolan ska stödja 

och uppmärksamma alla elever trots varierande behov av stöd. Anders, Simmons, Taggart, 

Sylva, Melhuish och Siraj-Blatchford menar att en tidig identifiering av barn i behov av extra 

anpassningar är viktig för att hitta lösningar för att eleven ska få det stöd som den behöver. 

Detta är avgörande för att eleverna ska få en möjlighet att nå sin fulla potential i sin 

utbildning. Vidare menar Von Ahlefeldt Nisser (2014) att det är viktigt att bygga en god miljö 

för eleverna som bjuder in till utveckling och lärande. Detta bör således de olika 

yrkesgrupperna samarbeta kring för att hitta dom bästa lösningarna för elevernas behov. 

Det är betydelsefullt om pedagogerna som arbetar kring eleverna i skolan kan dela sina 

kompetenser med varandra, för att eleverna ska få de bästa förutsättningar för lärande oavsett 

om de lever med en funktionsnedsättning eller inte (Davies, Bryer & Beamish, 2006) Det är 

numera norm i skolorna att ha inkluderande klassrum men det bidrar även till att försvåra 

lärarnas arbete. Det kräver mycket av en lärare att anpassa undervisningen efter alla elevers 

individuella förutsättningar och behov (Hogan, Lohmann & Champion, 2013). Det är viktigt 
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att personalen kan ge flernivåinstruktioner så att de anpassas för eleverna i grupperna och att 

olika yrkesgrupper arbetar med eleverna för att kunna ge sin version av att lära ut kunskap. 

Lärarna bör byta plats med varandra i grupperna emellanåt för att se varandras elever och 

stötta varandra i arbetet. Författarna beskriver vikten av att ta sig tid att reflektera över dom 

åtgärder som utförs kring elever innan man fortsätter arbetet för att upptäcka och utvärdera 

resultat kring de åtgärder som utförs (Davies, Bryer & Beamish, 2006). 

3.6 Personaltäthet 
Enligt Skolverket hade hösten 2017, 39 % av de anställda i fritidshemmen en pedagogisk 

högskoleexamen. Det är det lägsta antalet sedan mätningarna startade 1995 och en minskning 

på 3 % sedan 2016. Av heltidstjänsterna hade var femte anställd annan utbildning som 

kvalificerar dem för arbete med barn medan 40 % inte har någon utbildning för arbete med 

barn alls (Skolverket 2018). 

 

 

Diagrammet ovan visar statistik gällande utbildningsnivån hos anställda i kommunala 

respektive fristående fritidshem (Skolverket 2018). Detta diagram visar på förändringen av 

utbildningsnivån i fritidshemmen från 1999 till 2018. En tydlig nedgång i antalet 

högskole/universitetsutbildningar bland personalen kan ses. I dagsläget finns inget 

legitimationskrav för personal i fritidsverksamhet så som det gör för lärare i skolan. 
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Diagrammet ovan visar på utvecklingen av personaltätheten i förhållande till storleken på 

barngrupperna i fritidshemmen under de senaste 17 åren (Skolverket 2018). En viss ökning av 

elever per anställd kan ses i de kommunala fritidshemmen men den är marginell. 

 

Sammanfattning  

Enligt Socialstyrelsen (2017) innebär funktionsnedsättning att det förekommer en nedsättning 

av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Funktionshinder är den begränsning 

som denna funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. Pedagoger 

har en skyldighet att anpassa undervisningen till varje elevs individuella behov och 

förutsättningar (Skolverket, 2011). Skolan ska sträva efter att skapa en god miljö för lärande 

så att eleverna kan utveckla sitt tänkande, sin bildning och sin kunskap på ett tillfredsställande 

sätt (2010:800). Under 1960- talet startade diskussionen om att elever med 

funktionsnedsättningar skulle ha möjligheten att gå i vanliga skolor och inte i särskolor som 

tidigare. För elever med funktionsnedsättningar är inkludering viktigt och skolsystemet bör 

vara utrustat för att kunna hantera de utmaningar som dessa elever möter i sin skolgång 

(Stanovska, Angelkoska & Pandiloska, 2015). Den inkluderande undervisningen är stärkande 
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för både den sociala och akademiska utvecklingen hos eleverna men motverkar även 

diskriminering (Lundqvist, Allodi Westling & Siljehag, 2015). Att anpassa den pedagogiska 

metoden och innehållet till varje elevs individuella behov och förutsättningar är positivt för 

elever med funktionsnedsättningar och benämns som differentiering (Meynard, 2014). Det är 

viktigt att personer som arbetar i skola och fritidshem kan samarbeta och dela sina 

kompetenser med varandra för att kunna ge eleverna de bästa förutsättningarna för lärande 

oavsett om de har en funktionsnedsättning eller inte. Det är även betydelsefullt att pedagoger 

reflekterar över de åtgärder som görs för elever för att kunna upptäcka vad som fungerar och 

inte (Davies, Bryer & Beamish, 2006).  

Enligt Skolverkets (2018) diagram framgår det att andelen högskoleutbildade anställda i de 

kommunala fritidshemmen har sjunkit sedan 1999. Dock framgår av diagrammet över 

personaltätheten i fritidshemmen, att den endast har minskat marginellt. 

 

4. Metod 
I detta kapitel beskrivs vilken metod som använts och varför denna valts. Det görs en 

beskrivning av de valda skolorna. Därefter följer en beskrivning av urvalsprocessen, analys 

och bearbetning av insamlad data. 

 

4.1 Val av metod 
I denna studie användes enkäter (se bilaga 1) för insamling av data. Enkätfrågorna utformades 

utifrån syftet för studien samt frågeställningarna. Enkäten innehöll övervägande slutna frågor 

med svarsalternativ. Enligt Bryman (2011) är det lättare att besvara slutna frågor. En för lång 

enkät kan orsaka enkättrötthet vilket innebär att respondenten inte orkar slutföra 

svarsifyllandet. Utifrån detta valde vi att ha 13 frågor. Respondenten kan även uppleva att det 

är lättare att svara på en enkät när de har tid än att boka upp en tid för en intervju. 

 

4.2 Beskrivning av de valda fritidshemmen 
Utifrån val av metod valde vi ut sex stycken fritidshem där vi delade ut enkäten. Samtliga 

fritidshem är lokaliserade någonstans i Mellansverige. Dessa fritidshem ligger i olika delar av 

sina respektive kommuner, vilket leder till att de är belägna i olika socioekonomiska områden. 

Hälften av fritidshemmen ligger i utkanten av stadskärnan och nära till friluftsområden medan 

de övriga ligger i eller i närheten av stadskärnan. 
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4.3 Urval 
För studien gjordes ett bekvämlighetsurval. Detta innebär att vi valde fritidshem där vi har 

någon form av kontakt för att minska risken för bortfall. Utöver bekvämlighetsurvalet valdes 

fritidshemmen utifrån dess olika karaktärer dvs olika storlekar, socioekonomiska lägen och 

var de är lokaliserade i förhållande till omgivningen.  Studien syftar till att undersöka arbetet i 

fritidshemmen specifikt och därför blev urvalet som beskrivet. Vi lämnade ut 60 stycken 

enkäter på 6 olika fritidshem. Respondenterna är personer som arbetar på fritidshem och kan 

vara fritidspedagoger, fritidslärare, förskolelärare, obehörig personal samt resurser.  

 

4.4 Förberedelser och genomförande 
Enkäterna utformades efter studier av bakgrundslitteraturen. Enligt Olsson & Sörensen (2011) 

är det viktigt att man vid konstruerandet av en egen enkät tänker på att inte ha för många 

frågor samt att de frågor som finns är relevanta för studiens syfte. De inledande frågorna bör 

vara enkla och inte känsliga att besvara. Dessutom är det viktigt för uppbyggnaden av enkäten 

att frågorna följer en logisk ordning. Ytterligare en fördel är om enkäten utformas på ett sätt 

så att den ser inbjudande ut och är lätt att fylla i.  

Enkäten som delades ut för vår studie innehöll 11 stycken slutna frågor med utrymme för 

egna kommentarer och 2 stycken öppna frågor (se bilaga 1). Bryman (2011) menar att det är 

att föredra att ha fler slutna frågor i enkäter då dessa frågor tenderar att vara lättare för 

respondenter att besvara.  

Enkäterna delades ut på plats på fritidshemmen av oss (Bryman, 2011) och hämtades även in 

personligen. Respondenterna fick en vecka på sig att besvara enkäterna för att minska risken 

att det skulle bli bortglömt.  

Innan de färdiga enkäterna delades ut till respondenterna gjorde en pilotstudie, där en utvald 

person fick prova att besvara enkäten. Detta för att i förväg upptäcka svårigheter eller problem 

i enkätens uppbyggnad. 

 

4.5 Etiska förhållningssätt 
Vetenskapsrådet (2017) listar fyra begrepp som är viktiga inom forskningsetik: sekretess, 

tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet. Sekretess innebär att vissa uppgifter kan 

omfattas av offentlighets- och sekretesslagen om en enskild individs uppgifter behöver 
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skyddas. Tystnadsplikt betyder att sådan information som handlar om respondentens person 

inte återberättas. Med anonymitet menas att det inte ska gå att fastställa respondentens 

identitet utifrån dennes svar. Konfidentialitet innebär att forskaren är förpliktigad att inte 

sprida informationen som erhållits vidare till obehöriga. Denna information gavs till 

respondenterna i det massiv (se bilaga 2) som medföljde vår enkät. För att uppnå 

anonymitetskravet delades enkäterna ut i kuvert som respondenterna förseglade efter att de 

besvarat frågorna 

 

4.6 Tillförlitlighet i studien 
Enligt Trost (2007) innebär reliabilitet att studien är tillförlitlig och stabil på så sätt att alla 

respondenter blir tillfrågade på samma sätt. I begreppet reliabilitet ingår fyra komponenter:  

 Kongruens- frågorna ska påminna om varandra och följa en röd tråd. 

 Precision- svarsalternativen i enkäten är utformade på samma sätt på alla frågor. 

 Objektivitet- frågorna ser lika ut oavsett vem som ställer frågan. 

 Konstans- innebär att tidsaspekten inte påverkar svaren dvs att respondenterna inte ger 

ett svar som är sant bara för tillfället. 

Då vår studie är baserad på en enkätundersökning är kongruensen och precisionen särskilt 

relevant då det är viktigt att enkäten är utformad på ett sådant sätt att det blir enkelt för 

respondenterna att både följa med i frågorna och att besvara dem. 

Validitet innebär att enkäten syftar till att besvara undersökningsfrågan (Trost 2007). För att 

säkerställa reliabiliteten och validiteten i vår studie utförde vi en pilotstudie innan enkäten 

delades ut till respondenterna. 

4.7 Analys och bearbetning 
För att analysera den insamlade datan användes en tematisk analys. Detta innebär att resultatet 

från de besvarade enkäterna delades in i olika teman utifrån arbetets frågeställningar. Först 

lästes de besvarade enkäterna igenom flera gånger för att se mönster i respondenternas svar. 

Med hjälp av dessa mönster utarbetades de rubriker under vilka resultatet redovisas. Enligt 

Bryman (2007) är detta ett vanligt sätt att bearbeta insamlat material. 

 

5. Resultat 
I detta kapitel presenteras det bearbetade resultatet av enkäterna. Syftet med studien var att 

undersöka pedagogers erfarenheter av barn med funktionsnedsättningar och extra 

anpassningar i fritidshem. Resultatet presenteras under tre huvudkategorier med tillhörande 
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underkategorier. Huvudkategorierna har namngetts ”ekonomi”, ”utbildning” och ”pedagogiskt 

förhållningssätt”. I varje underkategori redovisas en sammanfattning av respondenternas svar 

med tillhörande citat.  

 

5.1 Ekonomiska förutsättningar 
Under denna kategori redovisas respondenternas åsikter gällande de ekonomiska faktorer som 

påverkar fritidshemmet.  

5.1.1 Personalbrist/ resursbrist och budget 

Personalbrist/ resursbrist och budget är ekonomiska faktorer som påverkar hur fritidshemmets 

verksamhet kan bedrivas. 

Detta var en kategori som engagerade och som ansågs viktig för fritidshemmet. Samtliga 

deltagare i undersökningen menar att de ofta ser behov av extra anpassningar men att 

personalen inte räcker till för att genomföra dessa. Ofta är tids och resursbrist en faktor som 

påverkar verksamheten negativt. En elev som är i behov av extra anpassningar under skoltid 

får oftast inte samma förutsättningar i fritidsverksamheten, speciellt om anpassningen är i 

form av en resurs. Detta ställer stora krav på flexibilitet från personalens sida. Vidare 

framkommer att budgetåtstramningar har bidragit till att storlekarna på barngrupperna har 

ökat medan personaltätheten har minskat. En respondent säger ”låg personaltäthet och stora 

barngrupper” medan en annan menar att ”pengar, skolledningen vill hålla budgeten” 

Verksamheterna blir tilldelade en budget som ska hållas, vilket innebär att det ibland saknas 

ekonomiska förutsättningar till att uppfylla alla behov. 

5.1.2 Huvudmans påverkan  

Under denna kategori presenteras hur respondenterna ser på stödet från sin huvudman. 

Det finns en uppfattning om att stödet från huvudman är sviktande. Om anpassningar går att 

göra utan ytterligare ekonomiska resurser är stödet stort men om så inte är fallet är stödet 

svagt. Utifrån detta menar en respondent att ”vad gäller resurser som extra anpassningar är det 

under all kritik, finns inga pengar!” Utrymmet för ekonomiska förstärkningar är mycket litet. I 

de fall extra anpassningar kan genomföras utan extra kostnad uppmuntras det men i annat fall 

blir personalen oftast ombedda att lösa behoven utifrån de befintliga resurserna genom att 

omprioritera eller omorganisera. ”om vi kan utföra dem utifrån de resurser vi har får vi alltid 

stöd! Om det kostar något får vi oftast höra att vi ska omprioritera och lösa anpassningen” 
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Med det menas att personal kan bli tvungna att flytta mellan avdelningar eller ändra 

arbetstider för att få verksamheten att fungera.  

 

5.2 Pedagogiska möjligheter  
Denna kategori lyfter vikten av att planera, utvärdera och genomföra extra anpassningar. 

Utöver detta tas även samarbetet i arbetslaget och med vårdnadshavare upp vad gäller elever 

med funktionsnedsättningar. Slutligen ges exempel på olika funktionsnedsättningar som 

pedagogerna arbetat med i verksamheten. 

5.2.1 Planering, genomförande och utvärdering 

Under denna rubrik presenteras respondenternas syn på planering, genomförande och 

utvärdering.  

Tiden till att planera anpassningar finns ibland eller ofta men inte alltid till att genomföra. En 

respondent säger ”kommer inte i första hand, tyvärr”, detta beror på att planeringstiden är 

begränsad. På grund av tidsbrist sker utvärderingar oftast endast i tanken eller muntligt från en 

kollega till en annan och blir sällan dokumenterat. Endast en av respondenterna uppgav att 

extra anpassningar och planering för sådana var något dennes verksamhet valt att 

bortprioritera just detta läsår. En viss del av pedagogernas arbetstid består av planeringstid 

och denna ska räcka för att planera för hela verksamheten. Detta kan leda till att planeringen, 

genomförandet och utvärderingen av extra anpassningar blir åsidosatt trots att pedagogerna 

känner att det är viktigt. Även om en planering har utförts av pedagoger kan situationer snabbt 

förändras och därför bör pedagoger vara flexibla. ”Oftast får man prova sig fram med många 

olika sätt och i många olika situationer. Allt går inte att planera för utan händer där och då” 

menar en respondent.  

5.2.2 Vårdnadshavare och arbetslag 

Här redovisas vikten av samarbete i arbetslaget och med vårdnadshavare gällande extra 

anpassningar.  

Detta var en kategori som ansågs viktig. Att det finns en dialog och ett fungerande samarbete i 

arbetslaget och med vårdnadshavare är avgörande när det gäller funktionsnedsättningen och 

vilka anpassningar som behövs. En respondent menar att ”det är ett lagspel, en förutsättning 

för att nå framgång”. Samspelet personalen emellan är en framgångsfaktor för att elevens 

bästa ska komma i första hand. ”Viktigt att ha en dialog i arbetslaget så att alla är medvetna” 

säger en respondent. Alla i arbetslaget har en viktig roll, att se och tillsammans ge eleven en 
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så bra vistelse som möjligt på fritidshemmet. För att nå goda resultat är det viktigt med 

kommunikation i arbetslaget, med vårdnadshavare och inte minst med eleven. ”Föräldern är 

den som bäst känner eleven. I samförstånd och med dialog kan man gemensamt komma fram 

till lösningar” menar en respondent. Det är viktigt att de vuxna runt eleven strävar mot samma 

mål. 

 

5.3 Utbildning 
Denna kategori lyfter pedagogernas kompetens för att se behov av extra anpassningar samt att 

kunna genomföra dem. Även deras utbildningsnivå redovisas. 

 

5.3.1 Kompetens 

Kompetens var en kategori som ansågs viktig. Kompetensnivån hos personalen är 

betydelsefull för verksamhetens kvalitet.  

Respondenterna lyfte frågan om extra anpassningar som viktig men trots detta uppgav ingen 

att de hade någon specialpedagogisk kompetens. Kompetens av att se elevernas behov och att 

kunna identifiera vad dessa behov är var en viktig punkt för pedagogerna. Det framkommer 

av svaren att denna kompetens blir större ju mer yrkeserfarenhet som erhålls. Pedagogerna 

bygger relationer med eleverna genom att de träffar eleverna under hela skoldagen och ser 

dem i olika situationer till exempel på gymnastiken, i matsalen och på rasten. En respondent 

menar ” jag lär ju känna eleverna, ser deras behov och svårigheter. Behoven finns ju på 

fritidstid också, inte bara på skoltid” Relationsbyggandet bidrar till att pedagogernas 

kompetens gällande elevernas behov stärks. Utbildningsnivån hos personalen i 

fritidsverksamheten varierar från grundskolenivå till högskole/universitetsnivå. 
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5.3.2 Utföra anpassningar 

Exempel på vanligt förekommande extra anpassningar som utförs i fritidsverksamheten visas i 

tabellen nedan. 

Fysiska 

anpassningar 

Materialanpassningar Personalanpassningar Individuella anpassningar 

egen hylla bildschema en mot en jobb matsituationsanpassningar 

reträttplatser utbytt material fler personal förberedelser inför 

hemgång 

placering i 

rummet 

eget material kliva in i situationer undvika köer och led 

 

Extra anpassningar kan utföras i olika grader till exempel fysiska, materiella, personalmässiga 

eller individuella anpassningar. Dessa är ofta situations och individanpassade och utförs av 

pedagogerna utifrån deras kännedom om barnets behov. 

 

6. Diskussion 
I det här kapitlet för vi en diskussion där vi kopplar bakgrundslitteraturen till resultatet. Även 

metodvalet samt hur undersökningen gick till lyfts i metoddiskussionen. 

 

6.1 Resultatdiskussion 
Samtliga pedagoger som deltog i vår undersökning har svarat att de upplever att de är för få 

för att kunna göra de extra anpassningar som de ser behövs. Enligt Lgr 11 har pedagoger en 

skyldighet att anpassa undervisningen efter varje elevs individuella behov och förutsättningar 

(Skolverket 2011). När personaltätheten i skola och fritids är för liten blir detta svårt att uppnå 

och pedagogerna känner stress och frustration. Detta leder i sin tur till att personalen inte har 

möjlighet att ge eleverna det stöd de behöver under sin vistelse på fritidshemmet och det kan 

påverka eleverna negativt.  

Pedagogerna upplever att det stöd de får från sina respektive huvudmän varierar. Det skjuts 

inte till några pengar till de extra anpassningar som behöver göras utan det ska lösas med de 

medel som redan finns att tillgå. Det innebär oftast att pedagogerna får planera om den 
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ordinarie verksamheten och anpassa miljöer så gott det går samt flytta runt personalen som 

redan finns. 

Utbildningsnivån hos våra respondenter ligger högt i jämförelse med nationella siffror. Av de 

tillfrågade respondenterna var 38 av 40 högskoleutbildade medan det nationellt sett är 39 % 

av de som arbetar på fritidshem som har någon form av pedagogisk högskoleexamen 

(Skolverket 2018). Respondenterna menar att deras utbildning gör att de kan identifiera 

behoven hos eleverna men att erfarenheten de har byggt upp genom åren bidrar till att de 

känner sig tryggare i att göra dessa bedömningar. Enligt vår mening är det viktigt att arbeta 

för att öka utbildningsnivån hos de som arbetar i fritidshemmen då man genom detta även 

ökar kvaliteten på fritidshemmens verksamheter. För att uppnå de målsättningar som 

Skolverket har för fritidshemmen bör personalen ha kunskap inom fritidspedagogik och viss 

kunskap om specialpedagogik. Enligt det diagram som visar förändringarna i utbildningsnivån 

hos personal inom fritidshemmen de senaste 19 åren, ser vi en nedgång i antalet pedagoger 

med högskole/universitetsexamen. Vi funderar på om det har att göra med vilken ålder 

personalen har, var det lättare att få anställning utan rätt kompetens förut? Kommer antalet 

pedagoger med behörighet att öka i framtiden tack vare den nya utbildningen? Många av våra 

respondenter har svarat att de upplever att personaltätheten har minskat genom åren och att 

elevantalet har ökat. Tittar vi på diagrammet över personaltätheten kan vi endast se en mycket 

liten förändring av mängden personal kontra antalet elever. Detta gör att vi ställer oss frågan 

om det kan bero på att en stor del av personalen inte har den rätta utbildningen för arbetet i 

fritidshem. Kan bristen på kompetens i verksamheten påverka att personalen upplever att de 

är för få? 

Pedagogerna säger att de anpassningar som de gör ofta är situationsbaserade och görs i 

stunden, sällan särskilt planerade och utvärdering görs sällan eller aldrig skriftligt. De menar i 

enlighet med Von Ahlefeldt Nisser (2014) att det är viktigt att skapa en miljö som inbjuder till 

lärande samt att stödja och uppmärksamma alla elever trots deras varierande behov så att 

ingen utesluts. Pedagogerna menar även att när man märker att någon elev inte hänger med är 

det viktigt att stödinsatser sätts in direkt även om de inte har någon diagnos. Alla elever kan 

visa behov av olika former av stödinsatser vid något tillfälle under sin skolgång (Brodin och 

Lindstrand 2007). Respondenternas svar visar att de inte anser att de har rätt kompetens rent 

utbildningsmässigt att kunna avgöra i vilka fall extra anpassningar behövs och hur dessa 

anpassningar ska se ut. Dock upplever de att deras yrkeserfarenhet ändå bidrar till att de har 

kompetens att utföra extra anpassningar i fritidshemmet för barn med funktionsnedsättning. 
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När det kommer till i vilken utsträckning pedagogerna planerar, genomför och utvärderar de 

extra anpassningar de gör har de flesta uppgivit att det sällan finns tid till det. Planeringstid är 

en bristvara och beslut om extra anpassningar tas ofta direkt i situationen. Utvärderingarna är 

oftast något som görs muntligt mellan kollegor eller bara i tanken. Davies, Bryer och Beamish 

(2006) menar att det är viktigt att personalen tar sig tid att reflektera över de åtgärder som 

utförs kring eleven för att se resultatet av de extra anpassningar som utför. Om pedagogerna 

inte tar sig tid att göra utvärderingar kan viktig information om vilka anpassningar som 

fungerar gå förlorad och elevens behov blir inte tillgodosett. En av respondenterna svarade att 

de på dennes fritidshem detta läsår valt att prioritera annat än extra anpassningar vilket gör oss 

fundersamma på om detta kan vara något som eventuellt görs ändå utan att de reflekterar över 

det? 

Respondenterna menar att trots att de inte alltid har rätt kompetens rent utbildningsmässigt så 

ger deras erfarenhet av yrket en trygghet i arbetet med extra anpassningar samt i att se 

elevernas behov. Detta lyfter även Biamba (2016), han menar att om personalen har förmågan 

att anpassa verksamheten till elever med funktionsnedsättningar gynnas deras utveckling. 

Vidare beskriver Lundqvist, Allodi Westling och Siljehag (2015) att en inkluderande 

undervisning är viktig för att stärka elevers akademiska och sociala utveckling men även för 

att motverka diskriminering. Detta lyfter även respondenterna när de talar om att det är viktigt 

att anpassa verksamheten så att alla elever har möjlighet att delta utifrån sina egna 

förutsättningar. 

Samtliga pedagoger anser att det är mycket viktigt att det i arbetslaget finns en dialog kring 

arbetet med extra anpassningar för elever i behov av sådana samt med deras vårdnadshavare. 

En av respondenterna säger ”det är ett lagspel, en förutsättning för att nå framgång” vilket vi 

anser vara en viktig tanke att bära med sig i arbetet med barn. Brodin och Lindstrand (2006) 

menar att det är viktigt att man i arbetet med barn med funktionsnedsättningar även tar med 

elevens vårdnadshavare. 

 

 

6.2 Metoddiskussion 
För denna undersökning valdes enkäter som datainsamlingsmetod. Enkätens frågor 

utformades för att passa studies syfte. Enkäten innehöll övervägande slutna frågor vilket 

enligt Bryman (2011) är lättare att besvara och minimerar risken för enkättrötthet, där 
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respondenterna inte orkar slutföra besvarandet. Efter varje fråga lämnades plats för eventuella 

kommentarer som sedan används som citat i resultatet. Vi anser att den valda metoden med 

enkäter som undersökningmaterial fungerade väl. Enkäterna blev besvarade i stor utsträckning 

och var även väl ifyllda, vilket säger oss att formulären var utformade på ett lämpligt sätt. 

Vi valde att dela ut enkäterna på sex fritidshem där vi har kontakter sedan tidigare och känner 

till verksamheterna, detta kallas enligt Bryman (2011) för ett bekvämlighetsurval. De sex 

fritidshemmen valdes även utifrån deras olika karaktärer dvs storlekar, socioekonomiska 

lägen och var de var lokaliserade i förhållande till omgivningen. Dock hade dessa faktorer 

ingen påverkan på de svar som respondenterna gav. Vi tror att det oavsett vilket fritidshem det 

gäller eller vilka ekonomiska förutsättningar som råder i det området där fritidshemmet är 

lokaliserat förekommer funktionsnedsättningar hos eleverna och personalen behöver göra 

anpassningar. Vi valde att dela ut och samla in hälften var av enkäterna men gjorde sedan en 

gemensam sammanställning och bearbetning av materialet. 

Enkätens frågor utformades utifrån studiens syfte och frågeställningar samt 

bakgrundslitteraturen. Frågorna följde en logisk ordning och var lätta att fylla i. Vid 

konstruerande av en egen enkät bör man tänka på att den inte ska innehålla för många frågor 

samt att det är viktigt att frågorna är relevanta för undersökningen (Olsson och Sörensen 

2011), därför valde vi att endast ha 13 frågor, av vilka två var öppna och resterande slutna. 

Innan enkäten delades ut till respondenterna gjordes en pilotstudie i syfte att i förväg upptäcka 

problem och svårigheter med enkäten. Utifrån denna pilotstudie gjordes en del mindre 

justeringar för att förbättra förståelsen av enkäten. Därefter gavs respondenterna en vecka att 

besvara frågorna, anledningen till den korta svarsperioden var att vi trodde att det skulle 

minska risken för bortfall. Om man har längre tid på sig att besvara en enkät kan det lätt bli 

bortglömt. Svarsfrekvensen på de enkäter som delades ut var totalt 76% vilket innebär ett 

bortfall på 24%. 

Genom hela undersökningen har vi tagit hänsyn till de etiska principer som Vetenskapsrådet 

(2017) rekommenderar för forskningsarbete. Vi lämnade information till respondenterna via 

det missiv (se bilaga 2) som medföljde enkäten gällande hur vi hanterade det insamlade 

materialet. 

Genom att vi valde att göra en enkätundersökning blir tillförlitligheten i studien hög då alla 

respondenter genom detta får exakt samma frågor. Att frågorna följer en röd tråd och är 

utformade på samma sätt innebär att studien har reliabilitet. Enkätfrågorna utformades för att 
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besvara undersökningsfrågan vilket innebär att studien har validitet (Trost 2007). Den 

pilotstudie som utfördes bidrog även den till att säkerställa studiens reliabilitet och validitet. 

 

7. Slutsats 
I den här undersökningen har vi valt att titta på vilka erfarenheter pedagoger på fritidshem har 

av att arbeta med elever som har funktionsnedsättningar och är i behov av extra anpassningar. 

Undersökningen utfördes genom att enkäter delades ut till pedagoger på sex olika fritidshem, 

där de fick svara på frågor som syftade till att besvara vår undersökningsfråga. Utifrån 

resultatet framkommer det att pedagogerna upplever att de ofta ser att det finns behov av extra 

anpassningar men att de sällan har det ekonomiska stödet eller förutsättningarna att 

genomföra dessa. Det visade sig även att pedagogerna anser att de sällan har tid att planera för 

extra anpassningar eller till att reflektera och utvärdera de anpassningar som genomförs. Av 

de pedagoger som besvarade enkäten hade majoriteten en högskole/universitetsexamen men 

ingen svarade att de hade en specialpedagogisk kompetens. Dock påpekar många av 

pedagogerna att de trots att de inte anser sig ha en formell kompetens till att identifiera behov 

av extra anpassningar eller att planera för sådana, upplever de ändå att deras yrkeserfarenhet 

gör dem trygga i att göra dessa bedömningar. 

 

8. Avslutande reflektion och framtida forskning 
Under tiden som arbetet har framskridit har vi reflekterat över om det kan vara så att många 

pedagoger utför extra anpassningar fast de inte tänker på det. Vi tror att i fritidsverksamheten 

så som den ser ut idag med stora barngrupper och låg personaltäthet, är man som pedagog 

tvungen att hela tiden lösa situationer varefter de uppstår. I studien säger personalen att det är 

brist på planeringstid och att de sällan hinner tänka igenom vilka anpassningar som behöver 

göras. I dessa fall krävs det att pedagogerna är flexibla och vågar prova olika lösningar för 

eleverna. Pedagogerna skapar relationer till eleverna och utifrån dessa relationer lär de sig hur 

elevernas behov ser ut och använder sig av den kunskapen för att anpassa verksamheten, även 

om det inte alltid sker medvetet. Vi anser att det är mycket viktigt att man i arbetet med extra 

anpassningar har vårdnadshavarna med sig. De har värdefull kunskap om hur deras barn 

fungerar och behöver, som vi kan använda även på fritids för att hjälpa eleven på bästa sätt. 
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Det är även viktigt att denna dialog fungerar för att undvika konflikter mellan vårdnadshavare 

och personal då man kanske inte alltid ser samma behov hemma som på fritids. 

För att stärka denna studie skulle man kunna genomföra observationer på fritidshemmen för 

att se om det man ser stämmer överens med de svar vi fått i enkäten. Det skulle också vara 

intressant att intervjua vårdnadshavare och eventuellt även elever för att få deras synvinkel. 
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Bilaga 1 
Hej! 

Vi är två studenter som studerar sista året på grundlärarprogrammet med inriktning mot 

fritidshem på högskolan i Gävle. Denna termin ska vi utföra ett examensarbete där denna 

enkät är en del av vår undersökning. I detta arbete kommer vi att studera på vilket sätt 

pedagoger arbetar med anpassningar för elever med funktionsnedsättningar. Enkäten är riktad 

till dig som arbetar i fritidshem. Du kommer att vara helt anonym och svaren kommer endast 

att behandlas av oss, därefter kommer svaren att användas till examensarbetet. Kom ihåg att 

deltagandet är frivilligt och att du har rätt att hoppa över en fråga eller att avbryta ditt 

deltagande när du vill. Det finns heller inget rätt eller fel svar på frågorna utan vi vill veta hur 

du ser på anpassningar i verksamheten i fritidshemmet där du arbetar. 

Vi uppskattar att enkäten tar ca 10-15 minuter att svara på. 

Svaren hämtas in av oss den 20 april.  

 

Stort tack för din medverkan! 

 

Sandra Lång 

ofk15sla@hig.student.se  0703755498 

Madelene Jansson 

ofk15mja@hig.student.se 0730764180 

 Handledare Paula Larsson  

paula.larsson@hig.se 
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mailto:paula.larsson@hig.se
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Bilaga 2 
1. Vilken är din högst avslutade utbildning 

 

Grundskola       Gymnasieskola     Högskola / universitet 

 

2. Har du specialpedagogisk kompetens? 

 

Ja                                              Nej 

 

3. Anser du att det finns behov av extra anpassningar för elever i din 

fritidshemsverksamhet? 

 

Stort behov          Behov       Mindre behov           Inget behov           Annat 

  

Kommentar....................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.................................................... 

 

4. Har du stött på fall där behov av extra anpassningar funnits men ej haft 

möjlighet att utföra dessa? 

 

Ja                                            Vet ej                                                Nej 

 

Om ja, vad var anledningen till 

detta?.............................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................................

................................................... 

 

5. Upplever du att du har kompetens att upptäcka behov av extra anpassningar? 

Mycket god kompetens     God kompetens      Mindre god kompetens   Ej kompetens   Annat 

Kommentar....................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

  

6. Upplever du att du har kompetens att genomföra extra anpassningar när behov 

finns? 

Mycket god kompetens     God kompetens      Mindre god kompetens    Ej kompetens    Annat 

Kommentar....................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

7. Anser du att det är viktigt att ha en dialog med vårdnadshavare när det gäller 

extra anpassningar? 

Mycket viktigt                  Viktigt              Varken viktigt / oviktigt                  Oviktigt          

Annat 

Kommentar....................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 
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8. Anser du att det är viktigt att ha en dialog i arbetslaget när det gäller extra 

anpassningar? 

 

Mycket viktigt              Viktigt            Varken viktigt / oviktigt             Oviktigt          Annat 

Kommentar....................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

9. Upplever du att du har stöd från huvudman när det gäller anpassningar för elever 

med funktionshinder?  

Alltid           Ofta                 Ibland                 Sällan                         Aldrig                      Annat

  

Kommentar....................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

10.  Upplever du att du har tid att planera och genomföra extra anpassningar i din 

fritidsverksamhet? 

Alltid                        Ofta                    Ibland                 Sällan                   Aldrig               

Annat 

Kommentar....................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 
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11. Om du har utfört extra anpassningar upplever du då att du har tid att utvärdera 

resultatet av dessa? 

 

Alltid                   Ofta                    Ibland                   Sällan                    Aldrig               Annat 

Kommentar....................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

12. Vilka funktionshinder har du stött på i din fritidshemsverksamhet? 

 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

 

13. Om du har varit med och genomfört extra anpassningar för elever i din 

fritidshemsverksamhet, hur har i så fall dessa sett ut? 

 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

  

 

                                Tack för din medverkan! 

Sandra Lång                                                                        Madelene Jansson 
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