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Abstract 

The essay is about how a sport association formed their leisure activities for children and 

youth with special needs. The purpose of this study was to obtain a picture and description of 

the active leaders and parents activities mail goal and the activities pedagogy. The study was 

conducted using interviews and observations. The result from the interviews with the active 

leaders, parents in the association and observations showed that the goal is to develop a 

association based on the individual’s circumstances. To create structure and consistency as a 

leader imbued with the pedagogical approach. A major work in the association is also in 

strengthening the participants’ self-esteem, which, according to studies and interviews with 

active leaders and parents, is influenced by the social norms that puts participants outside the 

normality’s frames. Furthermore, they believe that leisure opportunities for the target group is 

limited in the range of suitable leisure activities are all too few. Studies also show that the 

target group’s history steeped in oppression and alienation in society lives to some extent 

remains, and even today there are improvements to be made in the integration issue. They also 

suggest that the leisure of a positive sense is a good tool for identity creation of a community.  
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Abstrakt 

Uppsatsen handlar om hur en idrottsförening format sin fritidsverksamhet för barn och 

ungdomar i behov av särskilt stöd. Syftet med uppsatsen var att få en bild och beskrivning av 

hur verksamma ledare och föräldrar uppfattar verksamhetens målsättningar och hur de 

uppfattar verksamhetens pedagogiska verksamhetsidé. Studien genomfördes med hjälp av 

intervjuer och observationer. Resultatet från intervjuerna med verksamma ledare, föräldrar 

inom föreningen och observationer, visade att verksamhetens pedagogik och föreningens 

målsättning handlar om att utforma en verksamhet utifrån individernas förutsättningar. Att 

skapa struktur och vara konsekvent som ledare genomsyrade det pedagogiska arbetssättet. Ett 

stort arbete inom verksamheten ligger även i att stärka deltagarnas självkänsla, som enligt 

studier och intervjuerna med verksamma ledare och föräldrar, påverkas av de sociala 

normerna som placerar målgruppen utanför normalitetens ramar. Vidare menar de att 

fritidsmöjligheterna för målgruppen är begränsad då utbudet av anpassade fritidsaktiviteter är 

allt för få. Studier visar även att målgruppens historia som genomsyrades av förtryck och 

utanförskap i samhället lever i viss mån kvar och än idag finns förbättringar som kan göras i 

integrationsfrågan. De antyder också att fritid ur en positiv mening, är ett bra verktyg för 

identitetsskapandet i en gemenskap.  

 

Nyckelord: funktionsnedsättning, pedagogik, idrott, fritid, identitet 
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1. Inledning  

Jag har sedan många år tillbaka varit verksam som ledare i olika idrotts- och 

fritidsverksamheter. Det var under ett sommarläger, arrangerat för ungdomar med olika 

funktionsnedsättningar, som jag för första gången kom i kontakt med målgruppen. Att få 

människor med olika behov att fungera i ett sammanhang var väldigt utvecklande för mig som 

person och som ledare. Sommarlägret som höll på i två veckor var den enda 

fritidssysselsättningen som många av deltagarna hade. En av ledarna uppmärksammade 

situationen och bestämde sig för att skapa en fritidsverksamhet inriktad på barn och ungdomar 

med funktionsnedsättningar, en målgrupp som många gånger är beroende av att andra skapar 

möjligheterna. Nu har några år gått sedan verksamheten startades och jag har i min uppsats 

valt att studera hur verksamheten idag ser ut.  

De vanligaste diagnoserna inom just denna verksamhet är Autism, Aspergers och ADHD men 

även andra diagnoser förekommer. För varje individ är diagnosen unik men det finns speciella 

egenskaper som kännetecknar svårigheterna (Abrahamsson 2010, Jönsson & Lindgren 1998). 

Perceptionsstörningar som står för hur vi uppfattar ljud, ljus, företeelser, smaker och andra 

sinnesuttryck är vanligt förekommande inom de tre diagnoserna. Att inte kunna tolka dessa 

sinnesintryck rätt kan skapa kaos hos personen. Vad omgivningen ser behöver inte vara vad 

personen upplever. Upplevelsen i säg kan vara väldigt dramatiskt där syn- eller 

hörselintrycken är förstärkta och ger ett helt annat intryck (Abrahamsson 2010.). Även 

kognitiva svårigheter förekommer inom de tre diagnoserna. Kognition som är en 

samlingsterm för våra olika tankeprocesser och svårigheterna under begrepp är att personen 

inte kan automatiskt förstå vissa grundläggande saker om tillvaron, som tid, generaliseringar, 

kategoriseringar och vad och hur andra människor tänker (ibid.) Diagnoserna fungerar olika 

beroende på miljö och Abrahamsson (2010) beskriver som exempel att personer med ADHD 

kan ha svårt med att sitta still och koncentrera sig i exempelvis i ett klassrumsmiljö men kan i 

ett annat sammanhang fungera utan att uppvisa några svårigheter. Abrahamsson belyser att en 

person med en diagnos kan i många avseenden ha specifika svårigheter men med rätt kunskap 

och stöd av att utveckla olika strategier ha en fungerande vardag. Inom vissa yrken kan det 

vara till fördel att ha de förmågor som diagnoserna har men kan även vara till en nackdel om 

arbetsplatsen inte passar(Abrahamsson 2010). 

Personer med diagnoser har många gånger andra förutsättningar än normal presterade. 

Målgruppen har ur ett historiskt perspektiv genomgått tider av förtryck och utanförskap i 
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samhället (Magnusson 1999, Förhammar 1991). Fritid har i deras mening inte existerat på 

samma sätt som för en normalstörd. Allt sedan förtrycket uppmärksammades så har arbetet 

kring hur samhället ska anpassa sig efter målgruppens behov. Allteftersom har olika lagar och 

rättigheter skapats för att integrera personer med funktionsnedsättningar som en del i 

samhället men trots de stora framsteg som skett de senaste 50 åren så finns fortfarande idag en 

hel del kvar i utvecklingen (ibid.) I Sverige finns idag nationella organisationer och föreningar 

på kommunal nivå som skapar förutsättningar och möjligheter för målgruppen att ha ett utbud 

av fritidsaktiviteter (Magnusson 1999). 

Att känna gemenskap och samhörighet är en viktig del i vår identitetsprocess. Vi människor är 

flockdjur (Högberg, 2011) och att tillhöra en grupp och kunna identifiera oss till gruppen är 

en viktig förutsättning i våra liv. I vår fritid har vi möjligheten att hitta denna gemenskap och 

Norling & Gunnarsson (1997) belyser att den psykiska-, fysiska- och sociala hälsan förstärks 

genom att skapa en bra fritid. Beroende på vilken typ av fritidsaktivitet vi utövar så påverkas 

vår hälsa på ett bra och respektive dåligt sätt. Fritid är en social konstruktion som styrs utifrån 

bestämda ramar och det är just dessa bestämmelser som kan styra huruvida vår fritid påverkar 

oss i positiv respektive negativ mening (Magnusson 1999).   

Syftet med uppsatsen är att se hur en verksamhet inriktad på barn och ungdomar med 

särskilda behov ser ut i praktiken och hur det pedagogiska arbetet med att skapa 

fritidsmöjligheter inriktad på identitetskapandet uppfattas av verksamma ledare och föräldrar.  

 

 

2. Bakgrund 

I den teoretiska förförståelse presenteras en historisk överblick, där jag valt att presentera 

målgruppen ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Vidare tar jag upp en särskild pedagogik 

och hur det särskilda är kopplat till målgruppen. Därefter tar jag upp värdet av en fritid och 

hur fritid har en påverkan på identitetsskapandet.  

2.1  Historisk överblick 

Under 1700- och 1800-talet utnyttjades många funktionshindrade och tvingades av godsägare 

och böder att arbeta mot deras vilja (Magnusson 1999, Förhammar 1991). Mot slutet av 1800-

talet arbetade kyrkan och en del förmögna personer i välgörenhetsorganisationer för att skapa 
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sysselsättningar för målgruppen att försörja sig med. Tanken var att få bort tiggeri och 

kriminalitet som många funktionshindrade hamnade i (Sandin 1986). 

Vid den här tiden var levnadsförhållandena tuffa för personer med funktionshinder och det 

fanns inga kommunala lagar eller social trygghet som gav människorna rättigheter i samhället. 

Funktionshindrade skulle istället sättas på institutioner i utkanten av städerna för att vara 

avskilda från övriga medborgare och föräldrar uppmanades att glömma bort sina barn (Sandin 

1986). Inte förrän 1997 hade alla de så kallade vårdhemmen och specialsjukhus lagts ner 

(Magnusson 1999). 

Den ekonomiska belastning som personerna med funktionshinder ansågs vara för samhället 

skapade under 1930- 40- och 50-talet en rasbiologisk debatt i Sverige. För att sätta stopp på 

att fler personer med funktionshinder skulle födas, så tvångssteriliserades många, främst 

kvinnor (Broberg & Tydén 2005, Dahlgren 2003). Det var först på 90-talet som forskare och 

journalister avslöjade det förtryck som pågick i Sverige under många år (Magnusson 1999). 

Under 60-talet utvecklades handikappsrörelsen i syfte av att förbättra förhållandena för 

målgruppen. 1966 bildades Statens handikappråd som i uppgift hade att fördela pengar till 

verksamma handikapporganisationer. Allteftersom skapades debatt omkring handikappfrågor 

och på slutet av 60-talet började även de politiska partierna att engagera sig i debatten. 1970 

beslutade WHO, Världshälsoorganisationen att tidigare begrepp som exempel vanföra och 

sinneslösa istället skulle ersättas av begrepp som funktionshindrad och handikappad. Nu på 

senare år har även begreppet handikapp ifrågasatts och är inte längre aktuellt (Magnusson 

1999).  

Under 1970-talet började en diskussion i Sverige som innehöll frågor om integration. Tanken 

var att vi och dem tänkandet skulle få ett slut och att vi istället skulle rikta samhället mot en 

enad grupp. Kontexten handlar om integrering i fysisk, funktionell och social mening 

(Magnusson 1999). Magnusson belyser att inom barnverksamheten har man i praktiken 

kommit längst i frågan om integration. Magnusson menar att det beror på att barn inte 

utvecklats samma utstötningstaktik som förekommer i vuxenvärlden. (ibid.)  

Att kunna röra sig någorlunda fritt i samhället är en viktig förutsättning för att kunna delta i 

sociala aktiviteter (Lindqvist, 1996). Under 1970-och 80-talen började man bygga om 

idrottsanläggningar, byggnader och andra samhälleliga platser för att anpassa för den med 

funktionshinder. Trots förbättringarna så användes inte ombyggnaderna i sådan stor 
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utsträckning som man hoppats på. Många hade svårt att ta sig till de samhälleliga platserna 

och andra ville inte åka dit själva av rädsla att bli uttittade (Magnusson, 1999). Magnusson 

menar att i flera forskningsstudier konstateras att de psykiska och sociala hindren är större än 

de materiella eller ekonomiska (Magnusson 1999).  

Lindqvist (1996) belyser också problematiken med att barn och ungdomar med 

rörelseförhinder ofta är uteslutna från kamratgruppen framförallt t.ex. vid lek och 

fritidsaktiviteter. Hon menar att upplevelsen av att vara utesluten och betraktad som 

annorlunda kan leda till ”svag självkänsla och osäker identitet” (Lindqvist, 1996 s.95). Vidare 

belyser Lindqvist att det finns en risk att funktionshindrade ungdomar får en ”bristande 

samhällelig integrering” (ibid. s.95) i vuxenlivet eftersom deras sociala integrering under 

barndomen och tonåren varit otillräcklig (Calder 1980, Diamond 1981 i Lindqvist 1996, 

Jerlinder 2010).  

Funktionshinder är något som skapas i ett samspel mellan individen och dess omgivning. Det 

är i samspelet med andra i ett utbyte av sociala roller, självbild och identitet, som 

funktionshinder får sin mening (Swan, 1996 i Lindqvist 2009). ”Omgivningens attityder och 

reaktioner är ofta nedvärderande och stigmatiserade och är viktiga inslag i detta perspektiv, 

liksom individens aktiva gensvar och reaktioner i olika situationer” enligt Lindqvist (1996 s. 

94). Detta synsätt bryter mot det synsätt som länge och som fortfarande kännetecknar vår syn 

på funktionshinder och som utgår från ett individuellt eller medicinskt perspektiv. Detta 

innebär att själva skadan eller sjukdomen ses som upphovet till funktionshindret (Lindqvist, 

1996). Den rekommenderade lösningen som syftar till att normalisera individen består 

vanligtvis i någon form av medicinskt behandling eller specialinsats. Lindqvist (1996) menar 

att detta formulerats i termer av en medikalisering av personliga eller sociala problem 

eftersom en medicinsk diagnos ofta finns med i bilden. Många föräldrar till skolbarn har ett 

intresse av att få sina barn utredda och diagnostiserade exempelvis pga skuldkänslor och oro 

över barnets beteende. Lindqvist refererar Skolverket (1998:59) som konstaterar att detta kan 

innebära att i klassrumsmiljö utgår skolans personal i mindre utsträckning från de behov som 

uppenbaras i klassrummet och skola och istället litar mer till expertutlåtanden om tillstånd.  

Idag finns tre lagar som ett stöd för funktionshindrades liv, socialtjänstlagen (SoL) som 

infördes för att stödja varje individ till ett självständigt liv genom att ge alla ekonomiskt och 

social trygghet. Socialnämnden i varje kommun har huvudansvaret att ge människor den hjälp 

de behöver. Exempel så sköter de hemtjänst, färdtjänst och barnomsorg. Hälso- och 
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sjukvårdslagen (HSL) är den andra lagen som syftar till att alla kommuner ska garantera att 

invånarna inom ett landstingsområde får stöd inom sjukvården. De ansvarar för habilitering, 

rehabilitering, hjälpmedel och tolkservice. Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) bygger på insatser av särskilt stöd till vissa funktionshinder. Lagen 

hänvisar till personer med autism, funktionshinder efter hjärnskada i vuxenålder orsakad av 

yttre våld eller kroppslig sjukdom eller andra fysiska eller psykiska funktionshinder som är 

stora och skapar stora svårigheter i den dagliga livsföringen (Berggren 2000).  

 

 

2.2 En särskild pedagogik 

Enligt Pedagogisk uppslagsverk så står specialpedagogik för en särskild pedagogik som är till 

för elever som av olika anledningar har svårigheter med den ”normala” undervisningen. 

Sådana svårigheter kan syftas till utformningen av en verksamhet som ska gynna den enskilda 

elevens möjligheter. I vissa andra länder innefattar specialpedagogisk verksamhet även elever 

som är särskilt god begåvade och placeras i skolor med elitnivå (ibid.).  

Det är viktigt i arbetet med människor med olika grader av utvecklingsstörningar att se dem 

som personer med utvecklingsmöjligheter. Varje person är unik och kan aldrig definitivt 

placeras på en viss nivå. Utvecklingsmöjligheterna styrs utav tidigare erfarenheter och den 

stimulans dem får (Olsson 2006). Utvecklingsstörning innebär att man har svårare än andra att 

lära sig saker. Inlärningen kan ta längre tid och man har även svårt att hålla kvar flera intryck i 

närminnet (ibid.).  

”Orsakerna till att en elev blir föremål för specialpedagogiska åtgärder kan 

vara fysiska och psykiska eller också mera specifika inlärningssvårigheter. 

Den kan också avse elever som enligt skolans normer i förhållande till 

andra, ofta kallade anpassningssvårigheter. Också elever som påtagligt 

negativt avviker från det som statistiskt sett betraktas som normalt kan bli 

föremål för specialpedagogiska åtgärder”. Ur Pedagogisk uppslagsverk s. 

583 

En fråga som är väldigt aktuell just nu är om en inkluderande verksamhet skulle främja 

situationen för personer med funktionsnedsättningar. Norwich & Lewis menar att det behövs 

en bredare pedagogik som ska inkludera de som i dag placeras inom specialpedagogikens 

ramar. Fast de poängterar att pedagogiken i sig ska sedan ingå i den vanliga pedagogiken. De 



10 
 

menar vidare att inkludering ska innebära att alla deltagare oavsett svårigheter ska vara 

tillsammans i samma grupp, att alla tillsammans ska delta i aktiviteten för att på så sätt få ut 

det mesta av den. Deltagarna ska uppnå goda kunskaper genom ett samspel med de andra 

deltagarna och tillsammans ska de utvecklas socialt och emotionellt (Norwich & Lewis, 

2007). 

 

2.3 Fritid och hälsa  

Begreppet fritid anger att man är fri från något, dvs arbete men också fri för något man själv 

vill göra. Om fritiden ska bli en positiv hälsofaktorer så är det upp till oss själva vad vi gör av 

den och hur vi upplever den (Jönsson 1993). Enligt Balldin (2003) är fritid en social 

konstruktion som förknippas med känslan av att känna sig fri eller känslan av att kunna göra 

vad man vill, när man vill och hur länge man vill.  

Även Magnusson (1999) belyser att fritidssysselsättning påverkar människans hälsa. Hon har 

delat in effekterna av en fritidssysselsättning i tre kategorier, inre effekter, sociala effekter och 

yttre effekter. De inre effekterna handlar om sinnesstämning och påverkar både motoriken och 

självförtroendet. De sociala effekterna handlar om interaktionen mellan individer, hur vi 

bemöter och bemöts av varandra. Yttre faktorerna handlar om hur samhället skapar 

förutsättningar och påverkar människors sociala förhållanden (ibid.) 

Jönsson (1993) har också delat in hälsa i tre kategoriseringar, fysisk-, psykisk-, och social 

hälsa. Den fysiska hälsan syftar till huruvida kroppen är frisk och att celler, vävnader och 

andra organ fungerar normalt. Psykisk hälsa handlar om att vara i psykisk balans och att inte 

vara deprimerad eller ha ångest, utan i stor utsträckning ha ordning på sina känslor. Social 

hälsa avser relationer och kontakter med andra människor och del i samhällslivet (ibid.) 

Föräldrars syn på uppfostran har en stor betydelse för vad ungdomar sysslar med på sin fritid. 

”I högre socialgrupper inlemmas ofta fritiden på ett både medvetet och omedvetet sätt i en 

långsiktig uppfostransstrategi” (Jönsson, 1993 s.46). Att sysselsätta sig på fritiden handlar inte 

bara om att fördriva tiden med kompisar utan barn och ungdomar sysselsätter sig också med 

nyttiga saker som är bra att ha erfarenhet av även senare i livet. Det är därför inte ovanligt att 

fritids- och kulturaktiviteter bland ungdomar från högre socialgrupper fungerar som ett sorts 

komplement till skolan. Själva inlärandet eller utövandet innebär också att de tillägnar sig 

vissa förhållningssätt och umgängesvanor som är värdefulla att klara av som vuxna. 
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Fritidssysselsättningarna blir investeringar inför framtiden (Jönsson, 1993). I samma studie 

visar Jönsson att ungdomarna som tillhörde arbetarklassen vistades mer på fritidsgårdar och 

var inte alls lika ofta aktiva i någon arrangerad verksamhet.   

I en undersökning (Ung nr 6/88; von Feilitzen i Jönsson, 1993) visar resultatet att idrott var 

den populäraste fritidssysselsättningen efter skoltid. Medans medlemantalet i olika 

idrottsföreningar ökat så har intresset för idéburna föreningar minskat. De stora 

medlemssporterna var fotboll, handboll, och ishockey, alltså lagsporter. Till dessa sporter var 

intresset bland pojkar störst och flickorna ville hellre umgås med sina vänner. Jönsson (1993) 

menar att den stora skillnaden i könsfördelningen är kopplat till de skilda sociala 

erfarenheterna som ungdomarnas familjer och uppväxtmiljöer representerar. ”Det är här 

naturliga synsätt och uppfattningar formas som gäller alla delar av livet, allt från konst, mat, 

dryck, musik, teater till sport- och idrottsgener” (Jönsson, 1993 s. 50).  

För många betyder god hälsa att vi inte är sjuka men enligt Jönsson (1993) är hälsa mer än att 

vara fri från sjukdom. Det kan enligt dem innebära att man trivs med livet som kan innebära 

allt från att ha så pass bra rörlighet att man kan gå i trappor till att ha bra kontakter och känna 

gemenskap med familjen, vänner och arbetskamrater. Hälsa handlar alltså inte bara om hur 

kroppen fungerar utan även om hur man känner sig inombords och hur kontakterna med 

omgivningen fungerar (ibid.).  

Norling & Gunnarsson (1997) anser att välbefinnandet går kraftigt att påverka bla. Inom 

fritiden, det finns en koppling mellan vad man gör och hur man påverkas av olika aktiviteter. 

En persons hälsoläge påverkas av hur livssituationen ser ut. För de flesta människor kan det 

totala livssituationen delas in i tre större områden, den första är sömn, hushåll och hygien, den 

andra är arbete och utbildning och den tredje är fritid och rekreation. Alla de tre områdena 

påverkar hälsan och är viktiga förutsättningar för att uppnå en välbefinnande vardag enligt 

Norling & Gunnarsson (1997). Hur de tre områdena fördelas i en persons liv ser olika ut, 

exempel för den som inte har ett arbete får fritiden en dominerande betydelse för stimulans, 

livsinnehåll och hälsoläge (ibid.) Biologiskt – genetiskt styrda förändringar av hälsoläget som 

en del psykoser, autism och utvecklingsstörning är svårare att påverka men även här kan 

mycket göras för att minska handikappet och förbättra välbefinnandet med en mera anpassad 

och stimulerad fritid (ibid.).  

Ett synsätt på hälsobegreppet är att hälsan är en fortlöpande process. Det finns faktorer som 

hotar hälsan men det finns även en hel del för att förbättra och behålla ett gott välbefinnande 
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(Jönsson, 1993). Det finns en rad riskfaktorer som den enskilde individen inte kan kontrollera 

eller göra något åt. Hit hör exempel ärftliga faktorer och negativa miljöfaktorer enligt Jönsson 

(1993). Livsstilen påverkas av kostvanor, fritidens innehåll och sociala relationer och 

beroende på hur vi lever till vardags så kan livsstilen bli en risk- eller friskfaktor, alltså utgöra 

ett hinder eller ökad möjlighet till god hälsa. Livsstilen blir lätt en riskfaktor om den 

kännetecknas av fysisk och psykisk passivitet. Användning av droger som tobak, alkohol, 

narkotika och social isolering är exempel på riskfaktorer. Omvänt blir livsstilen en 

skyddsfaktor enligt Jönsson (1993) om man utvecklar vanor och intressen som tillfredsställer 

fysiska, psykiska och sociala behov.  

Liksom en motor behöver bränsle för att kunna arbeta behöver människan stimulans för att 

utveckla sina förmågor. Vår kropp är byggd för rörelse och för att vi skall må bra behöver vi 

fysisk aktivitet. Vårt tänkande, våra känslor och vår kropp behöver således allsidig stimulans i 

lagom omfattning. (Norling & Gunnarsson, 1997 s. 16, Jerlinder 2010). 

Norling & Gunnarsson (1997, 1994) belyser att studier av t ex äldre visar att de som mår bra 

är vanligen lagom aktiva psykiskt, fysiskt och socialt. Saknas exempelvis den sociala 

stimulansen så kan det påverka den psykiska hälsan och kan vidare resultera försämringar i 

fysiska funktioner med försämrat immunförsvar och nedsatt rörlighet. För personer som har 

en ärftlig nedsatt rörelseförmåga så finns möjligheten att utveckla andra förmågor som kan 

kompensera bristen på fysisk aktivitet. Norling & Gunnarsson (1997) poängterar att vi gör 

dessa förändringar och anpassningar hela livet, från förändringar i lekens innehåll i 

barndomen till den äldre anpassningen sent i livet.  

 

2.4 Formandet av en identitet 

Att forma sig själv till någon, att bli en människa i relation till andra människor innebär att 

ständigt utvecklas i ett livslångt perspektiv. Individens bild av sig själv och självkänsla av hur 

personen uppfattas av andra skapas genom en dialog med andra människor. Dessa möten sker 

i olika sociala sammanhang och individen fungerar olika beroende på vilket socialt 

sammanhang som denne befinner sig i (Nilsson 1998, Jerlinder 2010). Individens uppfattning 

om vem hon är bestäms alltså inte endast i relation till andra människor, utan i relation till 

andra människor i ett bestämt sammanhang. Fritiden är i högsta grad involverad i 

identitetsskapandet (Nilsson 1998). Vidare menar Nilsson (1998) att fritiden även kan vara 

motarbetande. Inom fritidens områden finns maktförhållanden och synsätt som skapar ramar 
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och begränsningar för individers identitetsformering, ”…beträffande vilket utbud som finns 

att tillgå, vad som förväntas av unga kvinnor och män i skilda situationer, var gränserna för 

det möjliga går” (Nilsson, 1998 s.153).  Verksamheter skapas utifrån vad som förväntas 

attrahera deltagare. Flickor erbjuds aktiviteter som flickor förväntas gilla och pojkar utifrån 

vad som anses passa dem (ibid.). Trots att vi till största del har en stor påverkan i att forma vår 

identitet så styrs konstrueringen alltid från en given social position, som kvinna eller man, ung 

eller gammal, rik eller fattig, svensk eller inflyttad . Med detta menar Nilsson att vår identitet 

är en ”förändlig plattform” som han kallar det (Nilsson, 1993 s.153). Jönsson skriver att 

”Människan är aldrig färdig, hon blir till i samspel med sin miljö och andra människor” 

(Jönsson, 1993 s.33). Balldin (2003) anser att ungas tid, alltså den tid som avser ungdomens 

år är år som kännetecknar ett förberedelsestadium till vuxenlivet och förutsätter att ungdomar 

ska anpassa sig till den sociala strukturen som samhället skapat. Melucci (1991) i Balldin 

(2003) menar att tonårstiden är den period i livet då man blir medveten om tiden relaterat till 

den egna identiteten.  

”Ungas liv rör sig runt en veckorelaterad cykel. Deras sociala rytm utgår 

från den strukturering av dagsflödet som resulterat i perioder av 

ledighet/fritid och skoldagar/arbetstid. För äldre tonåringar innebär 

veckoslut och helger en frihet som varken flertalet vuxna eller yngre barn 

har tillgång till” (Balldin, 2003 s. 13).  

 

 

3.  Syfte och frågeställningar  

Studiens syfte är att studera hur verksamma ledare och föräldrar uppfattar en 

fritidsverksamhet inriktad på barn och ungdomar med olika typer av funktionsnedsättningar. 

Genom intervjuer och observationer ska följande forskningsfrågor besvaras.  

Vilka målsättningar genomsyrar en fritidsverksamhet för barn och ungdomar med 

funktionsnedsättningar enligt verksamma pedagoger och föräldrar? 

Hur uppfattar verksamma pedagoger och föräldrar det pedagogiska arbetet med att skapa 

fritidsmöjligheter inriktad på identitetskapandet? 
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4. Metod 

4.1 Metodval  

Jag har använt mig av kvalitativa metoder i min utförda undersökning, där jag valt att både 

göra intervjuer och observationer. En kvalitativ undersökningsmetod innebär att de metoder 

som används för att genomföra undersökningen är mer inriktade på ord exempelvis genom 

djupgående intervjuer och färre intervjuobjekt än vid kvantitativa metoder som använder sig 

av exempelvis enkäter i olika former (Linblad 1998 ). Mitt val av kvalitativa metoder är 

baserat på att jag ville ha en mer djupgående information och för att besvara mitt syfte bäst 

ansåg jag att den valda metoden var lämpligast. Innan det bestämdes för vilka metoder som 

skulle användas läste jag in mig på tidigare forskning inom mitt valda undersökningsområde. 

 

4.2 Urval 

Verksamheten som jag valt att undersöka är idag en stor förening som än idag fortsätter att 

expandera. De har över 20 aktiva ledare och en styrelse som tillsammans får verksamheten att 

gå runt. Innan jag valde ut personer till mina intervjuer så tog jag kontakt med en i styrelsen 

som rekommenderade mig vilka ledare jag skulle kontakta för en eventuell intervju. För att få 

rätt information i förhållande till mina frågeställningar, så hade jag några krav som behövde 

tillgodoses. Det första kravet var att ledarna varit verksamma inom föreningen i minst 2 år 

och det andra kravet var att ledarna även varit verksamma som idrottsledare med en grupp av 

barn och ungdomar inom den normalpresterande världen. Tanken bakom detta var att få mer 

kvalitet i intervjuerna. Samtliga ledare har arbetat inom föreningen i minst 3 års tid och har 

minst 10 års erfarenhet som idrottsledare. Av samma person i styrelsen blev jag även 

rekommenderad vilka föräldrar jag kunde tänka mig att höra av mig till.  

 

Inför observationerna valde jag ut två grupper att observera. Tanken bakom de valda 

grupperna var att både få med en yngre grupp och en äldre. Eftersom syftet var att undersöka 

verksamhetens pedagogiska arbete så ansåg jag att de båda målgrupperna var viktiga att få 

med.  

 

4.3 Tillvägagångssätt 

Intervju är en vanlig undersökningsform i en kvalitativ studie. En kvalitativ intervju innehåller 

frågeområden som kan ha en bestämd ram för val av frågor (Lindblad 1998). Jag började 



15 
 

därför med att skriva ner några centrala frågor för att ha utgångspunkter att utgå ifrån (bilaga 

1). Frågorna kunde också uppstå under intervjuns gång och variera från en intervju till en 

annan eftersom den är semistrukturerad. Denna variation är beroende av vilka svar som ges av 

den intervjuade samt vad som framkommer under intervjuns gång (ibid.) En kvalitativ 

intervju syftar till att få kunskap inom ett område där den intervjuade berättar utifrån egen 

omfattning. I denna typ av intervju förs ett samtal mellan den intervjuade och den som 

intervjuar (ibid.). Frågorna i en kvalitativ intervju ska dock syfta till att svar fås inom ett visst 

område som i förhand är bestämt av den som intervjuar (ibid.). Mitt syfte var att de 

intervjuade skulle ge mig en god inblick i verksamheten och hur det pedagogiska arbetet med 

att skapa fritidsmöjligheter inriktad på identitetskapandet uppfattades. För att få en god bredd 

av information i förhållande av mina frågeställningar så valde jag att intervjua tre ledare och 

två föräldrar.  

 

Innan observationerna hade jag gjort klart att jag skulle följa de två grupperna under en 

månadstid. Jag var dock medveten om att tidsplaneringen var bara en grundplan som skulle 

kunna komma att förändras beroende på hur mycket information jag lyckades få ihop. Fyra 

gånger i veckan höll jag till vid träningarna som höll på i en och en halvtimme. Tanken med 

min observation var att se hur det pedagogiska arbetet såg ut och om jag hittade någon röd 

tråd i verksamhetsidén.  

 

4.4 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet har rekommenderat fyra etiska ställningstaganden, informations-, samtyckes-

, konfidentialitets- och nyttjandekriterium som jag valt att följa i min undersökning 

(www.codex.uu.se/forskarensetik). 

 

Jag kontaktade verksamhetschefen och presenterade mig själv och vad mitt syfte med 

undersökningen var. Genom verksamhetschefen fick jag tips på vilka jag skulle kunna tänka 

mig använda i min undersökning. Jag kontaktade dessa via telefon som jag ansåg kändes mer 

personligt. Samtliga deltagare blev upplysta om att deltagandet var frivilligt med möjlighet att 

avbryta om det velat. Jag förklarade att med hänsyn till personlig integritet så kommer 

samtliga intervjuer vara anonyma och deras namn kommer därför inte att nämnas i uppsatsen. 

De var väl medvetna med att informationen dem gett mig skulle bara användas i denna 

uppsats. Efter varje intervju sammanfattade jag all den information jag antecknat under 



16 
 

intervjuns gång och bad om ett godkännande av att texten var rätt uppfattat. Det var även en 

hjälp för mig att stämma av och lyckas få en helhet av informationen.  

 

 Inför observationerna fick jag av verksamhetschefen ett godkännande av undersökningen. I 

min undersökning har jag valt att observera två aktivitetsgrupper inom föreningen och 

lämnade missivbrev till de berörda vårdnadshavarna där de kunde samtycka eller avstå 

(bilaga2). 

 

 

 

5. Resultat och analys  

I denna del av studien kommer en redovisning av mitt resultat, texten genomsyras av 

resultatet från intervjuerna och observationerna. De delar av resultaten som jag valt att 

presentera är utformat utifrån vad som är relevant i relation till mitt syfte och frågeställningar. 

Jag har valt att tematisera resultatet i underrubriker för en intressantare läsning.  

5.1 Verksamhetsidén 

En viktig filosofi för verksamheten är att den ska vara formad för att anpassa aktiviteterna 

utifrån deltagarens olika förutsättningar. För att uppnå detta resultat så är en viktig 

förutsättning att det finns en kontinuerlighet i arbetet. I verksamheten ska olika människors 

behov tillgodoses vilket innebär att nya utvägar och möjligheter formas utifrån individen.  

”Verksamhetsidén är att ge livskvalitet åt alla genom motion, rekreation och 

friskvård i gemenskap. Syftet med verksamheten är att erbjuda aktiviteter för 

dem som inte själva söker sig till föreningslivet så att de får möjlighet att 

utöva och prova på olika idrotter och aktiviteter. Det finns inget krav på 

prestation utan alla platsar utifrån sina egna förutsättningar”(Ledare 1).  

Ledare 1 var med och startade föreningen sex år sedan. I sitt tidigare arbete som fritidsledare 

uppmärksammade han att målgruppen inte hade något större utbud av fritidsaktiviteter. 

Genom samtal med de ungdomar som kom till fritidsgården insåg han att många var 

intresserade av fritidsaktiviteter med inriktning idrott.  
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”Första tanken som slog mig var varför vi vuxna tänker annorlunda när det 

kommer till barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. De är som alla 

oss andra också vanliga människor med olika intressen som bör mötas. Jag 

tror att en stor missuppfattning är att många tror att arbetet med 

målgruppen är svårare än vad det är” (Ledare 1).  

Ledare 2 har tidigare under många år varit idrottsledare i olika verksamheter med 

normalstörda barn och kom för första gången i kontakt med barn och ungdomar med 

funktionsnedsättningar genom Heros.  Innan hon satte igång att jobba som ledare för 

föreningen, fick hon gå en intern ledarutbildning med fokus på de diagnoser som de skulle 

stöta på i verksamheten. 

”Det var en hel del att ta in för mig som varken hade tidigare erfarenhet 

eller kunskap om de olika funktionsnedsättningarna. Tanken som slog mig 

var hur jag skulle komma ihåg alla de diagnoser som de föreläst om och hur 

jag sedan i praktiken skulle kunna dra paralleller i situationer som skulle 

kunna uppstå”(Ledare 2). 

Utöver den interna utbildningen så fick hon även gå en ledarutbildning inom SISU. 

Utbildningen var inriktad för ledare inom alla idrotter som ville ha en grundutbildning i 

arbetet som en idrottsledare. Pedagogiken enligt Ledare 1 var allmäninriktad och tyngden av 

utbildningen riktade sig på vad som var viktigt att tänka på när det gäller barn och ungdomar 

inom en idrottsverksamhet. Hon känner idag att det var den allmänna utbildningen som 

förberedde henne bäst och som hon har haft mest användning av i sitt arbete. Hon menar att 

kunna se diagnoser inte är så viktigt som hon trodde det skulle komma att bli. Istället la hon 

fokus på att lära känna deltagarna som unika individer med egna förutsättningar och behov. 

Att söka svar igenom att ta reda på diagnosen var inte det väsentliga. 

”Självklart fick man aha-upplevelse någongång när man fick berättat vilken 

diagnos en deltagare hade. Men att dra alla över en och samma kant och 

utgå från detta var inte effektiv, varken för mig som ledare eller för 

deltagaren. Att istället bemöta varje deltagare som en unik individ och se 

efter vilka behov personen har är det viktiga”(Ledare 2). 

Samtliga ledare är överens om att verksamheten genomsyras av en kontinuerlig process. Ett 

konkret exempel på detta är ledarträffar som de håller efter varje aktivitet. Tanken med 

träffarna är att sammanfatta hur dagens träning gått, vad som varit bra och eventuella 



18 
 

förbättringar som kan göras inför näst kommande träning. Det har varit betydelsefullt i 

utveckling av deras ledarskap . En tisdagsträning för de yngre barnen bestämde ledarna för att 

ha springstafett mellan två uppdelade lag. Som startsignal säger en av ledarna ”klara, färdiga 

gå” och pojken som står först för att starta i ena kön, gör som ledaren säger och börjar gå. En 

underförstådd mening som för många är en självklarhet att man då ska springa. Efter ett antal 

försök till att få pojken att springa istället för att gå, så kom en av ledarna på att istället säga 

”klara, färdiga, spring”, vilket gav resultat. 

” Nu efterhand är det något jag ler åt och jag har lärt mig att ta vardagliga 

uttryck förgivet. I denna situation var det ju pojken som var klok och gjorde 

såsom vi sa att han skulle göra och det var ju att just gå” (Ledare 2). 

Det är många liknade inslag som ledarna får erfara under sina år och belyser att det är vad 

som gjort jobbet så roligt och beskriver det som en värld där ingenting är omöjligt.  

”Att komma till ett jobb där den ena träningen efter den andra aldrig 

kommer vara sig lik är vad som gör det så spännande. Att anpassa sig och 

utvecklas successivt utifrån olika händelser och framförallt att kunna vara 

flexibelt är vad jag anser vara grundpedagogiken i mitt arbete” (Ledare 2). 

Många saker som vi tar förgivet i vår normalpresterade värld ligger långt ifrån målgruppens 

verklighet. Det är en grupp av individer som av olika anledningar har andra behov än vad vi 

är vana med. Försämringar i både hörsel och syn är något som är vanligt förekommande. Det 

som är en självklarhet för en ledare att se, uppfattas av personen med en synskada som en ren 

omöjlighet. På samma sätt som olika intryck av hörsel inte upplevs på samma sätt som en 

person med hörselskada. Ledare 3 fick uppleva detta då han under en match uppmanade en av 

spelarna att byta.  

”Jag ropade att alla de fyra som var ute på innebandyplanen att byta men 

bara tre uppfattade mina ord. Jag fortsatte att ropa och blev istället 

frustrerad över att hon inte hörde mig. Tillslut var det en annan medspelare 

på planen som sprang fram till henne och talade om att hon skulle byta” 

(Ledare 3). 

Han hade tidigare inte märkt av att hon hade problem med hörseln då han tidigare gav 

instruktionen på nära håll. Denna gång var det under en match och fokusen låg på spelet och 

inte på att han som ledare pratade. Han hade tidigare också varit med om en liknande 

situation, där en av spelarna kom med en egen gul bandyboll till en träning och ville att dem 
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skulle spela med den. Han förstod inte till en början varför det var så viktigt men fick det 

sedan förklarat av deltagrens personliga assistent. Det visade sig att spelaren hade en 

synskada som skapade svårigheter med att se vitfärg i snabba rörelser.  

Föreningen använder sig av en strukturerad pedagogik i sina aktiviteter. Att bemöta barnen på 

rätt sätt och framförallt synliggöra varje individ innan varje träning jobbade de konsekvent 

med. Bland de yngre barnen ville en del dela ut en kram till ledarna och hålla någon av 

ledarna i handen eller dela med sig något de hade att berätta. Ledarna var noggranna med att 

hälsa på alla genom att se dem i ögonen och tilltala deras namn. Inför varje träning så 

samlades de alltid i en ring för att ha upprop över vilka barn som var där och avslutade även 

med att samlas i en ring.  

” Tanken med vår målsättning är att hitta en struktur som vi också följer 

konsekvent. Det underlättar både för oss som ledare och även för 

deltagarna. Tidigare var jag inte lika konsekvent vilket ledde till att fler 

frågor kring aktiviteten ställdes. Frågor som vad ska vi göra nu och vad 

händer sen försvann allteftersom som jag blev mer strukturerad i mitt 

arbete” (Ledare 3).  

Att verksamheten genomsyrades av struktur var framförallt synligt i deras upplägg av 

aktiviteter. För de yngre barnen var leken den centrala delen. 

”I början kommer jag ihåg att vi ledare gjorde alltför avancerade övningar. 

Vi insåg att för barnen låg vikten mer i lekandet än att utveckla bollteknik” 

(Ledare 3). 

Vidare menar samtliga ledare att ungdomarna klarar av övningar som normalstörda barn 

brukar göra på sina träningar. De är också överens om att de sällan upplever att de har svårt 

att förstå de övningar som de använder sig utav. 

 

5.2 Samspel mellan olika roller i föreningen 

Att bygga relationer mellan olika parter inom föreningen har varit betydelsefullt. Framförallt 

att det har funnits ett förtroende mellan de olika rollerna och att alla strävar åt samma mål. De 

roller som syftas till är ledare, deltagare och även föräldrar. Föreningen har lyckats skapat ett 

samspel mellan samtliga partner som har varit en viktig förutsättning i etableringen av 

verksamheten. Ledarrollen har självfallet varit den viktigaste delen och utan dem så skulle 
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inte föreningen idag existera. Föreningen har medvetet valt att under aktiviteterna ha med 

yngre ledare och även någon från styrelsen. Detta har skapat olika funktioner för de olika 

parterna. De yngre ledarna har fått en kompisrelation med deltagarna medan styrelseledarna 

har fått ansvar över frågor som rör sociala frågor som exempel dåliga hemförhållanden som 

tyvärr många gånger är ett dilemma inom målgruppen. 

”Det är en målgrupp som alla delar en sak gemensamt och det är att de alla 

har någon form av funktionsnedsättning. En träning kom en tjej fram och 

berättade om att hon inte ville träna men ville gärna sitta och titta på. Hon 

hade samma dag varit och fått en ökad dos av sin ADHD medicin och kände 

sig därför orolig i kroppen” (Ledare 1). 

Samtliga ledare poängterar att föräldrarna har varit en viktig funktion i föreningen och ur de 

yngre barnens perspektiv är föräldrar ett måste för att de ska kunna ta sig till aktiviteten. 

Under tiden som ledarna hållit aktiviteten så har föräldrarna fått möjlighet att ventilera 

eventuella frågor och funderingar med någon från styrelsen. Just föräldrakontakten har varit 

betydelsefull för utvecklingen av föreningen. Att det har funnits en kontinuerlig kontakt har 

skapat förutsättningar för verksamheten att utvecklas i rätt riktning. Samarbetet har skapat en 

miljö inom föreningens vägnar som inkluderat föräldrarna som en viktig part.  Det har även 

under årens gång inträffat att man provat på något nytt som inte fungerat. Med föräldrarna 

som part har man kunnat tagit till sig synpunkter och gjort förbättringar.  

Det har även hänt att föräldrar som kommer med deras barn för första gången vill oftast 

förbereda ledarna på vilka behov deras barn har. De kommer med en massa tänkbara tips som 

de vill att ledarna ska ha i åtanke. Framförallt har föräldrar varit väldigt oroliga i att våga 

släppa taget på deras barn i den nya miljön. Det har visat sig att det i många fall varit en 

nackdel. Barnet i relation till ledarna och den nya miljön skapar tillsammans ett nytt sätt för 

barnet att fungera menar samtliga ledare.  

 En av föräldrarna uttrycker att hon i sitt arbete i att förbättra sin sons situation behöver även 

stöd och engagemang från alla de partner som möter hennes son i vardagen. Vidare belyser 

hon att alla inte har en skyldighet i att ta ansvar men att de optimala vore om alla hjälpte till.  

”Faktum är att man som förälder inte träffar sitt barn så mycket som man 

skulle önska. Andra vuxna såsom lärare och rehabiliteringspersonalen 

hinner träffa min son mer om dagarna än vad jag hinner göra. Jag vet att 
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förbättringarna hade varit mer kortsiktiga om jag bara hade mer 

tid”(Förälder 1). 

 

5.3 Att vara ”särbarn” 

Det är vanligt bland ungdomarna inom föreningen att de sätter sig i underposition för en 

normalpresterad person. De känner av hur de blivit utplacerade som något som särskiljer dem 

från det normala. ”Vi är ju såna där sär” attityden är något som ledarna stött på ett flertal 

gånger. Samtliga ledare berättar att en stor del av deras ledarskap går ut på att bygga upp 

deras självförtroende och självkänsla och anser att de ständigt blir motarbetade av samhällets 

normer.  

” Det är många gånger som man stött på framförallt blickar från andra 

människor när man varit ute med målgruppen. Framförallt finns en brist på 

förståelse bland andra barn och ungdomar. Ibland handlar det om att andra 

barn kan skratta åt dem men också att barn kan komma fram och fråga av 

intresse varför dem är speciella” (Ledare 3). 

Förståelsen och respekten för olika individers olikheter anser samtliga ledare är mycket större 

bland barn och ungdomarna som har diagnoser. De är medvetna om deras egen situation och 

utifrån sitt perspektiv har det lättare att förstå andra personer som de har gemenskap med. 

Viktigt att poängtera är att den negativa bilden som vissa deltagare har av sig själv är något 

som ledarna bara sett bland ungdomarna. De har ingen erfarenhet av att de yngre barnen 

uttalat sig om sin självkänsla.  

”Att lära sig respektera och förstå hur olika individer skiljer sig från 

varandra handlar om vanor. Vi måste bemöta och få kunskap över sådant 

som skiljer oss åt för att få förståelse för att vi alla är olika och att det ena 

är inte mer rätt än det andra” (Ledare 1). 

Även bland de egna deltagarna sker kategoriseringar och även här får ledarna lägga ett stort 

arbete kring. De funktionshinder som förekommer ser olika ut och vissa har grava handikapp 

medans andra har någon form av inlärningsvårighet. Exempel hade innebandylaget för några 

år sedan en målvakt som var rullstolsbunden. Många mål släpptes in och det frustrerade vissa 

spelare. Liknande situationer uppstår ofta inom verksamheten. 
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”Vid en sommaraktivitet satt vi ledare tillsammans med deltagare runt ett 

bord och hade mellanmål. En av deltagarna som hade en grav 

utvecklingsskada satt och gjorde ljud samtidigt som han bankade i bordet. 

Mittemot honom satt en annan kille med Aspbergers som vägrade att sitta 

framför honom och blev väldigt irriterande över hans barnsliga beteende” 

(Ledare 3). 

Målgruppen har en stor blandning av funktionsnedsättningar och en tuff uppgift i det hela är 

att få alla de olika behov att fungera i en och samma miljö. ADHD som exempelvis är vanligt 

förekommande och i framförallt matchsituationer krävs ett extra koll från ledarnas håll. De får 

ibland ta extra pauser för att lugna ner stämningen som annars överhettas.  

”Det är extremt viktigt att som ledare att se förändringar i en långsiktig 

process trots att utvecklingen ibland kan ses som väldigt små steg. Man 

måste ha i åtanke att man träffar dessa ungdomar max tre gånger i veckan . 

I arbetet med målgruppen krävs ett stort tålamod som ledare och man får 

inte ge upp bara för att förändringar sker i myrsteg. Jag ser aldrig deras 

diagnoser som en ursäkt för hur de kan uppvisa sig men däremot har jag en 

förståelse för hur en situation har uppstått” (Ledare 2). 

Under ett av mina besök fick en av killarna ett utbrott men sekunden efter blev han ledsen och 

beklagade att situationen uppstått. Han var tydlig med att förklara sig själv och att han inte 

hade någon mening, utan att det bara hände. Trots att en diagnos som ADHD har sina 

baksidor så har den även sina fördelar. Den energin och orken som de ungdomarna med 

ADHD hade var till stor fördel i idrottssammanhang. Inte nog med att det orkade spela en hel 

match utan att vila utan de sprang även mest av alla på plan. Framförallt fungerade det bra när 

de spelade fotboll, den stora ytan gjorde att det inte blev lika intensivt som under innebandyn. 

 

5.4 Att vara berättigad en fritid 

Samtliga föräldrar anser att en fritidsaktivitet har varit väldigt betydelsefullt för deras barn. 

Både ur ett fysiskt men även psyiskt mening har det varit viktigt. Fritidssituationen är väldigt 

begränsad för en person med funktionsnedsättning idag och mycket ligger i att de är beroende 

av andra människor. 
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”Vi alla människor mår bra av att sysselsätta oss med sådant som berikar 

vår tid med glädje. Däremot anser jag att deras valmöjligheter vara mycket 

mer begränsade än min andra sons chanser.” ( Förälder 1). 

Förälder 1 menar att kunna ta sig till träningar har varit det största problemet. Tiden har inte 

funnits till att skjutsa omkring framförallt när man som förälder jobbar kvällar. 

“Vanligtvis har barn deras skolor i närområdet men särskolor som det finns 

färre av gör att barnen tvingas ta sig längre sträckor. Färdtjänst finns som 

ett alternativ fram och tillbaka till skolan men svårigheten har varit vid 

fritidsaktiviteterna. Idag är han så pass gammal att han klarar att ta sig 

själv till innebandyträningarna” (Förälder 1). 

Även ledarna har stött på samma problematik i sitt arbete. De flesta deltagare inom föreningen 

är beroende av föräldrar, personlig assistent och färdtjänst. En gång i tiden var tanken att en 

satsning på att ett gruppboende skulle ha aktivitet inom verksamheten. Det erbjöds en 

träningstid en kväll i veckan. Gruppboendet som var beroende av färdtjänst kunde inte bli 

lovade att vara där i tid vilket gjorde att ena veckan kom alla i tid, medans veckan efter var de 

en halvtimme försenade.  

“ De flesta deltagare som inte längre är med inom föreningen har lagt av 

just pga de inte kan ta sig till träningarna. Ibland får vi som ledare också 

ställa upp och skjutsa för att hjälpa så gått vi kan men alla gånger går inte 

det heller” (Ledare 3). 

Problematiken kring målgruppens fritidssituation har föreningen tidigt uppmärksammat och 

startade därför ett ambulerande projekt. Projektet gick ut på att ta sig ut till skolor och hålla en 

eftermiddagsaktivitet på plats. Tanken var att deltagare efter skoltid skulle erbjudas en 

idrottsverksamhet.  

”När föreningen var och informerade om deras projekt så nappade jag som 

förälder på direkt. Det har alltid varit jag eller min man som hämtat upp vår 

dotter från skolan och den enda skillnaden nu var att vi skulle komma någon 

timme senare. Man har som förälder inte mått bra av att ibland tvingats 

begränsa sitt barns fritidsmöjligheter men tiden har ju inte alla gånger räckt 

” (Förälder 2). 
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Den ambulerande verksamheten som idag finns till på ett par skolor, har varit ett väldigt 

fungerande koncept, framförallt för de som tidigare varit i behov av skjutsning. En enkel 

åtgärd som öppnar upp möjligheterna för individen till en berättigad fritid.  

 

5.5 Resultat och analys sammanfattning 
En frågeställning var att undersöka vilka målsättningar som genomsyrar fritidsverksamheten 

enligt verksamma pedagoger och föräldrar. I resultatet anges att verksamhetens målsättning är 

att ge livskvalitet åt alla genom motion, rekreation och friskvård i gemenskap. I verksamheten 

ska individernas olika behov tillgodoses vilket innebär att nya utvägar och möjligheter formas 

utifrån individen. Det finns inget krav på prestation utan alla ska platsa utifrån sina egna 

förutsättningar. 

Den andra frågeställningen var hur verksamma pedagoger och föräldrar uppfattar det 

pedagogiska arbetet med att skapa fritidmöjligheter inriktad på identitetskapandet. Resultatet 

visar att en fritid kan vara en positiv faktor i identitetskapandet om möjligheterna till en fritid 

ges. Målgruppen är en sårbar grupp som är i behov av andras drivkraft för att skapa 

fritidsaktiviteter. Det pedagogiska arbetet bygger på att skapa dessa möjligheter för att uppnå 

en glädjande och hälsosam fritid. Vidare visar resultatet att målgruppen befinner sig utanför 

vad som anses vara det normala enligt samhällets normer. Framförallt är många av äldre 

deltagarna väl medvetna om deras underposition i samhället. Ett stort arbete ligger därför 

också i att stärka självkänslan och formandet av en värdefull identitet.  

 

 

6. Diskussion 

Följande stycke inleds med en metoddiskussion där jag analyserar mitt tillvägagångssätt. 

Texten följs därefter utav en resultatdiskussion, där bakgrunden och resultatet knyts samman 

med arbetets problemformulering.  

6.1 Metoddiskussion 

Mitt val av kvalitativ intervju känner jag i efterhand var det bästa valet. Tanken var att få en 

djupgående information kring verksamheten och därför var det valet av metod den mest 
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lämpligast. Jag valde att göra en semistrukturerad intervju som enligt Lindblad (1998) ger ett 

vardagligt samtal. Under intervjuerna har jag styrt samtalen till vad som är relevant till min 

uppsats. På så sätt har det blivit en rödtråd i samtalet. I mina intervjuer har jag inte utgått 

strikt utifrån bestämda frågeställningar, utan jag valde några centrala utgångspunkter som en 

mall om jag under intervjuns gång skulle tappa den röda tråden i samtalet.  

Att jag utöver intervjuerna valde att göra observationer var för att jag ville få en egen bild av 

verksamheten. Jag ville få en egen inblick i verksamhetsidén och se om det fanns en struktur i 

ledarnas sätt att arbeta. Eftersom föreningen är stor så vore det bäst möjliga om fler 

observationer skulle ha gjorts, för att se om det pedagogiska arbetet genomsyrar hela 

verksamheten. Här har jag förlitat mig att de svar jag fått genom intervjuerna stärker den bild 

jag fått av mina observationer.  

Några förbättringar jag skulle kunna gjort för att stärka mina val av metoder är 

tillvägagångssättet. I observationerna skulle jag kunnat använda mig av en videokamera för 

att kunna gå tillbaka och analysera materialet. Däremot vet jag inte hur detta kan ha påverkat 

deltagarna och ledarna. Att veta att det finns en videokamera kan enligt min mening skapa en 

obekväm miljö. I mina observationer utgick jag ifrån att anteckna men även då påverkades 

min roll som observant de yngre ledarna. Jag uppmärksammade snabbt att vissa ledare blev 

obekväma och bestämde mig därför för att vara med i aktiviteterna för att skapa en reell miljö. 

Jag ansåg att det blev en bättre stämning, där ledarna inte kände sig lika pressade på att 

prestera som tidigare.  

I mina intervjuer använde jag mig inte av en diktafon och nu i efterhand är jag medveten om 

att det finns risk för att all information inte kommit med. Under intervjuerna var jag dock 

noggrann med att komplettera eventuell inforation som jag kände inte kom med. Enligt 

Lindblad (1998) har jag gjort en semistrukturerad intervju, en variation av metod som är 

beroende av vilka svar som ges av den intervjuade samt vad som framkommer under 

intervjuns gång (ibid.) Jag avslutade även intervjuerna med att sammanfatta den information 

jag antecknat och fick godkännande av den intervjuade om innehållet stämde.  
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6.2. Resultatdiskussion  

6.2.1 Utanförskap 

Alla individer har olika egenskaper och förutsättningar men trots det ska vi alla ha samma 

värdegrund och därigenom samma rättigheter. Vi ser en historia som präglas av förtryck och 

utanförskap i samhället framförallt för att synen på målgruppen har varit belastning för 

samhället (Magnusson 1999, Förhammar 1991). Vilka funktioner som är fungerande i ett 

samhälle skapas utifrån de förutsättningar vi formar, det är alltså samhället i sig som skapar 

handikapp. Utvecklingen går framåt och i det stora perspektivet så har det skett en enorm 

förbättring de senaste 50 åren. Än idag finns det en lång väg att gå som Norwich & Lewis 

(2007) uppmärksammar i deras studie. Det tyder på att situationen för målgruppen fortfarande 

är i behov av förändring, de befinner sig fortfarande i utkanten av samhället. Tanken var att vi 

och dem tänkandet skulle få ett slut och att vi istället skulle rikta samhället mot en enad 

grupp, kontexten handlar om integrering i fysisk, funktionell och social mening (Magnusson 

1999). Samtliga ledare beskriver hur självkänslan bland ungdomarna är låg och att de sätter 

sig i underposition för en ”normalstörd” person. De känner av hur de blivit utplacerade som 

något som särskiljer dem från det normala. ”Vi är ju såna där sär” attityden är något som 

ledarna stött på ett flertal gånger. Balldin (2003) belyser att ungdomar anpassar dig till den 

sociala struktur som samhället skapat.  Lindqvist beskriver, ”Omgivningens attityder och 

reaktioner är ofta nedvärderande och stigmatiserade och är viktiga inslag i detta perspektiv, 

liksom individens aktiva gensvar och reaktioner i olika situationer” (Lindqvist 1996 s. 94). 

Samtliga ledare är också överens om att en stor del av deras ledarskap går ut på att bygga upp 

deras självförtroende och självkänsla men anser också att de ständigt blir motarbetade av 

samhällets normer. Vidare belyser ledarna att detta tankesätt är något de ser bland 

ungdomarna och inte bland de yngre barnen. Troligen handlar det om att de yngre barnen inte 

pratar om det på samma sätt, de kanske känner och tänker men visar ingenting utåt. Det kan 

också grunda i att de inte är lika medvetna om den sociala roll som deras funktionsnedsättning 

innebär. Trots att det finns en hel del kvar att bearbeta i integrationsfrågan så belyser 

Magnusson (1999) att inom barnverksamheten har man i praktiken kommit längst i frågan om 

integration. Inom barnens värld förekommer inte samma utstötningstaktik som förekommer i 

vuxenvärlden(ibid.). 

 

Debatten kring integration kan se väldigt motsägelsefull ut, samtidigt som vi ska integrera 

målgruppen in i samhället som en värdefull individ så går hela processen ut på att 



27 
 

”normalisera individen” som Lindqvist (1996) beskriver det. Vi utgår ifrån att det finns ett fel, 

en missanpassning som ska botas. Att andra normalstörda barn uppfattar detta är inte heller 

deras fel, det är ju så samhället ser på det. En ledare beskriver problematiken med att andra 

barn kan peka och skratta när han är ute med barnen. Utifrån ett svensk kontext så ses det 

särskilda som något negativt. När man i Pedagogisk uppslagsverk slår upp ordet 

specialpedagogik så innefattar begreppet ur ett internationellt perspektiv, verksamhet även för 

elever med särskilt god begåvade som placeras i skolor med elitnivå.  

Förståelsen och respekten för olika individers olikheter anser samtliga ledare är mycket större 

bland barn och ungdomarna som har diagnoser. De är medvetna om deras egen situation och 

utifrån sitt perspektiv har det lättare att förstå andra personer som de har gemenskap med. 

Tyvärr saknar många normalpresterade personer förmågan att ha förståelse och sympati för 

någon som har en svårighet. Oförståelse har många gånger orsaker i okunskap. Om vi istället 

växte upp i en miljö där olikheter tillhörde normalitetens ramar så skulle det skapa en 

förståelse för individers situationer. Norwich & Lewis (2007) menar också på att ett 

fungerande samspel mellan olika individer är utvecklande både socialt och emotionellt.  

Ledare 1 beskriver ”att lära sig respektera och förstå hur olika individer skiljer sig från 

varandra, handlar om vanor. Vi måste bemöta och få kunskap över sådant som skiljer oss åt 

för att få förståelse för att vi alla är olika och att det ena är inte mer rätt än det andra. 

Magnusson (1999) definierar det som en social effekt som handlar om interaktionen mellan 

individer, hur vi bemöter och bemöts av varandra. Nilsson 1998 och Jerlinger 2010 bekräftar 

också att individens självkänsla och hur personen uppfattas av andra skapas genom en dialog 

med andra människor. Individens uppfattning om vem hon är bestäms alltså inte endast i 

relation till andra människor, utan i relation till andra människor i ett bestämt sammanhang 

(ibid.)  

 I resultatet kan vi se att kategorisering även sker inom den egna gruppen. De funktionshinder 

som förekommer ser olika ut och vissa har grava handikapp medans andra har någon form av 

inlärningsvårighet. Även deras diagnoser skiljer sig åt och målgruppen är egentligen en 

väldigt bred grupp där många olika behov ska tillgodoses. Det innebär ett stort ansvar 

framförallt för ledarna att få allas egenskaper att fungera i en och samma miljö. I en incident 

kring matbordet berättar en ledare om en krock som uppstår mellan två deltagare. Den ena 

deltagaren med diagnosen Aspergers hade stora svårigheter med att acceptera den andra 

pojkens högljudda beteende. Abrahamsson (2010) menar att detta kan orsaka i att personer 
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med Aspergers kan många gånger uppfattas som naiva, hänsynslösa och arroganta, att 

mentalisera och att kunna sätta sig in i andra människors situation kan vara svårt. 

Miljöanpassning beskriver ledarna har då och då varit svårighet i mötet med nya deltagare. 

Föräldrar har varit väldigt oroliga i att våga släppa taget på deras barn i den nya miljö. Det har 

visat sig att vara en nackdel i många fall. Barnet i relation till ledarna och den nya miljön 

skapar tillsammans ett nytt sätt för barnet att fungera menar samtliga ledare. Vilket också 

Nilsson 1998 och Jerlinger 2010 betonar och menar att beroende på sammanhang så fungerar 

individen olika.  

Verksamheten har som målsättning att forma och att anpassa aktiviteterna utifrån deltagarens 

olika förutsättningar. De har utgått ifrån att alla individer är unika i sitt sätt och anpassat 

aktiviteter utifrån deras förutsättningar. För varje individ är diagnosen unik men det finns 

speciella egenskaper som kännetecknar svårigheterna (Abrahamsson 2010, Jönsson & 

Lindgren 1998). Att bemöta barnen på rätt sätt och framförallt synliggöra varje individ innan 

träningen jobbar föreningen konsekvent med. En av ledarna berättade om den internutbildning 

hon fick gå innan hon började arbeta inom föreningen. Utbildningen syfte var att lära ut om de 

diagnoser som de skulle komma att stöta på. Ledaren kände en viss oro över hur hon som 

ledare skulle bemöta alla de olika behoven. Lindqvist (2006) menar att man hellre ska utgå 

från de behov som uppenbaras än den diagnos som de har. Att se en diagnos som en mall är 

inte ohållbart i utveckling av en individ. Ledare 2 beskriver att man kan få ”aha-upplevelse” 

någongång när man fick berättat vilken diagnos en deltagare hade men att dra alla över en och 

samma kant och utgå från detta var inte effektiv, varken för henne som ledare eller för 

deltagaren. Att istället bemöta varje deltagare som en unik individ och se efter vilka behov 

personen är vad ledaren menar är det viktiga.  

 

6.2.2 Hinder och åtgärder 

Samtliga föräldrar anser att en fritidsaktivitet har varit väldigt betydelsefullt för deras barn 

som även Magnusson (1999) poängterar, både ur ett fysiskt men även psykiskt mening. 

Fritiden är i högsta grad involverad i identitetsskapandet poängterar Nilsson (1998). Beroende 

på hur vi lever till vardags så kan livsstilen bli en risk- eller friskfaktor, alltså utgöra ett hinder 

eller ökad möjlighet till god hälsa. Livsstilen blir lätt en riskfaktor om den kännetecknas av 

fysisk och psykisk passivitet (Jönsson 1993). Utifrån sociala konstruktioner påverkas vad vi 
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väljer att göra med vår fritid (Jönsson, 1993). Exempel belyser Jönsson att könsfördelningen 

är en av de främsta skillnaderna som är kopplat till de skilda sociala erfarenheterna som 

ungdomarnas familjer och uppväxtmiljöer representerar. Inom verksamheten var 

könsfördelningen bland de yngre barnen jämt fördelad medan ungdomarna hade en större 

representant av pojkar. 

 

Fritidssituationen är väldigt begränsad för en person med funktionsnedsättning och mycket 

ligger i att de är beroende av andra människor. Linqvist (2009) poängterar att kunna röra sig 

någorlunda fritt i samhället är en viktig förutsättning för att kunna delta i sociala aktiviteter.  

Ledarna beskriver att de flesta deltagare inom föreningen är beroende av föräldrar, personlig 

assistans och färdtjänst. Samtliga föräldrar belyser också att dilemmat i det hela har varit att 

som förälder ha möjlighet till skjutsning. Under 1970-och 80-talen började man bygga om 

idrottsanläggningar, byggnader och andra samhälleliga platser för att anpassa för den med 

funktionshinder. Trots förbättringarna så användes inte ombyggnaderna i sådan stor 

utsträckning som man hoppats på (Magnusson 1999). Magnusson (1999) menar att de 

berodde på att många hade svårt att ta sig dit eller inte vågade ta sig dit själva i rädsla av att 

bli uttittade. En ledare beskriver att de flesta deltagare som har slutat inom föreningen har 

slutat för att behovet av skjutsning har funnits. I flera forskningsstudier konstateras att de 

psykiska och sociala hindren är större än de materiella eller ekonomiska (ibid.).  

Som åtgärd för detta problem har föreningen skapat en ambulerande verksamhet. Det är en 

skolsamverkan där barn och ungdomar får möjligheten att stanna och ha fritidsaktiviteten på 

skolan. Dilemmat i det hela har varit att fritidsaktiviteterna för målgruppen inte funnits i 

närområdet. Förälder 2 beskriver att hon som förälder mått dåligt av att alla gånger inte 

kunnat ställa upp med skjutsning. Hon uttrycker det som att hon begränsar sitt barns 

fritidsmöjligheter. Lindqvist (1996) belyser också problematiken att barn och ungdomar med 

rörelseförhinder ofta är uteslutna från kamratgruppen framförallt t.ex. vid lek och 

fritidsaktiviteter. Hon menar vidare att vara utesluten kan leda till ”svag självkänsla och 

osäker identitet” (Lindqvist, 1996 s.95). Vidare belyser Lindqvist att det finns en risk att 

funktionshindrade ungdomar får en ”bristande samhällelig integrering” (ibid. s.95) i 

vuxenlivet om deras sociala integrering under barndomen och tonåren varit otillräcklig 

(Calder 1980, Diamond 1981 i Lindqvist 1996).  

Vid observation av innebandylaget så la jag snabbt märke till hur vissa deltagare hade en 

enorm kondition och explosivitet under träningarna och även matcher. De arbetade kopiöst 
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hårt och intensivt och samtliga hade diagnosen ADHD. Abrahamsson (2010) poängterar att 

beroende på miljö så kan diagnoserna uppvisa sig på olika sätt. Att spela innebandy än att sitta 

still i ett klassrum är mer anpassat till en person med ADHD. Vidare belyser Abrahamsson att 

en person med diagnos kan i många avseenden ha specifika svårigheter men kan med rätt 

kunskap och stöd av att utveckla olika strategier ha en fungerande vardag. Inom vissa yrken 

kan det vara till fördel att ha de förmågor som diagnoserna har men kan även vara till en 

nackdel om arbetsplatsen inte passar (Abrahamsson 2010). 

Vi utgår alltför ofta utifrån vår egen vardag som en verklighet för alla människor. Vi är dock 

individer som var och en av oss har olika erfarenheter. I arbetet som en ledare för 

verksamheten är det av stor vikt att hela tiden sätta sig in i deras verklighet och synliggöra 

deras behov. Ledare 2 anser att anpassa sig och utvecklas successivt utifrån olika händelser 

och framförallt att kunna vara flexibelt är grundpedagogiken i hennes arbete. Ett exempel är 

hur ledarna antog att alla deltagare skulle förstå, ”klara, färdiga, gå”. Ett begrepp som för 

många är en självklarhet men som för en person med autism som har svårigheter med 

generaliseringar (Abrahamsson 2010, Jönsson & Lindgren 1998), blir en oklarhet. Ledare 3 

har vid två tillfällen upplevt missuppfattningar i både syn- och hörselintryck som 

Abrahamsson (2010) förklarar beror på att personer med autism kan tolka 

perceptionsstörningar annorlunda. Vad omgivningen ser eller hör behöver inte vara vad en 

person med autism upplever (ibid.). Det är många liknade inslag som ledarna får erfara under 

sina år och belyser att det är vad som gjort jobbet så roligt och beskriver det som en värld där 

ingenting är omöjligt. En ledare beskriver jobbet som en plats där ingen dag är den andra lik 

och det är vad som gör jobbet spännande.  

 

6.2.3 Slutord 

Verksamheten skapar möjligheter för personer med funktionsnedsättningar att kunna ha en 

berättigad fritidsaktivitet. Denna möjlighet ger i sin tur individen en chans till att leva ett 

normalt liv som har en stor påverkan på individens identitetskapande. Föreningar som denna 

skapar en integrering i arbetet med att skapa fritidssysselsättningar. De skapar en plats för 

dessa individer att utifrån deras förutsättningar, med målsättningen att ge livskvalitet åt alla 

genom motion, rekreation och friskvård i gemenskap. Den ambulerande verksamheten är ett 

tydligt bevis hur föreningen ständigt arbetar med att anpassa verksamheten utifrån 
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målgruppens intresse. Det är en sårbar målgrupp som behöver stöd och åtgärder för att kunna 

ha en normal vardag.  

 

6.2.4 Förslag till vidare studie 

Förslag till vidare studie skulle vara att utifrån en deltagares perspektiv få en bild av hur det är 

att klassas som ”särbarn”. Hur upplever de deras situation att kategoriseras som något 

särskilt? I min uppsats kom jag in i frågor kring normalisering men jag anser att ämnet i sig är 

så pass viktig att diskutera, att det behöver sitt eget utrymme.  
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Sammanfattning 

Syftet var att genom samtal med verksamma ledare, föräldrar och observation få en bild av 

hur en verksamhet inriktad på barn och ungdomar med funktionsnedsättningar arbetar för att 

uppfylla en identitetskapande fritid. Jag ville även undersöka hur fritidssituationen för barn 

och ungdomar med funktionsnedsättningar uppfattades av ledare och föräldrar verksamma 

inom föreningen. För att uppnå mitt syfte med uppsatsen så har utgångspunkten varit att 

undersöka vilka målsättningar som genomsyrar en fritidsverksamhet för barn och ungdomar 

med funktionsnedsättningar enligt verksamma pedagoger och föräldrar och hur verksamma 

pedagoger och föräldrar uppfattade det pedagogiska arbetet med att skapa fritidsmöjligheter 

inriktad på identitetskapandet. 

Jag använde mig av kvalitativa metoder i min utförda undersökning, där jag valde att både 

göra intervjuer och observationer. Mitt val av kvalitativa metoder var baserat på att jag ville 

ha en mer djupgående information och för att besvara mitt syfte bäst ansåg jag att de valda 

metoderna var lämpligast.  

Resultatet visade att verksamheten är formad för att anpassa aktiviteterna utifrån deltagarens 

olika förutsättningar. För att uppnå detta resultat så är en viktig förutsättning att det finns en 

kontinuerlighet i arbetet. I verksamheten ska olika människors behov tillgodoses vilket 

innebär att nya utvägar och möjligheter formas utifrån individen. Att skapa struktur och vara 

konsekvent som ledare genomsyrade det pedagogiska arbetssättet. Ett stort arbete ligger även 

i att stärka deltagarnas självkänsla. De är en sårbar målgrupp som är placerade utanför 

normalitetens ramar. Den historia som genomsyrades av förtryck och utanförskap i samhället 

lever i viss mån kvar och än idag finns förbättringar som kan göras i integrationsfrågan. Fritid 

är ett bra verktyg för att utvecklas som person i en gemenskap. Begreppet fritid anger att man 

är fri från något, dvs arbete men också fri för något man själv vill göra. Om fritiden ska bli en 

positiv hälsofaktorer så är det upp till oss själva vad vi gör av den och hur vi upplever den. 

Fritidssituationen för målgruppen är än idag begränsad då utbudet av anpassade 

fritidsaktiviteter är allt för få.  
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Bilaga 1 

Utgångspunkter som jag använt som en stödmall under intervjuerna.  

 Vilka målsättningar genomsyrar verksamheten? 

 Hur arbetar ni för att nå er målsättning? 

 Hur ser det pedagogiska arbetet ut? 

 Hur ser fritidssituationen ut för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar? 
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Bilaga 2 

Informationsbrev till vårdnadshavare 

Hej! 

Under höstterminen 2011 läser jag sista terminen på lärarprogrammet vid Gävles högskola. 

Under den perioden kommer jag att skriva ett examensarbete motsvarande 15 högskolepoäng. 

Arbetet ska handla om hur en verksamhet inriktad på barn och ungdomar med 

funktionsnedsättningar i praktiken fungerar. Jag vill undersöka och se vilka verksamhetens 

målsättningar är och hur det pedagogiska arbetet ser ut. Jag vill med detta brev informera er 

om att jag under oktober månad kommer hälsa på i verksamheten för att observera det 

pedagogiska arbetet i aktiviteterna. Om du som vårdnadshavare inte samtycker att detta sker 

vill jag att ni hör av er till mig eller till verksamhetschefen.  

Med vänliga hälsningar 

Elnaz Moradi 

Har ni några frågor om mitt arbete kan ni kontakta mig via e-post. 

elnaz.moradi@xxx 

Gävle 2011-09-19 

 

 


