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Studien handlar om fritidslärares förståelsehorisonter för sitt inkluderande arbetssätt av 

grundsärskolans elever i grundskolans fritidshem. Ett hermeneutiskt perspektiv antogs för 

att kunna tolka och förstå fritidslärares tankar kring sitt inkluderande arbetssätt.  Syftet med 

studien är att undersöka och skapa kunskap om hur fritidslärare kan arbeta med att inkludera 

grundsärskolans elever i grundskolans fritidshem. Detta har gjort att studien kommer att 

lyfta frågor som är nära anknutet till ett inkluderande arbetssätt. På vilket/vilka sätt arbetar 

fritidslärarna med inkludering av grundsärskolans elever? Vilka faktorer avgör om 

inkluderingen av grundsärskoleelever i grundskolans fritidshem fungerar/inte fungerar? 

Vilka intentioner har fritidslärarna i sitt inkluderande arbetssätt för grundsärskolans elever 

i fritidshemmet? För att få fram forskningsfrågorna används en kvalitativ metod inspirerad 

av en hermeneutisk utgångspunkt. För att kunna framföra fritidslärares tankar och förståelse 

om sitt inkluderande arbete av grundsärskolans elever i grundskolans fritidshem. Det 

huvudsakliga resultatet om vilka olika faktorer som är betydelsefulla för ett fungerande 

inkluderande arbetssätt är; gemensamt synsätt, ledningens roll, trygghet och gemenskap. 

Studien visar att ett inkluderande arbetssätt gynnar samtliga elever i fritidshemmet till att 

utveckla sin sociala förmåga och att möta olikheter. 
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Förord 

Studien var intressant att genomföra eftersom det gav oss en insikt i hur olika fritidshem 

arbetar med att inkludera grundsärskolans elever i grundskolans fritidshem. Vi vill tacka 

alla fritidslärare som har deltagit i vår studie och visat engagemang och intresse. Vi vill 

även tacka vår handlingsgrupp och handledare för givande respons och diskussion under 

våra handledningsmöten och under arbetets gång. 
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Inledning 

När vi genomfört vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har vi sett att grundsärskolans 

elever är placerade för sig och har sin verksamhet i en annan byggnad än grundskolans 

elever.  Då väcktes det ett intresse kring det inkluderande arbetssättet på fritidshemmet. 

Varför är inte grundsärskolans elever inkluderade i grundskolans fritidshemsverksamhet? 

Detta ansåg vi vara problematiskt och ville undersöka skälen till att det var så mer 

ingående. Därför valde vi att göra en studie inom fältet inkludering av grundsärskolans 

elever i grundskolans fritidshem. Vi ville se om det fanns andra fritidshem som arbetade 

med inkludering och hur arbetet på dessa fritidshem såg ut. Vår förhoppning var att kunna 

se hur fritidshem arbetar med inkludering av dessa elever. Studien riktar sig därför till 

lärare som arbetar inom fritidshem samt lärarstudenter som är intresserade av inkludering. 

Syftet med studien är att undersöka och skapa kunskap om hur fritidslärare kan arbeta med 

att inkludera grundsärskolans elever i grundskolans fritidshem. I vår studie kommer vi att 

utgå från tre forskningsfrågor; På vilket/vilka sätt arbetar fritidslärare med inkludering av 

grundsärskolans elever? Vilka faktorer avgör om inkluderingen av grundsärskoleelever i 

grundskolans fritidshem fungerar/inte fungerar? Vilka intentioner har fritidslärarna i sitt 

inkluderande arbetssätt för grundsärskolans elever i fritidshemmet?  Dessa förhållanden 

kommer att undersökas i tre olika kommuner i Sverige. Med hjälp av intervjuer med 

fritidslärare i grundskolans- och grundsärskolans fritidshem kommer vi att kunna få 

kunskap om hur fritidslärare arbetar med inkludering. Utifrån läroplanerna nämns det i 

kapitel 2 att skolan ska “medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, 

solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen” (Skolverket, 

2016a, s.12). Målet med studien är att ge kunskap om inkludering mellan grundsärskolan 

och grundskolans fritidshem. 
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Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka och skapa kunskap om hur fritidslärare kan arbeta med 

att inkludera grundsärskolans elever i grundskolans fritidshem. 

 På vilket/vilka sätt arbetar fritidslärarna med inkludering av grundsärskolans elever 

i grundskolans fritidshem? 

 Vilka faktorer avgör om inkluderingen av grundsärskoleelever i grundskolans 

fritidshem fungerar/inte fungerar? 

 Vilka intentioner har fritidslärarna i sitt inkluderande arbetssätt för grundsärskolans 

elever i fritidshemmet? 
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Teoretiska utgångspunkter 

I den studie som vi har valt att framföra fritidslärarnas åsikter, tankar och förståelse för 

deras inkluderande arbetssätt som är i fokus. Därav behövs en teori som fokuserar på 

deltagares tolkningar och förståelse kring detta fenomen. Hermeneutiken är en sådan 

teoretisk utgångspunkt eftersom den fokuserar just på tolkning och förståelse. Vår studie 

inspireras av en hermeneutik referensram (Ödman, 2007). En hermeneutisk referensram 

innebär att materialet kommer att användas genom att tolka och förstå hur deltagarna anger 

hur de arbetar med inkludering. Detta kommer i studien att göras genom intervjuer av 

fritidslärare där deras egna tankar och utifrån inkluderande arbetssätt på fritidshemmet 

lyfts fram. Fokus blir på deltagarnas förståelse för det inkluderande arbetssättet som de 

använder på sitt fritidshem. Teorin är även användbar för studiens syfte eftersom den 

fokuserar på tolkning och förståelse. 

Hermeneutik, tolkning och förståelse 

Hermeneutiken har en budbärande uppgift vilket innebär att man tolkar det som sägs för 

att få en förståelse för det man vill veta mer om. Språket är det väsentliga och är även något 

som går att tolkas och förstås på olika sätt (Ödman, 2007). Denna utgångspunkt bygger 

enligt Ödman på tecken, tydning, råd och maning utifrån det som sägs. En tolkning av det 

som sägs utförs enligt forskaren alltid utifrån en bestämd tid och en bestämd plats. Därför 

har vi valt att intervjua våra deltagare under en viss tid och på en viss plats utifrån deras 

möjligheter. Det är en människas sätt att se på saker och ting som är av betydelse och är 

även det som man tolkar. Detta gör att vår studie kommer använda sig av öppna frågor för 

att deltagarnas förståelsehorisont ska bli tydlig. Hermeneutiken har ingen given metod för 

hur man tolkar och förstår ett visst fenomen eller person utan det bygger på olika sätt att 

tolka och förstå världen. Detta innebär att det finns olika metoder att använda beroende på 

vad det är som vill undersökas. Allt är kopplat till hur en person tolkar och förstår ett 

fenomen. Avsikten med en hermeneutisk utgångspunkt är att få en förståelsehorisont för 

deltagarnas livsvärld. En förståelsehorisont innebär enligt Ödman att presentera och 

fokusera mot något som av den sakens skull inte behöver vara något nära läsarens värld. 

På många sätt kan en hermeneutisk forskares uppgift likna den av en tolk, vilket nämns av 

Ödman. En tolks uppgift är att översätta från ett språk till ett annat för att få det som sägs 

bli förståeligt för en tredje part. 
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På ett liknande sätt översätter vi deltagarnas förståelsehorisont för att den ska bli begriplig 

för de som kommer att läsa vår studie. Detta kan beskrivas som att tolka för att översätta. 

En hermeneutisk utgångspunkt syftar även till att skapa förståelse kring ett fenomen, som 

i denna uppsats är det inkluderande arbetssättet.  Sammanfattningsvis strävar en 

hermeneutisk studie som denna att dels översätta deltagarnas livsvärld för läsaren, men 

också för att skapa en förståelse kring ett fenomen. 

Den hermeneutiska cirkeln 

Den hermeneutiska cirkeln är till för att skapa förståelse för något som är i fokus och även 

att lägga ihop delarna man hittar till en helhet. För att i en hermeneutisk cirkel få fram 

helheten behöver man lyfta fram delarna. Detta för att skapa sig en förståelse för den helhet 

som dem bildar. Ödman (2007) liknar denna cirkel vid att lägga ett pussel. I början har du 

en mängd pusselbitar som inte sitter ihop. Du kan ha en förutfattad mening om hur pusslet 

ska se ut och därmed ha någon gissning av vilka bitar som möjligtvis kan passa ihop. En 

del pusselbitar passar ihop och andra inte. Vissa pusselbitar passar ihop som förväntat 

medan andra oväntade pusselbitar passar ihop. I det första fallet så förhöll sig pusselbitarna 

till den förutfattade bilden av pusslets helhet och i det andra fallet så måste uppfattningen 

av helheten omvärderas för att pusselbitarna skapade delar som inte passade in i helheten. 

Detta är en konstant kontextualisering och de-kontextualisering. På ett liknande sätt kan 

en forskningsfråga angripas inom en hermeneutisk studie. Vår studie kommer att analysera 

intervjuer för att hitta delar till en helhet. Dessa delar kommer sedan att pusslas ihop till en 

större helhet för att få fram det mest väsentliga. Vi som forskarstudenter har oavsett om vi 

är medvetna om det eller inte en förutfattad mening om hur det förhåller sig på ett 

fritidshem kopplat till det inkluderande arbetet. När de frågor vi har formulerat i förväg 

ställs till deltagarna kan vi både får svar som stämmer in med denna förutfattade mening 

samtidigt som vi kan få oväntade svar. Därmed kan detta liknas som exemplet med 

pusselbitarna. Att det finns nya delar som ska passa in med helheten. I tolknings-arbetet 

skiftar man därmed mellan delar och helhet för att skapa en förståelse kring ett fenomen 

som tycks stämma överens med den beskrivna verkligheten. 

En betydelsefull princip inom den hermeneutiska cirkeln är att forskare använder sig av 

öppna frågor vid intervjuer. Detta för att det ska finnas en viss öppenhet i det som studeras 

och för att kunna ha ett öppet förhållningssätt. Därför kommer vår studie att använda sig 

av öppna frågor med fokus på deltagarnas förståelse, tankar och förhållningssätt till ett 
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inkluderande arbetssätt av grundsärskolans elever på grundskolans fritidshem. Ett öppet 

förhållningssätt kan ge deltagarna möjlighet att framföra sin förståelse för hur de arbetar 

och varför de arbetar som de gör. Detta för att skapa delar som sedan pusslas ihop till en 

helhet. 

Hermeneutikens användning vid didaktisk forskning 

Florin Sädbom (2015) nämner vilken koppling hermeneutiken har till didaktisk forskning. 

Hon anger att hermeneutiken idag har som karaktär att vara samtalande och 

meningssökande. Detta då tolkningar ställs mot varandra samt även bryts och att en mening 

skapas genom de tolkningar som görs. Detta görs genom att flera röster hörs och att 

rösterna i en balans tolkas för att skapa en mening till det som ska förstås. Ett fritidshem 

kan vara ett flerstämmigt rum där flera röster blir hörda och kommunicerar med varandra. 

Ett lärande sker genom kontinuerliga samtal mellan lärare och elev, lärare och lärare. Det 

är i samtal och i språk som hermeneutikens tolkning och förståelse för det som sägs sker. 

Genom att ett lärande i fritidshem kan ske i de samtal som lärare och elever har kan därav 

ses som en språklig händelse. En språklighändelse är det som är väsentligt i vår studie, vi 

vill skapa förståelse för lärares tolkning av sitt inkluderande arbetssätt för att kunna få en 

förståelse för hur det inkluderande arbetssättet sker. 

I vår resultatredovisning utgår vi från en hermeneutisk tolkningsmodell vid analysen av 

intervjuerna. 
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Bakgrund 

Om grundsärskolans verksamhet 

Grundsärskolan är en verksamhet som är för elever med särskilda behov och 

funktionsnedsättning. För att eleverna ska få gå i grundsärskolan krävs det en bedömning 

på vilket funktionshinder de har. Eleverna i grundsärskolan har en egen läroplan som utgår 

från varje individ. Alla elever i grundsärskolan har olika funktionshinder. 

Om fritidshemmets verksamhet 

Fritidshemmet är en verksamhet som äger rum efter skoltid och som är avgiftsbelagd, 

föräldrarna får betala för att deras barn ska vara på fritidshemmet. Fritidshemmet är förlagd 

både på morgonen innan skolan och på eftermiddagar efter skolan. Enligt Skolverket 

(2016a; 2016b) ska fritidshemmet vara ett komplement till skolan och främja elevernas 

lärande och utveckling. Uppdraget som fritidshemmet har, kan enligt Pihlgren (2013) vara 

av både en undervisande och en bildande karaktär. Detta innebär att fritidslärare ska både 

stödja skolan genom att vara av undervisande karaktär men även bilda eleverna i deras 

personlighetsutveckling och inspirera till en livslång lust att lära. Huvuduppdraget på 

fritidshemmet är ändå, som nämns av Pihlgren (2013), att utveckla elevernas sociala och 

relationsinriktade kunskaper och att innehållet på fritidshemmet är självvalt. 

Inkluderande arbetssätt 

Ett inkluderande arbetssätt innebär läraren att utgå från att alla elever, oavsett behov och 

förutsättningar. Enligt Skolverket (2016a; 2016b) ska vi i skolans verksamhet arbeta mot 

en inkluderande miljö där alla är en del i undervisningen. Det inkluderande arbetssättet är 

komplext och har många delar som är viktiga för att nå ett sådant arbetssätt. Det är även 

viktigt att undervisningen är tillgänglig för alla elever och innebär även att lärarens 

ledarroll är tydlig och att arbetslaget har en gemensam vision över hur man ska bemöta 

varje enskild elev. Mitchell (2008) nämner att ett inkluderande arbetssätt innebär att skolan 

anpassar sina undervisningsmetoder, läroplan, bedömningsteknik och tillgänglighet. 

Mitchell nämner även att det inkluderande arbetssättet har tre huvudsakliga förhållanden, 

dessa är: 
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 Elever med särskilda behov ges akademiska och sociala möjligheter vilket leder till 

en ökad självkänsla. Övriga elever ges då möjlighet att utveckla sin förmåga att 

möta olikheter, likvärdighet och social acceptans. 

 Elever med särskilda behov har rätt till att få utbildning tillsammans med de 

kamrater som inte har särskilda behov, i den årskurs de befinner sig i. 

 Ett inkluderande arbetssätt är mer ekonomisk gångbart. Detta eftersom skolan 

eventuellt inte behöver lägga lika mycket pengar på transport och boende. 

Ett fritidshem för alla 

Begreppet en skola för alla är ett välkänt begrepp inom skoldebatten och det syftar mot 

alla elevers rätt till likvärdig utbildning (Skolverket, 2016a; 2016b). En likvärdig 

utbildning innebär enligt Skolverket inte att utbildningen ser likadan ut över hela landet 

eller att resurser delas lika, utan att det utgår från elevernas behov och förutsättningar som 

lärare ska lägga grunden för sin undervisning. Detta innebär att fritidshemmet har ansvar 

för att vara tillgänglig för alla oavsett vad eleverna har för förutsättningar och behov. I 

Skollagen (SFS, 2010) nämns det att elever med funktionshinder inte ska diskrimineras. 

Fritidshemmet ska vara tillgängligt för alla elever och utgå från elevernas behov och 

förutsättningar. 

Fritidslärare 

I vår studie har vi valt att använda begreppet fritidslärare för de lärare som är verksamma 

i fritidshemmet, eftersom det är den nya termen för lärare i fritidshem och för att det 

används i skoldebatten. Pihlgren (2013) nämner att benämningen fritidslärare används idag 

eftersom vi fått en ny definiering i skollagen, i utbildningen och i läroplanen. Idag är vi 

lärare i fritidshemmet och har därmed, som nämns i styrdokumenten, en undervisande roll. 

Lagar 

Skollagen (SFS, 2010) är den lag som gäller för skolan och fritidshemmet. Lagen anger 

vad fritidshemmet måste arbeta med/mot och vilka lagar/regler som gäller för all personal 

och elever som arbetar inom skolan och fritidshemmet. Det som nämns i skollagen är att 

alla elever har skolplikt till nionde klass, vilket betyder att skolan är skyldiga att ge elever 

undervisning och även se till att undervisningen arbetar mot läroplanen och skollagen. Att 

alla elever har rätt till utbildning och alla elever ska ges det stöd som behövs i 

fritidshemmet anges i kapitel 7 3§ och i kapitel 14 6§. Elever har även rätt till enligt kapitel 
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14 i skollagen 10§ att infinna sig på ett fritidshem som ligger närmast den skolverksamhet 

man är en del av (SFS, 2010). 

Diskrimineringslagen är en lag som står för att motverka all diskriminering. Lagen ska 

främja allas rättigheter och ge alla möjligheter oavsett om dem har ett funktionshinder eller 

inte. 

  



 

9 

 

 

Tidigare forskning 

Vi har granskat texter som är aktuella i det fält som vi vill beröra i vår studie. Detta har 

gjorts genom att vi använt oss av ERIC, DiVA och artikelsök på Jönköping Universitys 

biblioteks hemsida. De sökord som användes var exempelvis inkludering, grundsärskolan, 

fritidshem, inkluderande arbetssätt och grundsärskoleelever på både engelska och 

svenska. Både positiva och negativa faktorer har hittats inom fältet inkluderande arbetssätt. 

De positiva faktorer som hittats är att ett inkluderande arbetssätt möjliggör att elever får 

utveckla sin sociala och kommunikativa förmåga, samt kunna möta olikheter. De negativa 

faktorer som hittats är att elever i de yngre åldrarna blir stressade och oroliga över att visas 

i en miljö tillsammans med elever i grundsärskolan. Enligt Skolverket (2016a; 2016b) ska 

fritidshemmet främja elevernas lärande genom sociala förmågor. Via inkludering av 

grundsärskolans- och grundskolans verksamhet kan fritidslärare bidra till att skapa en 

tryggare miljö. Det som har framkommit är att det finns forskning (Arvidsson, 2013; 

Gustafson & Hjörne, 2015; Mitchell, 2008; Nilholm, 2006; Persson, 2010) som berör 

inkludering av alla elever, grundsärskolans elever i grundskolan och hur fritidslärare kan 

använda ett inkluderande arbetssätt i sitt dagliga arbete med eleverna. Dock hittades ingen 

forskning om det inkluderande arbetssättet i fritidshemmet. Men eftersom den tidigare 

forskningen är relevant, oberoende om den är inriktad på fritidshemmet eller inte, så anser 

vi att den går att använda i analysen. Detta är fallet eftersom forskningen är kopplat till 

skolan, vilket fritidshemmet är en del av. 

Det som vi kommer att fokusera på i vår studie är om inkluderande arbetssätt används och 

vilka faktorer som spelar stor roll vid det arbete som används på fritidshemmen. Detta då 

vi ser att det finns en brist i att inkludera grundsärskolans elever i grundskolans fritidshem 

och även att beforska de inkluderande arbetssätt som kan tänkas användas på 

fritidshemmen idag. 

Tidigare forskning på området inkludering 

Det som framgår utifrån tidigare forskning på området är att forskarna har använt sig av 

olika metoder och perspektiv för att komma fram till hur inkludering används eller arbetas 

med på fritidshem. Nilholm (2006) använder sig av ett dilemmaperspektiv genom att 

analysera olika typer av dilemman som uppstår när lärare använder begreppet inkludering. 

Mitchell (2008) och Persson (2010) använder sig till skillnad från Nilholm(2006) ett 

inkluderande perspektiv genom att de fokuserar på arbetssättet inkludering. Arvidsson 
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(2013) utgår från elevernas perspektiv av ett inkluderande arbetssätt. Gustafson och Hjörne 

(2015) studie har ett sociokulturellt perspektiv med inriktning av fokusgruppsintervjuer. 

Det som finns gemensamt för de olika studierna är att alla berör begreppet inkludering, 

även om alla har olika inriktningar. Som nämndes i stycket ovan berör Mitchell (2008) och 

Persson (2010) samma perspektiv dock använder de sig av olika metoder och kommer fram 

till olika resultat även ifall de utgår från samma faktorer. Det som framgår av dessa två 

forskare är att faktorer såsom; ledarskap, vision, engagemang och attityder är viktiga delar 

i inkluderingsbegreppet både som arbetssätt och som metod. 

Inkluderingsbegreppets dilemma 

Begreppet inkludering innebär även en skola för alla vilket problematiseras i exempelvis 

Gustafson och Hjörne (2015), Arvidsson (2013) och Persson (2010). Nilholm (2006) anger 

i sin studie hur inkluderingsbegreppet används och vad som sägs om det. Forskaren tar upp 

olika dilemman med att använda sig av inkludering och studien bygger på en analys av 

olika dilemman. Nilholm anger att inkluderingsbegreppet kan misstolkas när det används 

i nya kontexter.  Denna misstolkning anges även av Persson (2010) som nämner att det är 

samhällets tankar kring inkludering och dess innebörd som påverkar den verksamhet som 

finns på skolan. Därav blir misstolkningen av begreppet ett problem eftersom det påverkar 

hur vi arbetar på skolan med inkludering. En tydlighet i begreppet bör finnas för att kunna 

använda det på ett rättssäkert sätt (Nilholm, 2006). 

Det inkluderande arbetssättet 

Nilholm (2006) anger i sitt resultat olika faktorer som är väsentliga för ett lyckat arbetssätt 

med inkludering och dessa är; ett ledarskap med en klar vision, engagemang från elever 

och föräldrar och lärarnas attityder. Nilholms resultat stämmer även överens med det som 

Mitchell (2008) anger i sitt resultat kring hur ett lyckat arbetssätt med inkludering med 

grundsärskolans elever ska se ut. Mitchell däremot använder inte ett dilemmaperspektiv i 

sin studie utan har utifrån en textanalys använt sig av ett inkluderingsperspektiv. Dock är 

hans arbete till skillnad från Nilholm (2006) och Persson (2010) fokuserad på hur lärare 

kan arbeta med grundsärskolans elever i grundskolan och vilka strategier de bör göra för 

att fånga upp alla elever, kopplat till inkludering. 

Det som framgår i Mitchells (2008) studie är att inkludering inte innebär att 

grundsärskolans elever sätts in i grundskolans klasser utan att olika faktorer spelar roll för 
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ett lyckat inkluderingsarbete. Forskaren tar upp hur lärare kan arbeta med inkludering och 

anger även vad som är viktigt att tänka på, fördelar och nackdelar. De fördelar han ser med 

att arbeta inkluderande med alla elever är att varje individ får möjlighet att utveckla sin 

tolerans och acceptans av olikheter. Varje elev kan även gynnas av detta genom att alla får 

möjlighet att utveckla sin sociala förmåga. Dock kan nackdelar vara att begreppet och 

arbetssättet inkludering misstolkas och att det då inte blir ett bra arbetssätt. Det ska gynna 

alla elever och det är som nämns av Mitchell viktigt att alla är med på samma bana. Skolans 

vision, engagemang, attityder och förhållningssätt är viktiga punkter och det är de som 

påverkar om ett inkluderande arbetssätt fungerar eller inte. Fungerar inte alla bitar faller 

hela inkluderingsarbetet och det är då ett inkluderingsarbete är en nackdel. 

Inkludering gynnar alla elever 

Att inkludering gynnar alla elever anger Persson (2010) i sin studie. Detta eftersom de får 

möjlighet till att möta olikheter samt att samtliga elever får möjlighet att utveckla sin 

sociala och kommunikativa förmåga. Perssons syfte med sin studie var att ta reda på hur 

personalen på skolan arbetar med inkludering av alla elever, med fokus på grundsärskolans 

elever. Den metod som användes var intervjuer av fyra lärare och en rektor samt en 

observation av en elevgrupp på en och samma skola. Denna metod användes eftersom 

Persson ville få fram hur de på den skola hon arbetade på arbetade med inkludering av 

grundsärskolans elever. För att kunna förbättra skolans inkluderingsarbete samt få fram 

hur det gynnar eleverna. Forskarens resultat anger att samhället har betydelse för de 

förutsättningar som skolan har att arbeta med inkludering och i vilken utsträckning leken 

får ett utrymme i praktiken. Leken har en stor betydelse i att få elever att mötas över 

gränserna samt där de får möjlighet att utveckla den sociala förmågan. Detta går att koppla 

till det som Nilholm (2006) anger kring inkluderingens dilemman. Till skillnad från 

Mitchells (2008) studie är Perssons (2010) studie mer inriktad på en skolas arbete kring 

inkludering istället för hur man ska arbeta med inkludering. Dock anser både Mitchell 

(2008) och Persson (2010) att ett arbete med inkludering är gynnsamt för samtliga elever. 

Detta eftersom de utvecklas socialt och får möjlighet att möta olikheter. Det är inte enbart 

elever från grundsärskolan som gynnas socialt av att vara i en grundskoleklass utan även 

de elever som inte går i grundsärskolan har nytta av att umgås med andra utanför sin egen 

grupp. Detta menar Mitchell (2008) och Persson (2010) bero på att eleverna lär av varandra 

och på så vis lär sig att acceptera andra för dem de är.  
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En forskare som däremot motsäger det som Mitchell (2008), Nilholm (2006) och Persson 

(2010) anger om att inkludering gynnar alla elever är Arvidsson (2013). Arvidsson (2013) 

har gjort en studie som handlar om inkludering i sig är ett gynnsamt arbetssätt för alla 

elever. Det hon fokuserar på är hur barns perspektiv av att vistas i en miljö med 

utåtagerande elever. I hennes studie används kvalitativa intervjuer tillsammans med 

eleverna. Detta görs för att få fram ett barns perspektiv, hur eleverna själva upplever den 

fritidshemsmiljö som de vistas i, vilket är en skillnad från de andra studierna vi har tittat 

på. Det som framkommer i resultatet är att elever i yngre åldrar känner sig dagligen utsatta 

för verbala och/eller fysiska kränkningar av de elever som är utåtagerande. Detta 

förhållande anges genom att eleverna själva beskriver att de mår dåligt över det som de 

utsätts för av de elever som är utåtagerande. Dock visar det i resultatet att elever i äldre 

åldrar har en större förståelse för det som de utsätts för vilket Arvidsson anger kan bero på 

att gruppen i sig har vant sig och lugnat sig, vilket har lett till att eleverna fått förståelse 

för beteendet. Detta kan ha att göra med att de äldre eleverna har fått fler tillfällen att lära 

känna de elever som är utåtagerande genom ett inkluderande arbetssätt, vilket är viktigt för 

en lyckad inkludering enligt Mitchell (2008). Eleverna i de äldre åldrarna har även ett högt 

förtroende för sina lärare och har inga negativa bilder av deras arbete.  

Tillgänglighet 

De yngre eleverna i Arvidssons (2013) studie ansåg att de vuxnas agerande inte alltid 

fungerade utan gav förslag på åtgärder. Detta kan knytas an till det som Mitchell (2008) 

nämner om tillgänglighet. Att det finns tillgängliga lärare som är med och stöttar gruppen 

anser Mitchell är viktigt och att det är en viktig del i att arbeta inkluderande. Detta anges 

även av Persson (2010) i sina möten med fyra grundlärare och en rektor och av Gustafson 

och Hjörne (2015) i sin artikel om ett arbete kring friskolans arbete med inkludering. I en 

artikel av Gustafson och Hjörne anges det att en friskola arbetar med inkludering och 

olikheter. Forskarna ville framföra om detta var fallet. Detta kan likna hur Persson (2010) 

studerade sin arbetsplats arbete med inkludering. Dock till skillnad från Perssons intervjuer 

valde Gustafson och Hjörne (2015) att göra fokusgruppsintervjuer istället för enskilda 

intervjuer. Fokusgruppsintervjuer valdes eftersom forskarna använde ett sociokulturellt 

perspektiv och dessa analyserades utifrån en narrativ analys av skolledning, lärarnas och 

elevernas berättelser. Genom detta utvalda metodval kom forskarna fram till att 

grundsärskolans elever ska inkluderas genom en anpassad undervisning.  
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En anpassad undervisning 

En anpassad undervisning anger Mitchell (2008) är en av faktorerna för ett fungerande 

inkluderande arbetssätt. Resultatet i Gustafson och Hjörnes (2015) studie visade även att 

specialpedagogen som var en del av ledningen gjorde att skolan fick ett mer inkluderande 

arbetssätt. Genom att en i ledningen relaterade till tidigare forskningsresultat och arbetet 

kring inkludering fick specialpedagogen med sig övriga i ledning. Detta gjorde att de kom 

fram till olika strategier för att inkludering, dessa är: 1, att bygga nära relationer mellan 

elever och föräldrar. 2, ett pedagogiskt utvecklingsarbete där specialpedagogik ses som 

en pedagogik för alla. 3, kompetenta lärare och tydliga instruktioner till alla elever. 4, 

dubbel bemanna med lärare i klassrummet istället för enskild undervisning eller särskilda 

undervisningsgrupper.  Utifrån dessa fyra mål kom lärarna fram till att det är viktigt att 

skapa en relation mellan eleverna. Att alltid finnas tillgänglig. Detta påvisas även av andra 

forskare som nämnts tidigare och vi måste vara med och möta våra elever i att möta 

svårigheter. Elever kan ha svårt att acceptera olikheter och det är vårt uppdrag att se till att 

de kan möta dem.  
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Metod 

Metodval 

Vi har använt oss av en kvalitativ metod som är inspirerad av en hermeneutisk 

utgångspunkt (Ödman, 2007). En hermeneutisk utgångspunkt bygger på en förståelse av 

den verklighet som deltagarna i en viss tid och plats tolkar. Detta förhåller sig till studien 

genom att vi tolkade den verklighet som deltagarna har. Bryman (2011) anger att en 

kvalitativ forskning använder ett synsätt som involverar teori och kategorisering uppstår 

från den data som insamlats och analyserats. Av detta skäl genomförde vi intervjuer med 

fritidslärare i grundskolans fritidshem för att få fram en temaanalys som framgår i det 

material vi samlade in. Bryman nämner att intervjufrågor kan vara till exempel några 

grundfrågor på ett papper som kan användas som stöd för intervjuaren. De frågor som 

ställdes utgick från vad som kan förväntas av intervjupersonernas erfarenheter, 

uppfattningar och synsätt. För att vi skulle kunna förhålla oss till ostrukturerade intervjuer. 

En timme avsattes i tid per intervju för att vi skulle ha gott om tid för att genomföra 

intervjuerna. Intervjufrågorna (se bilaga 1) skickades ut till deltagarna i god tid före 

intervjun, för att deltagarna skulle vara väl förberedda. Vi valde att intervjua sex stycken 

fritidslärare, varav tre på grundsärskolan och tre på grundskolan. På tre grundskolor i tre 

olika kommuner intervjuade vi två fritidslärare per grundskola som arbetar på 

grundskolans- och grundsärskolans fritidshem. Tillståndsblanketter (se bilaga 2) med 

information och studiens syfte skickades ut under vecka nio. Enligt de forskningsetiska 

principerna så har materialet och informationen enbart använts i studien, inga namn, 

könstillhörighet eller ålder har nämnts. Alla som deltar har rätt att avbryta intervjuerna när 

de vill (Löfdahl, 2014). 

Analysmetod 

I vårt analysarbete använde vi oss av en tematisk analys. En tematisk analys innebär enligt 

Bryman (2011) att undersökaren skaffar sig ett index av teman. Dessa teman kan både vara 

central teman och subteman, de används även enligt Bryman som ett återkommande motiv 

i den text där data tillämpas. Vi transkriberade intervjuerna och diskuterade deltagarnas 

svar. Med hjälp av markeringspennor markerades likheter och skillnader i olika färger, 

vilket gjorde att teman framkom. Det väsentliga i en tematisk analys är att repetera och 

hitta kategorier/likheter/skillnader för att få fram teman. Utifrån detta fick vi fram hur 

grundskolorna arbetade med inkludering av grundsärskolans elever i grundskolans 
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fritidshem. Allt material sammanställdes och jämfördes med varandra för att få fram ett 

resultat om hur inkludering såg ut på de tre olika kommunerna i Sverige. 

Avgränsningar 

De avgränsningar som gjordes var att studien fokuserade på hur de tre skolorna i tre olika 

kommunerna arbetade med inkludering av grundsärskoleelever på grundskolans 

fritidshem. Detta för att inte få ett för omfattande material och för stort geografiskt område. 

Vi avgränsade studien genom att använda oss av enbart intervjuer av fritidslärare. Studien 

är vidare inspirerad av en hermeneutisk teori, vilket har valts för att få ett större perspektiv 

på vår studie. Fritidslärare valdes att intervjuas eftersom det var en av våra avgränsningar 

men även för att fokuset låg i att synliggöra det inkluderande arbetssätt som bör finnas ute 

på fritidshemmen. 

Urval 

Vi genomförde urvalet genom att vi begränsade oss till fritidshemmet samt att vi valde att 

intervjua fritidslärare från tre olika grundskolor i tre olika kommuner. Valet av skolor 

gjordes genom att konstatera vilka skolor som hade grundsärskola och grundskola på 

samma område, det vill säga en skola som hade båda verksamheterna. Det var även av stor 

vikt att dessa skolor hade fritidshem för grundsärskolans elever. 

Genomförande 

Enligt Bryman (2011) är det viktigt att i en kvalitativ forskning hitta ett relevant urval av 

platser och intervjupersoner kopplat till det man vill undersöka. Detta gjordes genom att vi 

sökte efter tre skolor som hade grundsärskola, grundskola och fritidshem på samma plats. 

När vi hade hittat de skolor som verkade intressanta mejlade vi rektorerna vid skolorna. I 

mejlet beskrev vi kort om vårt examensarbete och vad syftet var. Vi avslutade mejlet med 

att fråga om skolan ville delta i vår studie. En av oss studenter hade VFU på en av skolorna 

vilket gjorde att vi valde att kontakta handledaren. När vi fick svar för ett godkännande 

deltagande skickade vi ut tillståndsblanketter via post och meddelade även detta till våra 

deltagare via mejl. Vi fick även tillbaka dessa via post på ett utsatt datum och dessa 

granskades för att säkerhetsställa att uppgifterna stämde med det vi tidigare fått. När utsatt 

datum för senast inlämning av tillståndsblanketterna hade varit, så påminde vi de som inte 

hade svarat. Vi svarade via mejl angående att vi fått tillståndsblanketterna och bad 

deltagarna om förslag om när intervjun skulle genomföras. Genom att se över de förslag 
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som kom in, kunde vi planera in och synka alla intervjuer. Alla deltagare fick 

intervjufrågorna via mejl senast den 21 april. 

Innan intervjuerna genomfördes bestämde vi vem som skulle vara huvudsakligen 

intervjuare och vem som skulle anteckna per intervju. Detta för att få en mer strukturerad 

intervju. Den som var huvudsakligen intervjuare fick ansvaret att spela in och transkribera 

intervjun. Totalt fick vi intervjua och transkribera tre intervjuer var, vilka spelades in via 

mobiltelefon. 

Det första besöket var på Alfaskolan i kommun 1. Vi mötte upp deltagarna på den bestämda 

platsen för att sedan gå till specifika rum som de hade bokat. Under detta besök valde vi 

att ha varsin intervju. Detta valdes eftersom deltagarna hade kort om tid.  

Det andra besöket var på Betaskolan i kommun 2. Vi nämnde för deltagarna vem av oss 

som skulle vara huvudsakligen intervjuare för att hen skulle veta vem av oss som 

intervjuade. Här deltog vi båda vid alla intervjuer. 

Det tredje och sista besöket var på Gammaskolan i kommun 3. Vi mötte upp varje deltagare 

utanför rektorns kontor. Vi satt i ett bokat grupprum och en av oss fick ansvar att ställa 

frågorna i intervjun. 

Forskningsetiska överväganden 

Utifrån de forskningsetiska principerna (Löfdahl, 2014) har vi utformat en 

tillståndsblankett för de fritidslärare som deltar i studien som innehåller information kring 

studien, informationskravet och samtyckeskravet. Informationskravet innebär att 

deltagarna får information om forskningen samt att deltagandet är frivilligt. 

Samtyckekravet handlar om att forskaren behöver ha samtycke från deltagaren, detta har 

vi gjort genom att skicka ut tillståndsblanketter. I studien har inga namn, ingen ålder, ingen 

könstillhörighet och ingen skola nämnts utan vi har använt oss av fiktiva namn på både 

deltagare och skolor. De namn som användes är Alfaskolan, Betaskolan och 

Gammaskolan. Fritidshemmen har inte något specifikt namn utan benämns i denna studie 

som Alfaskolans fritidshem respektive Gammaskolans fritidshem beroende på vilken skola 

de tillhör. Deltagarnas namn benämndes med fiktiva namn för att vi på så sätt ska kunna 

följa konfidalitetskravet. Konfidalitetskravet innebär att deltagarnas identitet inte kommer 

att framgå i studien. Deltagarna som tillhör Alfaskolans fritidshem är Emma och Frida, 
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Betaskolans fritidshems deltagare är Erika och Ylva och Gammaskolans fritidshems 

deltagare är Tyra och Klara. När vi benämner kommuner kommer de att ordnas efter 

följande; kommun 1 tillhör Alfaskolans fritidshem, kommun 2 Betaskolans fritidshem och 

kommun 3 Gammaskolans fritidshem. Nyttjandekravet innebär att all information i studien 

enbart används för studiens syfte. Den personliga informationen användes inte och gavs 

inte ut till andra, utan informationen var enbart till för studiens syfte. 

Tillförlitlighet 

För att en studie ska kunna ses som tillförlitlig anger Bryman (2011) tre olika viktiga 

aspekter som måste ingå. Den första aspekten är validiteten som finns uppdelad i en extern 

och en intern validitet. Det som gör att den interna validiteten i vår studie kan ses som 

hållbar var att vi hade utfört intervjuer där deltagarna fått möjlighet att framföra sina åsikter 

och förståelse för att vi skulle kunna koppla det till vår studies syfte. Bryman (2011) anger 

att det är viktigt att få med deltagarnas åsikter och tankar kring det som forskas om för att 

det ska bli en hög validitet. Därför strukturerade vi upp intervjufrågor som var 

ostrukturerade för att få fram deltagarnas förståelse för begreppet inkluderande arbetssätt 

men även för att få fram deras egna åsikter kring deras arbetssätt. En extern validitet kan 

vara att forskaren i sin studie försöker få fram olika deltagare från olika miljöer för att på 

så vis se om resultatet håller i en annan kontext. Kontexten är enligt Bryman (2011) viktig 

för att forskaren ska få fram hur ens studies fenomen kan förhålla sig till olika kontexter. I 

vår studie valdes det att undersöka vårt fenomen på totalt tre skolor i tre olika kommuner, 

detta för att få en breddare syn på hur fenomenet förhöll sig i tre olika kommuner. Detta 

medförde att vår validitet var högre än vad den skulle ha varit om vi hade valt att undersöka 

en skola i en kommun. Dock kan validiteten i sig ifrågasättas eftersom vi inte valde att 

framföra alla aktiva fritidslärares åsikter och förståelse för det inkluderande arbetssättet i 

fritidshemmen på de tre skolor valts att undersökas. 

En annan viktig aspekt att få med, bortsett från studiens validitet, var hur pålitlig studien 

var, reliabiliteten. Vår studies reliabilitet ansåg vi kunde vara hög eftersom vår studie blivit 

granskad av respondenter från vår handledningsgrupp och handledare. Därav hade vi flera 

olika respondenter som granskade vår text i olika steg för att studien skulle bli pålitlig. 

Att en forskare håller sig objektiv under sin insamling och analys av data anger Bryman 

(2011) är den tredje viktiga aspekten i att en studie kan ses som tillförlitlig. Vi försökte 
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förhålla oss på en objektiv nivå för att studiens resultat inte skulle påverkas av våra egna 

förutsägelser. 

Alfaskolans fritidshem i kommun 1 

Alfaskolan låg i en större kommun i Sverige. Fritidshemmen på skolan låg i skolans lokaler 

och de rum som användes av den obligatoriska skolan var även en del av fritidshemmet på 

eftermiddagarna. Fritidshemmen på skolan hade cirka 90 elever inskrivna på vardera 

fritidshem, men detta varierade från termin och år. Skolan hade två fritidshem och var en 

av de större skolorna som fanns i kommun 1. De båda fritidshemmen arbetade aktivt med 

inkludering och skolan hade enbart dessa fritidshem. Detta innebar att grundsärskolans 

elever var inkluderade i grundskolans fritidshem. På fritidshemmen var eleverna indelade 

beroende på vilken årskurs de gick i. Det ena fritidshemmet hade hand om årskurserna F-

2 och det andra årskurserna 3-6. 

Betaskolans fritidshem i kommun 2 

Betaskolan var en av två stora skolor i kommun 2 och hade två fritidshem på skolan. Dessa 

fritidshem hade hand om både grundskolans och grundsärskolans elever. Det ena 

fritidshemmet hade hand om alla årskurs F-1 där 32 elever gick och det andra 

fritidshemmet hade hand om elever från årskurs 2-5 och där gick det 46 elever. 

Fritidshemmen arbetade aktivt med inkludering av alla elever och hade som vision att ha 

ett fritidshem för alla elever, oavsett om de gick i grundsärskolan eller grundskolan. 

Gammaskolans fritidshem i kommun 3 

Gammaskolan var en större skola i kommun 3 och hade sex stycken fritidshem. De hade 

tre fritidshem i grundsärskolan och tre i grundskolan. Fritidshemmen på grundsärskolan 

var indelade utifrån elevernas grad av funktionsnedsättning och fritidshemmen på 

grundskolan var indelade utifrån årskurser. Fritidshemmen på grundsärskolan hade cirka 

40 elever inskrivna. Fritidshemmen överlag på skolan arbetade inte mycket med 

inkludering, utan hade påbörjat ett samarbete mellan fritidshemmen i grundsärskolan med 

fritidshemmen i grundskolan. 
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Resultat och analys 

Utifrån vår datainsamling av intervjuer, våra egna diskussioner och via transkriberingarna 

kom vi fram till olika teman. Dessa teman uppstod efter diskussioner och markeringar i de 

transkriberingar som gjorts, vilket sedan kopplades till våra forskningsfrågor. Efter att vi 

hade kopplat deltagarnas svar till våra forskningsfrågor använde vi oss av olika 

markeringspennor med olika färger för att hitta likheter och skillnader. De teman vi kom 

fram till var ett inkluderande arbetssätt, gemensam planering, trygghet och gemenskap 

och ledningens inställning. För att komma fram till ett resultat och en analys har vi har 

utgått från våra forskningsfrågor som är:  

 På vilket/vilka sätt arbetar fritidslärarna med inkludering av grundsärskolans elever 

i grundskolans fritidshem? 

 Vilka faktorer avgör om inkluderingen av grundsärskoleelever i grundskolans 

fritidshem fungerar/inte fungerar? 

 Vilka intentioner har fritidslärarna i sitt inkluderande arbetssätt för grundsärskolans 

elever i fritidshemmet? 

Ett inkluderande arbetssätt 

Utifrån vår första forskningsfråga som handlade om hur deltagarna arbetar med 

inkludering på fritidshem kom vi fram till att alla kommuner arbetar med inkludering på 

olika sätt. Två kommuner arbetade med liknande inkluderingsarbetssätt, Alfaskolans 

fritidshem och Betaskolas fritidshem.  Båda fritidshemmen ansåg att inkludering innebar 

samarbete och överenskommelse om rutiner samt att all personal har ett gemensamt 

synsätt. Alfaskolans fritidshems deltagare angav till exempel att de samarbetade 

personalen emellan, dock inte med grundsärskolans personal. Samarbetet skedde främst 

mellan de fritidslärare som arbetade på fritidshemmet och de som arbetade i grundskolan. 

På Betalskolans fritidshem nämnde deltagarna att de hade en gott samarbete mellan de 

olika skolorna och personalen på fritidshemmet. Detta hade de eftersom personalen på 

fritidshemmet kom från de olika verksamheterna och på så vis skapade en gemenskap och 

sammanhållning på fritidshemmet. Rutinerna på Alfaskolans och Betaskolans fritidshem 

liknade varandra. De hade samlingar, dock var samlingarnas storlekar olika. Fritidslärarna 

på Betaskolans fritidshem arbetade mycket med stora samlingar, där alla fick möjlighet att 

vara med. Medan Alfaskolans fritidshem hade mindre samlingar och små grupper. 
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Alfaskolans fritidshem hade även inplanerade teman och samarbetsveckor samt 

faddergrupper. Emma från Alfaskolans fritidshem säger; 

Det är egentligen det som är det inkluderande arbetssättet. Att alla vi här har lika stor betydelse. 

Emma anger att det inkluderande arbetssättet för deras fritidshem innebär att alla har lika 

stort värde. Detta nämner även hennes kollega Frida, som menar att alla deras elever är en 

del av fritidshemmet oavsett om de tillhör grundsärskolans verksamhet eller grundskolans 

verksamhet. Både grundsärskolans elever och grundskolans elever var då blandade i olika 

grupper för att skapa en gemenskap och sammanhållning mellan elever och personal. 

Elever från grundsärskolan var inskrivna på grundskolans fritidshem. Betaskolans 

fritidshem arbetar med inkludering genom att de hade gemensamma fritidshem för 

grundsärskolans elever och grundskolans elever, alltså ett fritidshem öppet för alla. Här 

utgick de från att varje elevs behov och förutsättningar och försökte lägga upp sin 

verksamhet så att alla elever hade möjlighet att delta i de aktiviteter som anordnades. 

Fritidslärarna antydde även att samverkan mellan de båda verksamheterna är viktigt och 

att alla elever ska känna sig trygga med all personal, något Ylva nämner; 

Bara för att det inte ska bli att det bara är vi, utan att de går lika gärna till de andra fröknarna, 

då förstår ni vad jag menar, så att det blir självklart liksom. 

Gammaskolans fritidshem arbetade med inkludering genom att bjuda in grundsärskolans 

fritidshems elever till grundskolans fritidshem, detta var speciellt på lov och studiedagar. 

Detta nämns av Tyra: 

Vi inkluderar eleverna vid vissa tillfällen så som fritidshemmets dag, studiedagar, skolgårdar 

har vi gemensamt. 

Ett inkluderande arbetssätt har en positiv inverkan på personalen och det är ledningen 

tillsammans med personalen som gemensamt har kommit överens om att arbeta 

inkluderande. Den positiva inverkan på personalen synliggjordes genom det som 

fritidslärarna angav angående deras relation mellan personalen på fritidshemmen samt 

ledningen. En god relation var enligt fritidslärarna av stor betydelse för hur fungerande 

deras inkluderande arbetssätt var. Alfaskolans fritidshem och Betaskolans fritidshem hade 

ett inkluderande arbetssätt medan Gammaskolans fritidshem inte riktigt var där än. Ylva 

från Betaskolans fritidshem anger att en viktig faktor är att ha ett gemensamt 

förhållningssätt. Erika och Ylva nämner att de arbetar utifrån och att deras intentioner är 
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att lära barnen att olikheter berikar. De arbetar också utifrån att diskutera i arbetslaget hur 

de ska bemöta deras elever. Klara som arbetar på Gammaskolans grundsärskola under 

fritidshemstiden tycker inte att de har ett inkluderande arbetssätt, hon menar att det inte 

finns någon gemensam syn och att personalen inte vet hur de ska arbeta med det. Men både 

Tyra och Klara från Gammaskolans fritidshem menade på att skolan hade påbörjat med 

inkludering av grundsärskolans elever på grundskolans fritidshem, genom att grundskolan 

bjuder in grundsärskolan till vissa aktiviteter på lov och studiedagar. 

Genom att tolka det fritidslärarna har sagt kan vi jämföra svaren med varandra. För att vara 

en bra fungerande verksamhet så behöver all personal, rektor som lärare, ha samma synsätt 

vilket Persson (2010) påpekar i sin studie.  Frida antyder även på att en faktor till ett 

inkluderande arbetssätt är att ha en gemensam grundstruktur. En gemensam grundstruktur 

är enligt Mitchell (2008), Persson (2010) och Nilholm (2006) väsentligt för att ett 

inkluderande arbetssätt ska fungera.  

Ett inkluderande arbetssätt handlar om att ta hänsyn till olika faktorer. Enligt både Mitchell 

(2008) och Persson (2010) är ledarskap, vision och engagemang sådana viktiga faktorer. 

Dessa viktiga delar handlar om metod, gemensamt synsätt och arbetssätt. Genom att skapa 

rutiner och samarbete mellan fritidshem och skola kan fritidslärare få ett inkluderande 

arbetssätt att fungera. Alfaskolans fritidshem och Betaskolans fritidshem anger att ett 

samarbete mellan personal och rutiner på fritidshemmen och skolan är viktiga. 

Grundtanken för ett inkluderade arbetssätt handlar då om en samsyn, “en skola för alla”, 

detta nämner även Gustafson och Hjörne (2015)  och Mitchell (2008) i sina rapporter. 

Mitchell (2008) nämner även att en gemensam vision är väsentligt för ett lyckat 

inkluderande arbetssätt och att det hänger på att alla på skolan gemensamt arbetar mot ett 

inkluderande arbetssätt. Detta påverkas av hur personalen gör och förhåller sig till 

fritidshemmets verksamhet och är även det som är en avgörande del av hur mycket de 

arbetar med inkludering.  Enligt Skolverket (2016a; 2016b) ska skolan ha en 

likvärdigutbildning genom att aktivt främja elevers rättigheter. Enligt Persson (2010) 

spelar det inte någon roll varifrån eleverna kommer, alla är välkomna. Detta nämner även 

Emma genom att tala om allas lika värde och allas lika stora betydelse i fritidshemmet. 

Alfaskolans fritidshem och Betaskolans fritidshem som har ett fungerande arbetssätt med 

inkludering menar att personalens tillgänglighet är viktig. Detta nämner Ylva genom att 

både personal från grundskolan och grundsärskolan blandar sig med eleverna. Detta 



 

22 

 

 

kopplar vi till Mitchell (2008) som nämner att det är viktigt med att det finns personal som 

stöttar upp elevgruppen. Utan stöttning kan det inkluderande arbetssättet fallera vilket 

visas på Gammaskolans fritidshem, där de försökt skapa ett inkluderande arbetssätt men 

inte lyckats på grund av olika faktorer. 

Gemensamma planeringar 

En gemensam faktor som påverkar det inkluderande arbetssättet är planeringstiden. Alla 

deltagare var överens om att gemensamma planeringar mellan lärarna var något som 

saknades. Alfaskolans fritidshem och Betaskolans fritidshem menade att gemensam 

planering kunde underlätta en hel del. För att få mer kunskap om eleverna i grundsärskolan 

samt för att kunna planera aktiviteter lättare. Dessa aspekter nämner till exempel Erika;  

Hon är inte med på våra planeringar, det kan man sakna ibland, men vi träffas ju på raster och 

sådär. 

Att all personal får möjlighet att träffas och delta under de planeringar som är för 

fritidshemmet nämns av Erika men även av andra deltagare. Det är enligt deltagarna viktigt 

för det gemensamma förhållningssättet men också för att kunna planera verksamheten. På 

Gammaskolans fritidshem föreslog båda deltagarna att planeringstid tillsammans kan vara 

en bra början för att kunna arbeta mer med inkludering av varandras verksamheter, vilket 

nämns av Tyra; 

Men vi har inte så mycket gemensamma planeringar, så att vi kan planera upp. Utan det blir 

ofta att vi i grundskolan bjuder in, mer än att särskolan frågar. Sen är vi flera som har jobbat 

på särskolan tidigare och som jobbar på grundskolans fritidshem. Så att vi har man det alltid i 

bakhuvudet kan man väl säga när vi gör aktiviteter. Men sen glömmer man ibland. För vi har 

egna barn med olika behov. 

Även om det inte fanns några gemensamma planeringar för verksamheterna upplevde 

deltagarna som hörde hemma på Alfaskolans fritidshem och Betaskolans fritidshem att de 

ändå hade ett fungerande inkluderande arbetssätt. De hann mötas även ifall det inte blev 

det här planerade mötet. Det nämndes att tid för planering kunde göra så att det 

inkluderande arbetssättet utvecklades ännu mer och att fritidshemmen kunde anpassas mer 

till grundsärskolans elever. Medarbetarna vid Gammaskolans fritidshem menade att det är 

en viktig faktor att ha en gemensam planering, att kunna mötas genom att sitta ner och 

planera aktiviteter. Alla fritidslärare underströk att de träffades på raster, korridoren och 
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på fritidshemmet och där kunde de samtala om fritidsverksamheten för att kunna lägga upp 

den på bästa sätt. 

Mitchell (2008) och Person (2010) menar att viktiga faktorer inom det inkluderande 

arbetssättet är: ledarskap, vision, engagemang och attityder. För att få tid till gemensamma 

planeringar krävs det att dessa tre faktorer hänger ihop, som ett pussel. Dessa tre faktorer 

nämndes även av deltagarna som en viktig del i det inkluderande arbetssättet. 

Trygghet och gemenskap 

Alla deltagare nämner även att personalens arbetssätt påverkar elevgruppen. Enligt Erika 

från Betaskolan har grundsärskolans elever blivit en naturlig del i 

fritidshemsverksamheten. Fritidslärarna på Betaskolans fritidshem ville undvika att tala i 

termer av “vi” och “dem” eftersom de ansåg att alla elever oberoende av om de gick i 

grundsärskolan eller grundskolan var en del av deras fritidshem. Ylva från Betaskolans 

fritidshem påpekade att för att skapa en bra gruppsammanhållning måste eleverna få 

möjlighet att umgås och personalen skapar tillfällen där eleverna får umgås. Skälet till att 

dessa tillfällen skapades var för att grundsärskolans elever skulle känna trygghet. Ylva 

nämner även att eleverna accepterar varandra genom att de fick möjlighet att umgås med 

varandra. 

Men som sagt det går ju bra och dem är ju accepterade. Så det är så normalt här och det är 

ingen som tänker på det längre (Ylva). 

Att eleverna accepterar varandra som nämns av Ylva i utdraget är något som är ”normalt” 

på deras fritidshem. De har från kommit den problematik som Gammaskolans fritidshem 

ser på att ha blandade elevgrupper på fritidshemmen. Att ha blandade elevgrupper anges 

även av deltagarna från Betaskolans fritidshem har gett dem en positiv och utvecklande 

miljö, eftersom de fått arbeta med olikheter och på det sättet fått eleverna att acceptera 

olikheter. Enligt Erika var det viktigt för att kunna bemöta olikheter att eleverna fick möta 

dessa och då är fritidshemmet en bra arena för detta möte. 

Om det skulle vara så att vi behöver anpassa nån, vad heter det, aktivitet efter någon elev så 

gör vi ju det oberoende om det särskolans elever eller dem övriga (Emma). 

När det gäller att anpassa fritidshemsverksamheten skilde det sig åt från fritidshem till 

fritidshem. På Emmas fritidshem som nämns i utdraget anpassade de aktiviteterna 
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oberoende om eleverna hade ett funktionshinder eller inte. De tog hänsyn till alla elever 

vilket bidrog till att de anpassade aktiviteterna utifrån elevgruppens deltagare. Betaskolans 

fritidshem hade liknande verksamhet men där ville personalen få stöd av personalen från 

grundsärskolan för att underlätta deras anpassningar. På Gammaskolans fritidshem 

arbetade de mer med att bjuda in grundsärskolans fritidshems elever till grundskolans 

fritidshem. Där fick personalen på grundsärskolans fritidshem avgöra om deras elever 

kunde delta eller inte.  

Deltagarna var överens om att trygghet och gemenskap handlar om elevgruppen och 

personalens inställning. På Alfaskolan och Betaskolan var det naturligt att grundsärskolans 

elever var en del av grundskolans fritidshem. Alla elever på fritidshemmen känner sig 

därför välkomna och sedda. Enligt Skolverket (2016a; 2016b) ska eleverna ges möjlighet 

till att utveckla goda kamratrelationer och känna sig trygga och känna tillhörighet i 

elevgruppen. Klara som arbetar på Gammaskolans grundsärskola som fritidslärare 

upplever att tryggheten upplevs olika bland olika elever. Hon menade att vissa elever på 

grundsärskolans fritidshem klarade av att vara med andra elever medan andra elever inte 

gjorde det. Detta avgjorde om eleverna från grundsärskolans fritidshem kunde delta på 

grundskolans fritidshems aktiviteter eller inte. Samtliga deltagare var även överens om att 

inkludering mellan grundsärskolans elever och grundskolans elever på fritidshem är en 

positiv faktor eftersom det påverkade elevgruppen. Elevgrupperna på Alfaskolan och 

Betaskolan var trygga med varandra och all personal. På Alfaskolan nämnde Frida att det 

var skillnad mellan de yngsta elever som går på fritidshemmen och de äldre eleverna. De 

yngsta eleverna som gick på fritidshemmen hade inte känt varandra lika länge som de äldre 

eleverna. Därför kände Frida att det var en skillnad i tryggheten på fritidshemmet, vilket 

hade att göra med hur lång tid eleverna har spenderat med varandra. 

Enligt Arvidsson (2013) handlar trygghet och gemenskap om att vi måste utgå från 

elevernas svar och tankar kring dessa aspekter för att få in deras perspektiv. Arvidsson 

menar att elever i de yngre åldrarna känner sig utsatta mot utåtagerande elever. Men enligt 

Skolverket (2016a) ska vi skapa goda förutsättningar och en god miljö för varje individ. 

Vår undervisning ska vara individanpassad och utgå från varje enskild elev. Dock anges 

det både hos deltagarna och i Arvidssons (2013) studie att eleverna efter en tid med 

grundsärskolans elever anpassade sig utifrån den miljö de var i och lärde känna de elever 
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som var på fritidshemmet. Det blev en gemenskap mellan eleverna i den gemensamma 

fritidshemsgruppen, vilket gav upphov till en tryggare och accepterande miljö. 

Ledningens inställning 

I intervjuerna berättade majoriteten att ledningens inställning till inkludering hade en stor 

betydelse för det inkluderande arbetssättet på fritidshemmen. Påverkas det gemensamma 

synsättet hos personalen av ledningens inställning till inkludering? Ledningens inställning 

är därav viktig för verksamhetens utveckling av det inkluderande arbetssättet och även 

deras ansvar att detta följs upp och utvärderas.  

Jo hon har en fantastisk inställning till detta att hon vill ju att vi ska jobba så här och tycker att 

det är väldigt positivt också (Erika). 

Som Erika nämner är inställningen något som påverkar det inkluderande arbetssättet. På 

Betaskolans fritidshem har ledningen arbetat mycket med att fritidshemmen och skolan 

ska ha ett gemensamt synsätt. Deltagarna från Betaskolans fritidshem berättade att 

ledningen hade ett synsätt där grundsärskolan och grundskolan hade sina egna fritidshem 

från början men att ledningen sedan ändrade sitt sätt att se på fritidshemmen, vilket skapade 

det gemensamma synsätt som finns på Betaskolan idag. Emma från Alfaskolan påpekar 

även hon detta; ”Framförallt att ledningen måste bestämma vilket synsätt vi har”. 

Att ledningen var de som skulle bestämma vilket synsätt man ska arbeta mot påpekades 

bland annat av Emma men även av övriga deltagare från de andra fritidshemmen. På 

Alfaskolan har ledningen en positiv inställning till inkludering, vilket tydliggörs genom att 

fritidshemmen arbetar inkluderande. Den positiva inställningen har även lett till en 

förändring i deras arbetssätt och tankar kring sin verksamhet. Rektorn var bestämd med 

vad som skulle ske och meddelade personalen att de skulle arbeta med inkludering. 

Personalen tog emot detta positivt, vilket har gett skolan ett 

fungerandeinkluderingsarbetssätt på fritidshemmen. Gammaskolans fritidshem arbetade 

däremot inte riktigt med inkludering men angav att deras ledning ville att de skulle arbeta 

med det. Klara nämner dock att ledningen för grundsärskolan arbetar mycket med att det 

ska bli mer inkludering, hen har infört att alla på skolan har gemensamma storsamlingar 

samt att första skoldagen firas tillsammans. Klara menar att detta ger en signal till övriga i 

personalen att det är så här vi arbetar och att det är början på ett inkluderande arbete. Dock 

anser Klara att fritidshemmen på Gammaskolan har ett stort arbete framför sig för att det 
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ett inkluderande arbetssätt ska genomföras. Det gäller att ledningen visar vart 

verksamheten ska arbeta mot och att de är tydliga att ett inkluderande arbetssätt är det som 

de vill att fritidshemmen ska arbeta mot. 

Att vara tydlig är av stor vikt och det är ledningens roll att visa hur de vill att fritidshemmen 

ska arbeta och vara dem som tar detta beslut. Om inte ledningen tar ett tydligt beslut kring 

att arbeta inkluderande faller hela inkluderingsarbetet, vilket påpekas av Klara från 

Gammaskolans fritidshem. Enligt Skolverket (2016a; 2016b) är det ledningens ansvar att 

skolan och fritidshemmet arbetar mot våra styrdokument och mot att verksamheterna 

arbetar mot en skola föra alla, likvärdig utbildning. Faller inkluderingsarbetet är det enligt 

Mitchell (2008) all personals ansvar att ta tag i det som gör att det inkluderande arbetssättet 

faller. Detta kan dels göras genom att personalen tillsammans med ledningen undersöker 

vart verksamheten brister och sedan försöker lösa den brist som finns. Dock har ledningen 

som nämns av våra deltagare en viktigare och större roll när det gäller att påbörja ett sådant 

här omfattande arbete. Gustafson och Hjörnes (2015) resultat visade att ledningen var en 

betydelsefull faktor för att det inkluderande arbetssättet genomfördes på den friskola som 

de undersökte. 

Ledarrollen som nämns av Persson (2010) är väsentlig i det avseendet att det väcker 

engagemang och lust att genomföra ett inkluderande arbetssätt. Finns det inte en tydlig roll 

från ledningen är det lätt, enligt Persson, att arbetet fallerar och verksamheten får på 

försöka lösa de brister som uppstår. Det räcker inte med att ledningen har ambitioner utan 

hen måste genomföra det praktiskt för att skapa en förändring samt ge stöd för att kunna 

arbeta med det utan ledningen måste ta det första steget. 

Sammanfattning 

När vi jämförde de tre olika kommunerna så framkom det att två av fritidshemmen hade 

samma synsätt vad gäller det inkluderande arbetssättet. Synsättet hade en positiv inverkan 

på personalen och de angav att det var ledningens förtjänst att de hade börjat arbeta med 

inkludering. Det fritidshem som inte hade ett inkluderande arbetssätt på fritidshemmet 

angav att det saknades en gemensam syn på inkludering. Men både Tyra och Klara på 

Gammaskolan var positiva till att utveckla det inkluderande arbetssättet. Planeringstiden 

verkade enligt personalen gynna alla som var inblandade i fritidsverksamheten. Detta 

eftersom det enligt deltagarna blev lättare att arbeta på ett mer inkluderande sätt eftersom 

personalen då kunde planera sin verksamhet på ett effektivt sätt. Enligt alla deltagare så 
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var trygghet och gemenskap en positiv faktor, genom att elevgruppen på fritidshemmet 

gynnas av ett inkluderade arbetssätt mellan grundsärskolan- och grundskolans fritidshem. 

På Alfaskolan och Betaskolan fanns det en gemenskap mellan både elever och personal i 

oavsett vilken verksamhet. Det kom även fram att ledningens inställning till inkludering 

var en viktig faktor för ett fungerande arbetssätt. Deltagarna ansåg att ledningen måste ha 

ta beslutet om att arbeta med inkludering. Detta för att skapa ett synsätt på fritidshemmen 

där inkludering är en del av planeringen på fritidshemmet. Mitchell (2008) nämner att ett 

inkluderade arbetssätt gynnar alla elever eftersom varje individ utvecklas på sin nivå, samt 

utvecklar den sociala förmågan. Att utveckla den sociala förmågan är även fritidshemmets 

uppdrag och nämns i våra styrdokument som vårt viktigaste uppdrag. Vi ska även utifrån 

elevernas egna behov och intressen utforma vår verksamhet till att utveckla den sociala 

förmågan.  
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Resultatdiskussion 

Efter att vi har genomfört intervjuerna och analyserat intervjusvaren identifierade vi att två 

av fritidshemmen arbetar aktivt med inkludering av grundsärskolans elever på 

fritidshemmen. Det som var positivt var att samtliga tre kommuner arbetar med inkludering 

på olika sätt. Alfaskolan och Betaskolans fritidshem arbetar på liknande sätt, genom att har 

ett gemensamt synsätt på inkludering, där ledning, rektor och personal har samma syn. 

Fritidshemmen har även ett gemensamt fritidshem för både grundsärskolans och 

grundskolans elever.  Enligt Skolverket (2016a; 2016b) ska skolan främja alla elevers 

behov och förutsättningar. Vi anser definitivt att Alfaskolans fritidshem och Betaskolans 

fritidshem arbetar utifrån läroplanen. Eftersom deras inkluderande arbetssätt fungerar och 

genom att de arbetat mycket med att inkludera samtliga elever. Genom att fritidshemmen 

utgår från att alla individer ska vara delaktiga i samtliga aktiviteter samt utgår från 

elevernas egna förutsättningar, behov och intressen. Gammaskolan hade börjat arbeta med 

inkludering, men Tyra och Klara anser olika om vad begreppet inkludering innebar. Tyra 

på grundskolans fritidshem anser att det finns ett inkluderande arbetssätt. Hon menar att 

de bjuder in grundsärskolans fritidshem på lovdagar och studiedagar för att göra 

gemensamma aktiviteter. Klara på grundsärskolans fritidshem anser däremot inte att det 

finns något inkluderande arbetssätt, hon anser att inkludering är att alla behandlas lika och 

att alla ska ha samma förutsättningar. Vad kan detta bero på? Varför har två fritidslärare 

helt olika syn på ett och samma begrepp, båda är på samma skola och rektorerna har samma 

synsätt. Det som upplevdes underligt var att Tyra tidigare har arbetat på grundsärskolans 

fritidshem men inte arbetade med att inkludera grundsärskolans elever på grundskolans 

fritidshem. Vi tolkar dock att Tyra är en av de fritidslärarna som vill utveckla 

fritidsverksamheten men har svårt att få med sig övriga personalen på fritidshemmen. Tyra 

tänker ofta på att inkludera grundsärskolans fritidshem, men för att få ett inkluderande 

arbetssätt så måste alla ha samma synsätt och tankar kring inkludering. Enligt Mitchell 

(2008) kan ett inkluderande arbetssätt fallera om vissa punkter inte finns med. Dessa 

punkter är skolans vision, engagemang, attityder och förhållningssätt. Han menar att dessa 

punkter påverkar arbetssättet. Det är uppenbart att dessa punkter inte fungerar på 

Gammaskolans två olika fritidshem. Mitchell (2008) nämner att ledarskap är en viktig 

faktor i det inkluderande arbetssättet. Vi anser att det som saknas är en ledare som visar 

hur det inkluderande arbetssättet ska gå till. Enligt oss är en ledare någon som visar vägen 

och organiserar så att alla känner sig sedda. Vi anser att ledningen är en viktig del i skolan 
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och att det är ledningen som behöver styra upp det inkluderande arbetssättet för att det ska 

kunna genomföras. Genom att samla personalen och ha ett förslag på hur personalen ska 

arbeta med inkludering Vi anser att ett bra förslag är att ha en workshop med idéer från 

personalen själva. Idéerna skrivs upp och det bildas en grupp med personal från både 

grundsärskolans och grundskolans fritidshem samt att ledningen ska planera och 

organisera arbetet.  Persson (2010) tar upp en demokratisk grundad skola som ett begrepp. 

Genom att arbeta inkluderande kan lärare som nämns av Mitchell (2008), Persson (2010) 

och Gustafsson och Hjörne (2015) främja alla elevers lika rättigheter till en likvärdig 

utbildning och att alla ska få lika möjlighet att vara på det fritidshem som de själva vill.  

Därför är det viktigt att skolan är en demokratisk skola och främjar allas rättigheter till 

likvärdigutbildning. 

Alla deltagare var överens om att de saknade planeringstid tillsammans, för att lättare 

kunna planera aktiviteter och skapa en “vi”-känsla. Alfaskolans fritidshem ville ha 

planeringar för att slippa de oplanerade samtalen i korridorer och under raster. De menade 

att planeringstiden kunde ge dem mer kvalitetstid. Vi nämnde tidigare att ledning har en 

viktig roll för att kunna skapa ett inkluderande arbetssätt. Hur kommer det sig att ledningen 

inte hittar gemensam planeringstid för båda verksamheterna? Vi nämnde tidigare att ett 

lämpligt ledarskap är att kunna lösa problem, men varför kan inte ledningen på Alfaskolan 

lösa ut tid. Klara på Gammalskolans fritidshem nämnde att vi som fritidslärare ofta ställer 

upp för lärarna, men när det är tvärtom är det annorlunda. Vi anser att Klaras ide kan vara 

en lösning till att utveckla det inkluderande arbetssättet på fritidshemmen. För om alla på 

skolan ställer upp lika mycket för varandra borde det finns tid att planera för fritidslärarna. 

Det som behövs göras är att lärarna går in och hjälper till på fritidshemmet för att 

fritidlärarna ska kunna planera sin verksamhet. Vi anser även att det är bra att ta hjälp av 

varandras kunskaper, en kunskap är specialpedagogen. Gustafson och Hjörne (2015) 

menar att specialpedagogen har en viktig roll för att kunna hjälpa personalen på skolan. Vi 

tror att specialpedagogen kan bidra till kunskaper som ledningen inte har. För att 

specialpedagogen är inriktad på att hjälpa elever som behöver extra stöd eller undervisning 

i grundskolans miljö, detta kan bidra till ett inkluderande arbetssätt. 

Ett inkluderade arbetssätt är gynnsamt för alla elever i skolan både personal och elever. 

Det skapar en positiv inställning på skolan och fritidshemmet där alla elever känner sig 

trygga. Genom att arbeta med inkludering så kan alla elever utveckla sin sociala förmåga, 
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detta genom att blanda grupper i grundsärskolans fritidshem och grundskolans fritidshem. 

För att skapa trygghet på fritidshemmen kan personalen använda sig av dubbelbemanning, 

vilket Gustavsson och Hjörne (2015) nämner i sin studie. Vi anser att dubbelbemanning 

kan vara gynnsamt på fritidshemmet för att det kan påverka elevgruppen positivt. För att 

elevgruppen ska känna sig trygga med all personal på fritidshemmet. Det är viktigt att det 

finns minst två fritidslärare på avdelningarna, vilket Alfakolan och Betaskolans fritidshem 

har. Gammaskolan hade bara en utbildad fritidslärare på grundsärskolans fritidshem, vilket 

enligt Klara påverkade verksamheten. Det inkluderade arbetssättet kom inte i första hand, 

utan att få ihop vardagsaktiviteter var viktigast.Här anser vi att två utbildade fritidslärare 

hade underlättat genom att de då kan hjälpas åt och få mer tid över till att tänka på det 

inkluderande arbetssättet mellan grundsärskolans och grundskolans fritidshem.  

Sammanfattningsvis är ett inkluderade arbetssätt gynnsamt för alla elever i skolan och i 

fritidshemmet.  Det skapar en positiv inställning på fritidshemmet och alla elever känner 

sig trygga. Enligt Skolverket (2016a; 2016b) ska ingen utsättas för diskriminering på grund 

av funktionshinder eller annan kränkande behandling. Detta kommer från Lgr11 som är en 

del som både skolan och fritidshemmet ska förhålla sig till och är direkt kopplat till den 

diskrimineringslag som råder i Sverige. Att elever få möjlighet att uppleva olikheter är 

viktigt och är något som i vår studie uppmärksammas genom de svar vi fått från 

fritidslärare. Det är olikheter som gör att eleverna i fritidshemmet växer och utvecklas 

socialt. Enligt Skolverket (2016a; 2016b) ska vi förbereda eleverna för samhällets olika 

prövningar. Persson (2010) nämner att grundsärskolans elever behöver gemenskap, genom 

att få uppleva det ”normala” och använda sig av de sociala koderna i en ”vanlig” klass, för 

att kunna förbereda sig för samhället. Genom att arbeta med inkludering kan alla elever 

utveckla sin sociala förmåga, detta genom att blanda grupper i grundsärskolans och 

grundskolans fritidshem. 
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Metoddiskussion 

Det som framkommit under studiens gång är att vi eventuellt skulle ha anpassat 

intervjufrågorna med utgångspunkt från Gammaskolans fritidshems arbetssätt. Detta borde 

ha skett eftersom fritidshemmet inte hade ett fungerande inkluderande arbetssätt. Men 

resultatet visar att Gammaskolan har börjar arbeta med inkludering, men det är mycket 

kvar tills arbetet är hundra procentigt genomfört. Dock anser vi att våra frågor var lämpliga 

eftersom det var inkluderingsarbetet vi ville undersöka i studien. Vi kände att 

Gammaskolans fritidshem skulle vara med i studien. För att det var därifrån intresset för 

inkludering framkom och för att vi blev nyfikna om varför de inte arbetade med 

inkludering. Gammaskolans fritidshems arbete med inkludering av grundsärskolans elever 

i grundskolans fritidshem ledde därför till en förståelse för hur det kan se ut när 

inkluderingsarbetet faller i ett fritidshem. Detta påvisade Mitchells (2008) antaganden om 

att alla delar som gemensam vision, placering, anpassad 

undervisning/bedömning/läroplan, acceptans, tillgänglighet, stöd, resurser och ledarroll 

behövs för att ett inkluderingsarbete ska bli lyckat. Om inte alla dessa delar arbetas med 

och fritidshemmen får detta att fungera finns det en stor risk att inkluderingsarbetet fallerar, 

vilket verkade vara fallet på Gammaskolans fritidshem. Att intervjufrågorna inte verkade 

passa in på Gammaskolans fritidshem kan även ha att göra med att vårt urval inte var 

tillräckligt anpassat för vår studie. Vi skulle kunnat ha valt våra deltagare utifrån hur de 

arbetar på fritidshemmen för att få en mer inriktad studie på fritidshem där 

inkluderingsarbete används. Dock om vi hade gjort detta hade studien säkert påverkats 

eftersom det var hur det ser ut idag med inkluderingsarbetet av grundsärskolans elever i 

grundskolans fritidshem vi var intresserade av och inte hur inkluderingsarbetet skedde på 

de olika fritidshemmen. Det hade även varit av intresse att ha mer variation på deltagarna. 

Detta eftersom de intervjupersoner vi hade enbart var kvinnor och det hade varit intressant 

att se om de manliga kollegorna hade uttryckt sig på samma vis som de kvinnliga angående 

inkluderingen av grundsärskolans elever.  

En framtida forskning skulle kunna vara att intervjua övriga kollegor på de fritidshem som 

vi har undersökt, samt även rektorn för att få ett breddare perspektiv på det inkluderande 

arbetssättet på skolorna. Detta hade kunnat göra att vår validitet samt reliabilitet blivit 

högre eftersom det hade gett en breddare och djupare förståelse för hur det förhåller sig på 

skolorna. Att följa upp rektorns åsikter och val av arbetssätt på fritidshemmen hade även 

det varit av betydelse för vår studie. Detta hade varit betydelsefullt eftersom våra deltagare 
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från Alfaskolans fritidshem och Betaskolans fritidshem nämnde rektorns/ledningens roll 

som avgörande för det inkluderingsarbete som bedrevs på fritidshemmen och då hade det 

varit av intresse att höra rektorns åsikt och tankar om detta. 

Det som vi ansåg var svårt i vårt arbete var hur vi på bästa sätt skulle formulerade våra 

intervjufrågor för att kunna koppla dem till våra forskningsfrågor samt få fram deltagarnas 

förståelse för sitt inkluderande arbetssätt av grundsärskolans elever i grundskolans 

fritidshem. Detta gjorde att vi hade svårt att få fram frågor men efter att vi läst tidigare 

forskning och skapat oss en förståelse för själva begreppet blev det lättare att formulera 

våra intervjufrågor. Vi valde även att koppla samman intervjufrågorna med våra 

forskningsfrågor för att tydligt se kopplingen däremellan. I vår konstruktion av 

intervjufrågor använde vi Mitchells (2008) studie kring det inkluderande arbetssättet med 

grundsärskolans elever för att få en djupare förståelse för själva arbetssättet och begreppet. 

Detta gav upphov till frågor som vi ansåg kunde få syn på deltagarnas förståelsehorisont. 

Dock hade vi önskat att vi hade lagt tid på att utföra en provintervju innan vi gick ut, 

eftersom vi upptäckte att några frågor var väldigt lika. Det positiva med att ha gjort en 

provintervju i förväg är att man hade fått en bättre inblick i hur intervjufrågorna var till 

exempel besvarar dem samma sak eller ger dem ett breddare perspektiv. Det negativa med 

att ha gjort en provintervju är att man på förhand får reda på hur det förhåller sig på 

fritidshemmet i allmänhet, om en provintervju görs på ett fritidshem som tänkts 

undersökas. Vi valde dock som nämnts inte att göra en provintervju innan, dels för att vi 

hade ont om tid samt kände att det inte behövdes eftersom vi ansåg att våra intervjufrågor 

var relevanta för studien och var kopplade till våra forskningsfrågor. 

Sammanfattningsvis anser vi att vår studies metod passade bra in på det vi ville undersöka. 

Med stöd från teorin hermeneutiken blev det tydligt hur vi skulle kunna använda oss av 

våra deltagares svar och kunde då hitta framträdande teman som vi använde sedan i 

resultatet. 
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Avslutning 

Avslutningsvis så har vi kommit fram till att ett inkluderande arbetssätt handlar om ett 

gemensamt synsätt. Det gemensamma synsättet handlar om hur ledningen tänker och hur 

de själva ser på inkludering mellan grundsärskolans elever och grundskolans elever på 

fritidshemmet. Vi anser att tidigare forskning har varit relevant för vår studie för att den 

visar positiva och negativa faktorer inom begreppet inkludering. Det positiva är att det 

finns fritidshem som arbetar med inkludering av grundsärskolans elever. Det negativa var 

att det är svårt att arbeta inkluderande eftersom det inte finns rätt verktyg, det är svårt att 

få rätt verktyg om det inte finns resurser. De rätta verktygen för ett fungerande 

inkluderande arbetssätt är det Mitchell (2008) nämner om ledarskap, gemensam vision, 

engagemang, attityder och förhållningssätt. Utan detta kan det vara svårt att genomföra ett 

inkluderande arbetssätt. Upplägget och tidsplaneringen av hela arbetet fungerade bra, vi 

hade en god kommunikation både mellan oss själva och deltagarna. Valet av metod 

fungerade bra, men vi hade svårt att veta hur många intervjuer vi skulle ha, eftersom det 

var en diskussion bland olika handledningsgrupper. Det antalet av intervjuer som valdes 

räckte för att samla in det datamaterial som behövdes. Det visade sig även i resultatet där 

vi kom fram till fyra olika teman, dessa var; ett inkluderande arbetssätt, gemensamma 

planeringar, ledningens inställning och trygghet och gemenskap. I resultatet och analysen 

kommer vi fram till att Alfaskolan och Betaskolan arbetar med inkludering och att 

Gammaskolan har olika synsätt på vad begreppet inkludering innebär. Allt handlar om 

vilket synsätt man har kring att arbeta inkluderande och det är även det som styr hur 

fritidshemmen arbetar inkluderande med grundsärskolans elever. 

Till sist vill vi säga att för att kunna arbeta med inkludering måste man våga testa nya saker 

och inte vara rädd för förändringar.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjufrågor 

 

Frågeställning 

1 
Faktorer av 

inkludering 
 Hur anser du att ni på fritidshemmet arbetar med att 

inkludera de elever som går på grundsärskolan? 
 Arbetar ni på något speciellt sätt och isåfall hur? 
 Förklara för mig varför/varför inte ni arbetar med det? 
 Vilka faktorer anser du är betydelsefulla i ett 

inkluderande arbetssätt? 
 Vad tror du påverkar ett sådant arbetssätt? 

Frågeställning 

2 
Intentioner av 

inkludering 
 Vad innebär ett inkluderande arbetssätt i allmänhet för 

dig? 
 Vad anser du är betydelsefullt med att arbeta med 

inkludering på fritidshemmet? 
 Beskriv för mig grundsärskolans arbetssätt? 
 Förklara för mig varför tror du att de arbetar så? 
 Förklara för mig varför du inte vet hur de arbetar? 

Skulle du vilja få kunskap om hur de arbetar på 

grundsärskolan? 
 Anser du att det finns några svårigheter i att arbeta 

med inkludering av grundsärskolans elever? 
 Vilka positiva/negativa effekter på gruppen i helhet 

ser du genom att inkludera alla elever? 

Frågeställning 

3 
Arbetssätt med 

inkludering 
 Kan du förklara för mig på vilka sätt du arbetar med 

inkludering på ditt fritidshem? 
 Kan du ge några praktiska och konkreta exempel på 

detta? 
 På vilket sätt anser du att det är ett fungerande 

arbetssätt? 
 På vilket sätta anser du att det inte är ett fungerande 

arbetssätt? 
 Hur anser du att ni på fritidshemmet arbetar med att 

inkludera grundsärskolans elever? 
 Arbetar ni på något särskilt sätt och isåfall förklara för 

mig hur? 
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Bilaga 2 Tillståndsblankett 

Tillståndsblankett 

Bakgrund 

Hej! Vi heter Josefin Hofer och Maria Sund. Vi går på högskolan i Jönköping och vi läser 

nu sista terminen för att bli grundlärare med inriktning fritidshem. Vårt examensarbete 

kommer att börja v. 15, men vi har redan påbörjat kursen v.4 då vi hade kursstart. Du har 

rätt att avbryta när du vill under intervjun och ditt namn kommer inte att användas i själva 

arbetet, utan vi kommer enbart att använda oss av svaren. Ditt deltagande i studien kommer 

att bidra till att skapa kunskap om det integrerade arbetssättet av grundsärskolans elever 

på fritidshemmen. 

Syfte med studien 

Syftet med studien är att undersöka hur lärarna arbetar med att integrera grundsärskolans 

elever på fritidshemmen. Vi vill jämföra tre olika kommuner och deras arbete med 

integrering av grundsärskolans elever på fritidshemmen. 

Praktiskt genomförande 

Studien kommer genomföras genom att du får delta i en intervju som kommer att vara cirka 

en timme lång och du har rätt att avbryta när du vill under intervjuns gång. Intervjun 

kommer att spelas in med hjälp av en mobiltelefon och båda vi studenter kommer att sitta 

med under intervjun. Inspelningen kommer att förvaras oåtkomligt för obehöriga och 

kommer enbart att användas i vår studie. När vi transkriberar inspelningen kommer vi att 

använda din intervju som ett datamaterial i vår studie men kommer inte att nämna namn 

eller skola. Deltagarna kommer att vara konfidentiella för oss, men anonyma för 

utomstående. Detta för att själva deltagandet ska vara anonymt. Frågorna som ställs 

kommer att skickas ut till dig en vecka innan intervjun sker för att du ska känna dig 

förberedd inför intervjun. 

Vid eventuella frågor mejla oss på:……. 

 

Ja, jag vill delta i studien.                               Nej, jag vill inte delta i studien. 

___________________________________ 

Underskrift 

___________________________________ 

Namnförtydligande 

PS! skicka tillbaka tillståndsblanketten med underskrift till oss SENAST fredag den 24/3: 
J….. H….. 

…………. 

…………… 


