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1 Inledning 

Fritidshemmet ska ge eleverna goda möjligheter att utveckla sina förmågor inom en 

mängd olika områden och för att uppfylla detta krävs noggrann och grundlig planering. 

Aktiviteter behöver ständigt anpassas och omarbetas för att ge alla elever goda 

förutsättningar att kunna delta och därmed utveckla sina förmågor. 

Verksamheten inom fritidshemmet är inte uppbyggd med lika tydliga ramar som den 

obligatoriska skolan och aktiviteterna inom fritidshemmet är i fler avseenden mer fria. 

Fritidshemmet har inte heller de mätbara kunskapsmål att arbeta efter, men det betyder 

inte per automatik att det krävs mindre planering för att skapa en verksamhet som 

passar samtliga elever. Våra erfarenheter säger oss att inkludering, av alla elever på 

fritidshemmet, ofta är problematiskt men oerhört viktig för personalen. Det stöd som 

ges till elever i den obligatoriska skolan uteblir ofta på fritidshemmet och den tid som 

krävs för att planera verksamheten räcker inte till. Forskning om inkludering på 

fritidshemmet är dessutom svårt att hitta, vilket gör att ämnet känns ännu viktigare för 

oss att studera. 

I Läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem 2011 (Lgr11) (Skolverket, 

2017) finns att läsa om skolans uppdrag att främja mångfald. Där står även på vilket sätt 

skolan ska vara likvärdig samt att det finns olika vägar till målen och att ansvaret för 

detta är gemensamt för de som arbetar inom skolan. Svenska Unescorådet (2008) anser 

att skolans värdegrund och uppdrag ligger till grund för begreppet inkludering. Vidare 

menar Svenska Unescorådet att det inte bara handlar om de elever som är i behov av 

särskilt stöd eller elever med funktionsnedsättningar, utan att detta gäller för hela 

skolan, alla elever. Svenska Unescorådet (2017) har sedan 2015 som mål att garantera 

att utbildningen är likvärdig, inkluderande och av god kvalité samt att den gynnar ett 

lärande som är livslångt för alla.   

Med vår studie vill vi ta reda på hur lärare i fritidshemmen planerar verksamheten på 

ett inkluderande sätt, för att alla elever ska kunna delta utifrån sina egna 

förutsättningar. 
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2 Bakgrund 

I det här kapitlet beskrivs begreppet inkludering liksom andra relevanta begrepp för 

studien. Tidigare forskning presenteras och en kort förklaring av vad styrdokumenten 

säger om inkludering samt tre definitioner av begreppet redogörs. 

 

2.1 Inkludering 

1960 ökade specialundervisningen främst i form av stöd i speciella grupper utanför den 

ordinarie undervisningen (Nilholm & Göransson, 2013). I läroplanen från 1962 fanns flera 

särlösningar för olika grupper som ansågs avvikande samtidigt som det även fanns 

särskilda skolor för dessa grupper (a.a.). De insatser som gjordes var i form av 

specialprogram, institutioner och med hjälp av specialpedagoger. Trots att det var med 

goda avsikter har det mestadels resulterat i tydligare exkludering (Svenska Unescorådet, 

2008). Framför allt specialskolor fick kritik då de samlade elever med bland annat 

utvecklingsstörningar och motoriska funktionsnedsättningar i skolor långt bort 

(Nilholm & Göransson, 2013). Specialpedagogiska metoder spred sig till den ordinarie 

undervisningen (Svenska Unescorådet, 2008) och integrering växte fram, men fick kritik 

då det till stor del handlar om den fysiska placeringen av elever (Nilholm & Göransson, 

2013). Den elev som definieras som avvikande ska anpassas till en miljö som från början 

inte är gjord för att passa alla elevers olikheter (a.a.). Problemet blev att organisationen, 

läroplanen och lärarnas strategier inte följde med i förändringen (Svenska Unescorådet, 

2008). Istället växte begreppet inkludering fram där grunden tar sin utgångspunkt i den 

allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna:  

 

1. Var och en har rätt till utbildning. Utbildningen skall vara kostnadsfri, 

åtminstone på de elementära och grundläggande stadierna. Den elementära 

utbildningen skall vara obligatorisk. Yrkesutbildning och teknisk utbildning skall 

vara tillgänglig för alla. Den högre utbildningen skall vara öppen för alla med 

hänsyn till deras förmåga. 

 

2. Utbildningen skall syfta till att utveckla personligheten till fullo och till att stärka 

respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 
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Utbildningen skall också främja förståelse, tolerans och vänskap mellan alla 

nationer, rasgrupper och religiösa grupper samt främja Förenta Nationernas 

verksamhet för fredens bevarande. (Förenta nationerna, 2008. s. 7). 

 

Inkludering ses som en ständigt pågående process som handlar om att kartlägga och 

avlägsna hinder, att möta elevernas behov och att anpassa undervisningen och 

lärandemiljöerna för att passa alla elever (Svenska Unescorådet, 2008). Det handlar om att 

skolan ska utvecklas så att individuella olikheter inte ska ses som problem som behöver tas 

hand om, utan som möjligheter för att berika lärandet. Ett inkluderande arbetssätt berör 

inte bara elever med funktionsnedsättning eller specialundervisning utan det är en fråga 

som berör hela skolan. 

 

Att tillämpa ett inkluderande synsätt på undervisning, menar Svenska Unescorådet (2008) 

är viktigt för både mänskliga, sociala, ekonomiska och politiska skäl samtidigt som det är 

ett sätt för att bidra till personlig utveckling och för att bilda relationer mellan individer 

och grupper. 

Ordet inkludering används på flera olika sätt. Nilholm och Göransson (2013) skiljer några 

utav dessa åt genom att använda sig av tre olika definitioner: 

 

1. Den gemenskapsorienterade definitionen 

2. Den individorienterade definitionen 

3. Den placeringsorienterade definitionen (s.65) 

 

Den gemenskapsorienterade definitionen handlar om att eleverna är socialt pedagogiskt 

delaktiga. Med detta menar Nilholm och Göransson (2013) att eleverna är i en 

lärandegemenskap där de utifrån sina förutsättningar får möjlighet att utvecklas så långt 

som möjligt. Den individorienterade definitionen innebär att eleverna medverkar i den 

ordinarie undervisningen och situationen för eleven är avgörande för om eleven är 

inkluderad eller inte. Det är även vanligt att inom det individorienterade synsättet enbart 

intresseras av de elever som befinner sig i svårigheter (Nilholm & Göransson, a.a.). Den 

tredje och sista, placeringsorienterade definitionen, betyder att elever som befinner sig i 

svårigheter är placerade i ett vanligt klassrum. Nilholm och Göransson (a.a.) menar att den 
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placeringsorienterade definitionen är en misstolkning av inkluderingsbegreppet då den 

endast syftar till den fysiska placeringen av elever i svårigheter. 

 

2.2 Inkludering i fritidshemmet 

Målen för fritidshemmets verksamhet omfattas inte på samma sätt av de detaljstyrda mål 

som gäller för den obligatoriska skolan (Skolverket, 2017) vilket enligt Willén Lundgren 

och Karlsudd (2013) gör det lättare att skapa en inkluderande verksamhet. De menar att, 

på de fritidshem där arbetet och förhållningssättet tydligt sker utifrån värdegrunden, är 

det lättare att inkludera elever i behov av särskilt stöd i verksamheten, medan andra 

fritidshem inte har ett inkluderande arbetssätt i samma utsträckning. Enligt en 

enkätundersökning som Karlsudd (2011) genomfört, framkom det att fritidshemmet fram 

till 2011 tappat en stor del av det ansvar de har för att inkludera alla elever. Detta menar 

Willén Lundgren och Karlsudd (2013) beror till viss del på ekonomi, barngruppens storlek 

och den förändrade synen på undervisningsuppdraget.   

 

I en undersökning (Willén Lundgren & Karlsudd, 2013) om hur blivande fritidslärare 

problematiserar lärandet med fokus på att möta barns olikheter i en pedagogisk 

verksamhet, framkom det att de blivande fritidslärarna ansågs sig ha större möjlighet att i 

verksamheten möta barns olikheter gentemot lärarna i den obligatoriska skolan. Det som i 

skolan uppfattas som problem menar många inte uppfattas som problem på fritidshemmet. 

Då skolan och fritidshemmet delar samma läroplan blir fritidshemmet i och med detta ett 

viktigt komplement för skolans verksamhet. 

 

2.3 Inkludering på skolefritidsordningen 

Norges motsvarighet till fritidshem heter skolefritidsordning (SFO) och har både 

skillnader och likheter med den verksamhet som bedrivs i Sverige. I Norge är det 

kommunen som har det administrativa ansvaret för SFO och de måste erbjuda en 

verksamhet under skolåret, men inte under loven (Kunnskapsdepartementet, 2016). 
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Skolefritidsordningen är inte en del av den obligatoriska skolan och det är inget krav att 

de som jobbar där har pedagogisk utbildning (a.a.). Kunnskapsdepartementet (2016) 

skriver att SFO ska vara en trygg plats för barnen, att de ska ges omsorg och tillsyn samt 

att det ska vara anpassat utifrån barnens och föräldrarnas behov.  

Skolefritidsordningen är en viktig arena för inkludering både gällande språk (Rosten, 

2006) och för elever med funktionsvariationer (Kleppe, 2014). Språket är ett viktigt 

redskap för delaktighet och inkludering vilket dels beror på att aktiviteterna sällan är 

lärarledda och ansvaret för värdeförmedling och inkludering landar på eleverna (Rosten, 

2006). Trots att SFO har en viktig del i det inkluderande arbetet, då de har en stor 

pedagogisk roll, upplever personalen att de är för få för att driva en bra verksamhet, vilket 

i sin tur går ut över barnen (Kleppe, 2014; Rosten, 2006). Kleppe (2014) beskrev i sin 

avhandling vikten av att personalen i SFO är medvetna om innebörden av begreppet 

inkludering och det behov som finns, något som hon ansåg att personalens kompetenser 

brast kring. Social integrering och kulturell integrering nämns av Rosten (2006) som 

menar att genom att känna tillhörighet till gruppen ökar graden av inkludering. 

Inkludering är en förutsättning för att eleverna ska utveckla sin sociala kompetens och 

sina sociala färdigheter (Kleppe, 2014) och genom att delta i SFO menar Rosten (2006) att 

chansen ökar att man blir inkluderad i elevgruppen under den obligatoriska skolan.  

 

2.4 Styrdokument 

I varken skollagen (SFS 2010:800) eller läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2017) finns begreppet inkludering med. Däremot kan 

man i båda dessa styrdokument finna texter som karaktäriserar en inkluderande skola. 

Exempel på detta är: 

 

Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande 

och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna 

utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. (SFS 2010:800, 3kap 3§) 
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En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt 

överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika 

förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett 

särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen 

för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. 

(Skolverket, 2017, s.8) 

 

2.5 Tidigare forskning 

Avramidis och Norwich (2002) har sammanställt forskning om lärares inställning till 

inkludering. Sammanställningen visar att lärare överlag är positiva till filosofin om 

inkluderande undervisning, men att många anser att de inte fullt ut kan tillämpa 

inkludering som tillvägagångssätt för specialundervisning. Lärarna vill i högre grad 

inkludera elever med lättare handikapp eller fysiska/sensoriska funktionsnedsättningar än 

elever med mer komplexa behov. De lärare som har elever med större 

inlärningssvårigheter och beteendesvårigheter har överlag en mer negativ inställning till 

att tillämpa inkludering. 

Kotte (2017) har medverkat i en studie som ingår i ett nationellt forsknings- och 

skolutvecklingsprogram. I studien redovisar hon klasslärares uppfattningar om 

lektionsplanering utifrån ett elevinkluderande perspektiv. Denna studie visade, precis som 

Avramidis och Norwich sammanställning (2002) att respondenterna har en positiv 

inställning till en inkluderande undervisning, men att arbetet omkring behöver utvecklas 

(Kotte, 2017). Klasslärarna anser att det är en kunskapsförmedling där hänsyn tas till varje 

enskild elevs förutsättning för att kunna delta, men att de dock behöver fler pedagogiska 

och/eller specialpedagogiska verktyg för att i undervisningen inkludera samtliga elever. 

Avramidis och Norwich (2002) skriver att den undervisningsrelaterade miljön behöver 

omstruktureras för att elever med svårigheter ska vara inkluderade. De drar slutsatsen att 

om lärarna tillhandahålls med resurser, utbildning och stöd kan deras attityder till ett 

inkluderande arbetssätt bli mer positiva och de kommer att vara mer engagerade i arbetet 

kring inkludering då de upplever framgångar. 
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I Kottes (2017) undersökning framkom det att de flesta litar på att de med sina 

ämneskompetenser klarar av att undervisa på ett inkluderande sätt. Dock är det endast en 

tredjedel av de tillfrågade som aktivt arbetar med att minska antalet tillfällen då elever 

undervisas enskilt. Det framkom även att det är stora skillnader gällande hur 

lektionsplaneringarna ser ut. De flesta klasslärare som anser att de planerar utifrån 

elevernas förutsättningar anser också att en gemensam planering för alla elever gynnar 

hela gruppen bäst. Enligt Kotte (a.a.) uppfattas inkluderingsperspektivet av 

respondenterna som en viktig aspekt, men ambitionen att räcka till för alla elever samt att 

se till varje elevs skilda behov är för klasslärarna en utmaning. 

 

2.6 Att lära i samspel 

Enligt det sociokulturella perspektivet har samspel med andra en viktig roll för lärandet 

(Vygotskij, 2010). Interaktion och kommunikation är grunden för att lärande och 

utveckling ska ske (Säljö, 2014). Enligt Vygotskij (2010) är barnet i sitt lärande beroende 

av stöd och hjälp av de vuxna och kunskap är något vi deltar i genom att samspela med 

andra. För att detta ska ske har skolan en central funktion (Säljö, 2014). Vygotskij 

(Lindqvist, 1999) menar att det inte är elevernas brister som ska vara utgångspunkt i 

undervisningen, utan att undervisningen ska vara anpassad som hjälp utifrån elevernas 

potential. Detta för att skapa möjlighet för eleverna att prestera utifrån sina egna 

förmågor. Resultatet för den pedagogiska verksamheten menar Vygotskij (Säljö, 2014) sen 

beror på hur man organiserar samspel mellan eleverna och deras samspel med 

lärarna samt på vilket sätt eleverna ges möjlighet att tillägna sig och delta i olika 

kunskaper.  
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3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare i fritidshem arbetar med inkludering. Hur 

planeras verksamheten för att ge alla elever möjlighet att delta utifrån sina 

förutsättningar? Syftet skall besvaras genom följande forskningsfrågor: 

 

• Hur definierar lärare i fritidshem begreppet inkludering? 

• Hur arbetar lärare i fritidshem med inkludering? 

• Hur beskriver lärare i fritidshem de svårigheter och utvecklingsmöjligheter som 

finns gällande ett inkluderande arbetssätt? 
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4 Metod 

I det här kapitlet kommer de metoder som använts i studien att beskrivas. Urvalet klargörs 

och en beskrivning av genomförandet av studien ges. Den analysprocess som studien tagit 

utgångspunkt i presenteras och avslutningsvis redovisas de forskningsetiska principer som 

studien tagit hänsyn till. 

 

4.1 Datainsamlingsmetod 

Studien har genomförts genom en kvalitativ metod då den ger möjlighet till att samla in 

beskrivande information om en persons upplevelser och erfarenheter (Ahrne & Svensson, 

2015; Dalen, 2015; Kvale & Brinkmann, 2014), vilket i detta fall berör inkludering. Syftet 

med studien var att undersöka hur lärare i fritidshem arbetar med inkludering. Därför 

valdes en kvalitativ metod, då människors erfarenheter och uppfattningar framkommer i 

större utsträckning då den intervjuade själv får återberätta händelser och hen ges då även 

större frihet att uttrycka sig (Christoffersen & Johannessen, 2015; Denscombe, 2009). 

 

Denna studie har genomförts med hjälp av den semistrukturerade intervjun. Bryman 

(2011) menar att denna metod skapar frihet i samtalen då respondenten har möjlighet att 

formulera svaret på sitt sätt. Den semistrukturerade intervjun innebär att intervjuaren har 

konstruerat en intervjuguide innehållande teman (Bryman, 2011; Denscombe, 2009; Kvale 

& Brinkmann, 2014) som diskuteras vid mötet med de verksamma fritidslärarna. Att 

använda den semistrukturerade intervjun innebär att den intervjuguide som skapats inte 

behöver följas till punkt och pricka, utan att ordningsföljden på frågorna kan anpassas 

beroende på situation (Kvale & Brinkmann, 2014), vilket ger möjlighet till att få en 

bredare inblick med fler dimensioner (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015; Denscombe, 

2009). Den som intervjuar kan även anknyta till något respondenten sagt och genom detta 

ställa frågor som inte finns med i intervjuguiden (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 
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2014). Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) skriver att då frågorna är öppna kan en 

svårighet bli att svaren inte blir tillräckligt förklarade. Genom att upprepa frågan i en 

annan formulering ges respondenten då en chans att tänka efter och svara igen (a.a.). Då 

studien har två intervjuare är den semistrukturerade intervjun att föredra enligt Bryman 

(2011) för att säkerställa ett visst minimum av jämförbarhet. 

 

4.2 Urval 

I studien har sex fritidslärare som arbetar på fem olika skolor intervjuats. På grund av 

tidsramen för studien har urvalet skett genom ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011) 

vilket innebär att de intervjuade är personer som ingår i det kontaktnät som en eller flera 

av intervjuarna har. Kvale och Brinkmann (2014) skriver att antalet intervjuer vanligtvis 

är runt 15 +/- 10 och att antalet varierar beroende på tid och de resurser som finns vilket 

har påverkat denna studie och bidragit till att sex intervjuer genomförts. De intervjuade 

benämns i studien som respondenter och varje respondent har tilldelats en siffra.  

 

4.3 Genomförande 

Inför studien kontaktades de fritidslärare som skulle intervjuas. Detta skedde via 

telefonsamtal samt via sms, messenger och mejl och i meddelandet förklarades intervjuns 

syfte och upplägg i de fall det behövdes. Fritidslärarna blev i meddelandet tillfrågade om 

de ville delta och tiderna för intervjuerna bestämdes för de som tackade ja. Fyra av 

intervjuerna genomfördes enskilt i ett rum på den skola där fritidsläraren arbetade. Två av 

intervjuerna genomfördes i en annan lokal efter arbetstid då detta underlättade för de 

verksamma fritidslärarna. Tillfället började med att respondenten blev tilldelad ett 

missivbrev (Bilaga 2) och sedan muntligt förklarades de forskningsetiska principer som 

gällde under intervjun och under arbetets gång. När alla kände sig redo startades 

inspelningen och intervjun började. En intervjuare var ansvarig för att leda samtalet 

vidare med hjälp av intervjuguiden (bilaga 1) och som Kvale och Brinkmann (2014) 

skriver kunde intervjuaren, genom att ha goda kunskaper om ämnet som studien berör, 
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ställa rätt följdfrågor som anpassades utifrån respondentens svar. Efter varje fråga fick 

respondenten möjlighet att tänka efter och sedan svara i sin egen takt, vilket även Kvale 

och Brinkmann uppmanar till. Den andra intervjuaren var mer passiv men bidrog med 

följdfrågor samt antecknade vid behov. Intervjuerna blev ungefär mellan 15-30 minuter 

långa och avslutades med en sammanfattning och en möjlighet för respondenten att 

tillägga något innan inspelningen stängdes av. 

 

4.4 Bearbetning av data 

Intervjuerna spelades in, vilket innebär att samtalen dokumenterades och finns därför 

kvar att ta del av vid ett senare skede (Bjørndal, 2005). Detta blir, enligt Bryman (2011), 

viktigt för den detaljerade analys som senare görs samt för att få möjlighet till att fånga 

respondenternas svar i deras egna ordalag. Det insamlade materialet ifrån intervjuerna 

transkriberades sedan, vilket innebar att alla intervjuer skrevs ut ordagrant. Genom att 

använda olika typsnitt på intervjuaren och respondenten kunde även arbetet underlättas 

vid analysen (Gillham, 2008). Versaler användes för huvudfrågor och för följdfrågor och 

stödord användes kursivering. Transkriptionerna har skrivits med dubbelt radavstånd, 

vilket enligt Gillham (2008) underlättar för läsning, stödord och kommentarer. Den som 

ledde intervjun var också den som sedan transkriberade materialet. Detta menar Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2015) är en fördel då risken för att tolka eller uppfatta uttalanden 

felaktigt minimeras när den som lett intervjun transkriberar. En annan fördel med att 

transkribera det egna materialet enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (a.a.) är då man 

redan under transkriberingen och lyssnandet ges möjlighet till att lära känna materialet 

och påbörja tolkningsarbetet, vilket också har beaktats i bearbetningen. 

Analysen för studien tar sin utgångspunkt i Gillhams (2008) analysprocess: 

 

1. För att tydliggöra transkriptionerna skrev intervjuarens och respondentens uttalanden 

med olika typsnitt. Huvudfrågorna skrevs med versaler och följdfrågorna och stödorden 

skrevs i kursivstil. Transkriptionerna skrevs även med dubbelt radavstånd och varje 

transkription identifierades för att underlätta vid källhänsvisning. 
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2. Transkriptionerna lästes igenom, en i taget. De svar som var av väsentlighet markerades 

med hjälp av överstrykningspennor. 

 

3. För att inte bli ouppmärksamma följdes Gillhams rekommendationer att läsa två till tre 

transkriptioner per dag samt att inte låta det gå för lång tid mellan tillfällena då de 

kategorier som börjat skapas i tankarna lätt glöms bort. 

 

4. Efter att ha markerat de svar som var av väsentlighet lästes transkriptionerna igenom 

ytterligare en gång. Denna gång lades det fokus på de uttalanden som var markerade, dessa 

sorterades efter relevans. Även det material som inte blivit markerat skumlästes igenom 

för att säkerställa att inga uttalande av relevans fallit bort. 

 

5. Utifrån de svar som framkommit på varje fråga skapades tydliga kategorier för att 

underlätta arbetet senare. Dessa kategorier var: innebörden av begreppet inkludering, hur 

de tillfrågade fritidslärarna arbetar inkluderande samt svårigheter och 

utvecklingsmöjligheter kring ett inkluderande arbetssätt. 

 

6. När kategorierna var skapade lästes materialet igenom en gång till. Denna gång 

fokuserades det på de uttalande som var markerade. Dessa placerades in i de ordnade 

kategorierna. För de uttalanden där placering av kategorier var en svårighet skapades det 

en egen kategori med benämningen frågetecken. Denna kategori får inte glömmas bort, då 

dessa uttalanden kan vara av lika stor vikt som de som är kategoriserade. 

 

7. För varje huvudfråga skapades ett rutsystem och i det fylldes uttalandena i. 

Huvudfrågan placerades högst upp på rutsystemet och tilldelades en liten bokstav. På den 

översta raden skrevs kategorierna in och varje kategori tilldelades en stor bokstav. Till 

vänster skrevs respondenterna in som tilldelades en siffra. 
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8. Rätt uttalanden placerades in under rätt huvudfråga, kategori och respondent. Sedan 

fylldes kalkylbladet i med uttalandena och genom det skapades en överblick för analysen. 

 

Resultatet redovisas i de tre kategorier som framkommit under analysprocessen: 

innebörden av begreppet inkludering, hur de tillfrågade fritidslärarna arbetar 

inkluderande samt svårigheter och utvecklingsmöjligheter kring ett inkluderande 

arbetssätt. 

 

4.5 Tillförlitlighet 

Studien genomfördes med hjälp av den semistrukturerade intervjun och kan inte 

generaliseras på grund av tidsramen och antalet respondenter som deltagit (Denscombe, 

2009). Däremot kan studien ge en inblick i hur aktiva fritidslärare arbetar inkluderande. 

Den kan också ge tips på hur det inkluderande arbetssättet kan utvecklas. För att öka 

tillförlitligheten i studien (Denscombe, 2009) utgår bearbetningen av data från en tydlig 

analysprocess (Gillham, 2008) som redogörs steg för steg. I intervjuerna har 

Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska aspekter tagits hänsyn till och för att vara säker 

på att respondenternas svar uppfattats korrekt (Bryman, 2011) avslutades intervjuerna 

med en sammanfattning. 

 

4.6 Forskningsetiska aspekter 

Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav att förhålla sig till vid forskning har tagits hänsyn 

till i studien. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren har skyldighet att informera de 

berörda om syftet med studien (a.a.). Detta gjordes då respondenterna tillfrågades om de 

ville delta i studien. Enligt Vetenskapsrådet (a.a.) ska deltagarna även upplysas om 

villkoren som gäller för dem vilket innebär att deltagandet är frivilligt och att de besitter 

rätten att när som avbryta sin medverkan. Denna information tilldelades deltagarna i ett 

missivbrev (bilaga 2). Samtyckeskravet beskriver Vetenskapsrådet (2002) som att den som 
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forskar alltid ska inhämta deltagarnas samtycke till att delta i studien. Även detta gjordes 

vid tillfället då respondenterna tillfrågades om deltagande. Att förhålla sig till 

konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas personuppgifter och identiteter skyddas för 

att utomstående inte ska ges möjlighet att identifiera materialet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Detta tillämpas genom att empirin har behandlats och förvarats oåtkomligt för 

utomstående. Studien har även tillämpat nyttjandekravet vilket enligt vetenskapsrådet 

(2002) innebär att de insamlade uppgifter från deltagarna endast får användas i 

forskningsändamål.  
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5 Resultat 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare i fritidshem arbetar med inkludering och 

hur verksamheten planeras utifrån alla elevers behov. I det här kapitlet presenteras hur 

lärare i fritidshem definierar begreppet inkludering. Därefter redovisas hur de tillfrågade 

fritidslärarna arbetar inkluderande samt de svårigheter och utvecklingsmöjligheter som 

finns kring ett inkluderande arbetssätt. Avslutningsvis ges en sammanfattning av 

resultatet.  

 

5.1 Innebörden av begreppet inkludering 

Begreppet inkludering har i denna studie visat sig vara en tolkningsfråga och alla de 

respondenter som deltagit har definierat begreppet olika, trots att flera svar påminner om 

varandra. Fyra av respondenterna ansåg att inkludering bland annat handlar om 

tillhörighet. En av dessa var respondent 4, som menade att eleverna ska känna sig 

välkomna i alla aktiviteter och att de ska känna att de har en plats i gruppen och 

aktiviteten. Respondent 6 beskrev även hen att eleverna ska känna sig välkomna i 

aktiviteterna men belyste också vikten av att fritidslärarna välkomnar eleverna att göra 

alla aktiviteter, även de aktiviteter som de har svårt för att genomföra. Respondent 2 ansåg 

att alla elever ska känna tillhörighet men också trygghet i gruppen och att man ska få lov 

att inte vara som alla andra. Respondent 5 pratade om gemenskap, att alla elever ska få 

möjlighet att känna gemenskap i gruppen och att alla ska få chans att vara med. Hen 

förtydligade sedan sitt uttalande på följande sätt:   

Det är ju därför som man ibland gör de här anpassningarna, säg att man är domare 

eller att man faktiskt väljer fritidsgympa och går, och vi tvingar inte med dom att 

vara med för då har man ändå en chans att känna att man kan lyckas, det blir inte 

dömt att misslyckas och det är inkludering fast i olika smågrupper... 
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Hälften av respondenterna beskrev begreppet inkludering som att alla utifrån sina 

förutsättningar ska kunna delta, men också att eleverna själva ska känna att de kan delta. 

Respondent 3 svarade snarlikt men hen menade att eleverna oavsett behov eller den hjälp 

de behöver, ska de försöka vara med så mycket som möjligt i de aktiviteter som erbjuds. 

Samtidigt ansåg hen att det alltid ska finnas alternativ för de elever som känner att de 

absolut inte vill. Respondent 3 menade också att det är viktigt att lyssna på vad eleverna 

känner och vad de vill göra, detta uttryckte hen på följande sätt: 

Inkludering för mig är inte att man alltid måste ha någon att leka med för att jag 

tycker och ser att det finns barn som verkligen uppskattar sin egen tid med, spelar 

ingen roll vad vi gör, dom vill gärna sitta själva för dom kanske varit tvungna att 

vara inkluderade hela dagen på skoltid, dom sitter jämte någon, dom är med på 

gympan, dom måste vara i lag och sen kommer dom till fritids och så känner dom 

typ att aa, men nu vill jag verkligen bara vara själv... 

Även respondent 1 ansåg att det är viktigt att eleverna ska få komma med synpunkter och 

tips för att skapa bättre möjligheter för ett inkluderande arbetssätt. Hen poängterade även 

vikten av att ta vara på elevernas intresse och uttryckte följande: 

Att de får chansen när dom väl liksom frågar efter något material kanske något att 

man inte bara nej inte just nu utan att man ja men varför inte liksom... att man tar 

fram typ... det är så lätt annars att man bara nej, inte nu, nu har vi inte det nu och så 

här att man ändå liksom är mer öppen att, ja men det, det är okej 

Respondent 1 beskrev även begreppet inkludering som att alla är delaktiga, att alla är med, 

att man tar hänsyn till alla och att man, som respondent 1 uttryckte sig, får med sig hela 

gruppen. 

Samtidigt menade respondent 5 att anpassningar måste göras för att eleverna inte ska 

känna att inkluderingen blir något jobbigt och negativt, utan att det ska bli något positivt, 

detta uttrycktes på följande vis: 

Men det får ju inte vara inkludering på bekostnad av individernas självkänsla eller 

självförtroende utan mer en inkludering som gynnar dom. Så det är ju därför som 

man ibland gör de här anpassningarna 
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Respondent 6 pratade om fritidslärarnas inställning till inkludering och hur den påverkar 

eleverna. Hen menade att om fritidslärarna har en positiv inställning till aktiviteten och 

tycker att det är viktigt och roligt att få alla elever att kunna och vilja delta, smittar det av 

sig på eleverna. Hen ansåg att det då blir lättare för eleverna att känna att de klarar av 

aktiviteten. Respondent 6 uttryckte även att inkludering handlar om att bemöta eleverna 

efter deras egna förmågor och att man ska försöka individanpassa även 

fritidsverksamheten och inte tänka att hela gruppen ska klara det per automatik. 

Respondent 3 uttryckte även hur viktigt det är att personalens kunskaper är anpassade 

utifrån den elevgrupp man har. Hen gav exemplet att om man har en eller flera elever som 

använder sig av teckenspråk, är det viktigt att minst en i personalen också behärskar detta, 

medan de andra i personalgruppen i alla fall kan enstaka tecken för att kommunicera till 

viss del. 

 

5.2  Hur de tillfrågade fritidslärarna arbetar inkluderande 

Under intervjuerna beskrev de tillfrågade hur de arbetar inkluderande och det var flera 

ämnen som upprepades från de olika respondenterna. Bland annat framkom det att flera 

av respondenterna menade att inkludering inte bara handlar om elever i behov av särskilt 

stöd utan att det är viktigt att se alla elever. Respondent 5 tog som exempel att de haft ett 

gäng tjejer som varit väldigt tysta, blyga och som haft svårt att ta för sig. Hen beskrev att 

deras inkluderande arbetssätt här handlade om att lyfta dem och deras självförtroende för 

att de ska våga ta plats. Respondent 1 nämnde att de hade en elev som var bollrädd och att 

man i aktiviteten kunde hitta uppgifter som passade, så som att kasta ärtpåsar och hämta 

bollar. Respondent 6 pratade om att de just nu försöker hitta sätt för att nå de snabbare 

eleverna men hen ansåg även att det blev problematiskt då de i personalen inte var 

överens om hur detta skulle gå till. 

Tre av respondenterna pratade om hur de arbetar med instruktioner och två av dessa, 

respondent 2 och 4, pratade om bildstöd. Respondent 4 menade att bildstödet blev en 

trygghet för deras särskoleintegrerade elev genom att hen tydligt kunde se dagens schema. 
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Respondent 2 pratade även hen om bildstöd och berättade att de hade en elev som inte 

talade flytande svenska. Här var bildstödet till stor hjälp. Vidare menade respondent 2 att 

även bildstödet kan vara skönt för alla elever då det blir mer tydligt. Respondent 6 pratade 

istället om att de använder sig av filmer för att eleverna ska kunna se instruktionerna flera 

gånger och att de som behöver ska kunna spola tillbaka och göra det i sitt tempo. 

Flera av respondenterna pratade också om att de försöker ta vara på elevernas intresse och 

behov när det kommer till planering av aktiviteter. Respondent 3 menade att det är svårt 

att få med deras elever på aktiviteter utomhus. De visste att eleverna älskar musik och 

därför införskaffade de en högtalare som de kan nyttja utomhus och genom det lyckas de 

locka fler elever till att vilja delta. Respondent 3 pratade också om eleverna som går i 

förskoleklass och upp till tvåan, att de inte har någon slöjd på sitt schema i den 

obligatoriska skolan och har därför efterfrågat slöjd på fritidshemmet. Slöjdläraren valde 

därför att ställa upp på fritidstid och har numera slöjdlektioner med eleverna. Respondent 

3 menade att eleverna älskar att vara i slöjdsalen och att de därför ser detta som en stor 

tillgång, att få den hjälp av slöjdläraren, för att lyckas fånga elevernas intresse. 

Respondent 5 beskriver deras inkluderande arbetssätt på följande sätt: 

nu har vi haft en ganska rörig och stökig grupp och då har vi satsat mycket på social 

kunskap där vi pratat om värderingsövningar och vi ser filmer och så just filmer för 

att det är ett sätt som fångar just dom […] vi utgår mycket ifrån vad som händer i 

gruppen just nu. Märker vi att det är mycket på nätet så pratar vi om nätet och 

märker vi att det är mycket på rasterna så pratar vi om det […] märker jag att det 

kommer något akut i mellan typ som vi hade nätmobbning, då tog vi in det i mellan 

och jobbade mycket med sociala medier och det […] dom flesta liksom hakar på och 

är med för dom tycker ändå det är intressant och speciellt när man anpassar det efter 

deras nivå så går det ju bra, när dom känner att det är något som är aktuellt. 

Även respondent 6 pratade om elevernas intresse och att de brukar arbeta med 

elevinflytande, för att få eleverna att vilja delta i de planerade aktiviteterna. Hen menade 

att de tycker att det är viktigt att eleverna får säga sitt om aktiviteterna de ska göra. Hen 

nämnde bland annat rörelselek, eleverna får då komma med önskemål, vad de vill göra för 

lek. Sedan försöker de att utföra så många av de önskade lekarna som möjligt. Respondent 
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6 menade att de tror att de får högst deltagarantal då och att de som inte brukar delta 

deltar då deras önskade aktivitet genomförs. 

Flera av respondenterna pratade även om att hitta alternativa vägar för eleverna när de 

planerade aktiviteter genomförs. Två av respondenterna pratade om att hitta andra 

alternativ i aktiviteten. Respondent 5 förklarade detta genom att berätta om deras 

fritidsgala. Hen menade att de som ville uppträda fick göra detta medan de elever som inte 

var så bekväma i att stå i centrum och uppträda, hittades det andra uppgifter till. 

Uppgifterna kunde vara att stå i kiosken, ha hand om inträdet, sitta i juryn osv. Även 

respondent 1 pratade också om att hitta andra vägar. Genom att de känner sina elever 

ansågs de veta vilken nivå deras elever ligger på. Hen pratade bland annat om deras 

fritidsgympa, de vet att det finns en elev som är bollrädd och därför väljer de då att 

använda sig av mjuka bollar när denna elev är med. Vidare menar respondent 1 att de 

försöker att hitta alternativ för eleverna så att alla ska kunna vara med i aktiviteterna där 

och då, men att de kanske inte är med och gör exakt samma sak som de övriga utan att de 

är med på något hörn. Respondent 3 pratade också om alternativ, men inte alternativ i 

aktiviteten utan alternativ istället för aktiviteten. Hen pratade mycket om viljan hos 

eleverna, hen ansåg inte att eleverna alltid måste vara med på allt men att det då ska 

finnas alternativ för dessa elever som väljer att inte vara med på just den aktiviteten som 

erbjuds precis. Hen menade att de alltid försöker se till att de har en vuxen som kan hitta 

på andra saker med de elever som väljer att inte vara med. 

I intervjuerna framkom det av flera respondenter hur det i deras verksamhet är viktigt 

med tydlig och noggrann planering. Respondent 3 pratade om hur de i deras verksamhet 

jobbar med framförhållning, att förbereda eleverna, gärna med hjälp utav hemmet. Hen 

menade att de märkte tidigt att det krävs noggrann förberedelse i deras barngrupp. Hen 

nämnde ett exempel om parken, i de fall de ska gå till parken måste de kontakta 

föräldrarna, som även dem kan påminna eleverna om detta. Hen menade att det inte 

fungerar i deras barngrupp att bestämma sig på dagen, vi går till parken för att det är så 

fint väder. Vidare menade hen att det fungerar för vissa men långt ifrån alla. Även 

respondent 5 pratade om förberedelser och vikten av att känna sina elever. Hen pratade 
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om att de anpassar deras aktiviteter efter eleverna, för att det ska fungera, och även där 

använder de hemmet som ett hjälpmedel. Hen pratade även om elevernas delaktighet i 

gruppen och förklarade det på följande sätt: 

Från början så är det väl så att vi ser vilka svårigheter eleverna har. Och därefter 

utformar vi ju, om vi märker att det här är alldeles för stora krav att ställa på den här 

eleven så gör vi det på ett annat sätt. Men ändå att man ska ha en delaktighet i 

gruppen. 

Vidare pratade respondent 5 om flexibilitet och hur det kan påverka eleverna negativt. 

Hen menade att om man gör en hastig förändring, exempelvis byter dagar på aktiviteter, 

kan det bli en förändring som är jobbig för en del elever. Respondent 5 uttryckte följande: 

Och speciellt då när vi inte hunnit förbereda eller pratat med föräldrar hemma för 

en del behöver förbereda sig väldigt mycket... och då blir det ju negativt mot vissa 

elever. 

Respondent 2 pratade även hen om tydligheten i deras planeringar. Hen förklarade att de 

jobbar med utvärderingar, där eleverna får möjlighet att utvärdera aktiviteterna med hjälp 

av digitala verktyg. Eleverna får då sätta glada och ledsna gubbar, eleverna får själva välja 

om de vill utvärdera sitt eget deltagande eller aktiviteten. Respondenten 2 menade att de 

gör detta för att få en helhet och en översyn på hur eleverna upplevde aktiviteten. 

Respondent 2 menade att de använder sig utav utvärderingarna när de gör planeringarna 

till nästkommande aktivitet. 

Vidare tar även respondent 2 upp flexibiliteten, men hen ansåg att de ser det som något 

positivt i verksamheten. Hen nämnde ett exempel som handlade om utflykter. Hen 

menade då, att i de fall de planerat en utflykt och de upptäcker att en eller flera elever, 

som hen förklarar det, har en dålig dag planerar de om. De får då istället tänka, hur går vi 

på utflykt för att vi ska kunna få med dessa elever. 

 

5.3 Svårigheter och utvecklingsmöjligheter kring ett inkluderande arbetssätt 

Under intervjuerna blev det tydligt att respondenterna var överens om en sak, att arbeta 

inkluderande är oerhört viktigt, men svårt. Samtliga respondenter belyste personalfrågan 
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som en svårighet i det inkluderande arbetet. Fyra av de tillfrågade ansåg att de var för få 

personal för att arbetet skulle fungera på bästa möjliga sätt och respondent 1 uttryckte 

följande: 

Samtidigt när grupperna är så stora, när det är 40 barn så tycker jag det är svårt att 

hinna med allting att ibland säger man att det är, liksom att det är frivilligt bara för 

att man mäktar inte med att 40 barn ska…ja... 

Respondent 6 ansåg att personalens medvetenhet om att eleverna har olika behov även på 

fritidshemmet var viktig och hen förklarade hur detta blivit ett problem i deras 

verksamhet då de inte delade samma syn på hur de skulle inkludera de högpresterande 

eleverna. Hen beskrev även vikten av att den obligatoriska skolan inte är den enda 

verksamhet där man behöver göra anpassningar och tänka på elevernas styrkor och 

svagheter utan att fritidshemsverksamheten är lika viktig. 

Två av respondenterna var tydliga med att tiden begränsade deras möjligheter för att 

arbeta mer inkluderande. Respondent 4 ansåg att de aldrig har tillräckligt med tid och att 

de skulle kunna göra mer individanpassningar än vad de gör, om de bara hade tiden för 

det. Respondent 2 menade att personalen på avdelningen hade kompetensen för att 

inkludera men att det är en utmaning och uttryckte följande: 

Det är ju inte viljan för man vill ju inkludera alla, men tiden i första hand känner jag 

i min barngrupp, att det är väl det att man känner att man skulle vilja ha så mycket 

mer tid till att lägga ner mer än mer aah men fokus på såna här saker. Men det är ju 

mycket av tiden av sin planeringstid som går åt administrativt till exempel att aah 

men använda sig av Vklass där vi ska skicka mail till föräldrar alltså det är mycket 

sånt som går till planeringen som man istället skulle kunna lägga... gentemot den här 

eleven till exempel att kunna göra ett fullständigt bildstöd... 

Hälften av de tillfrågade ansåg att en svårighet var att arbetstiden för resurspersonerna 

inte räckte till på fritids och respondent 4, som var en av dessa, tryckte på att trots att de 

finns med under större delen av eftermiddagen i deras verksamhet så är detta ett problem 

för andra verksamheter. Två av respondenterna uttryckte följande kring ämnet: 

Oftast är det så att tyvärr så har dom ju mer stöd under skoltid men fritids glöms 

bort lite (Respondent 3) 



 

22 
 

Resurspersonens tid räcker ju sällan till så oftast är det vi tre (Respondent 5) 

Två av de tillfrågade såg även språket som en svårighet för att kunna inkludera och 

nämnde också att de saknade stöd i hur de skulle hantera språkskillnaderna, både gällande 

kontakten med eleverna men också med hemmen. 

Respondent 5 pratade om hjälpmedel och hur de inte bara är viktiga i den obligatoriska 

undervisningen utan även på fritidshemmet. Vid ett tillfälle uttryckte hen följande: 

Jag kan tänka mig att om eleven sitter och spelar playstation så är det nog lättare och 

bli irriterad för något som händer, hade kanske varit skönare att stå på en 

balansbräda och vicka samtidigt eller kunna sitta på en liten yogaboll eller sådana 

här grejer... för att underlätta. 

Även respondent 6 pratade om hjälpmedel, men hen pratade istället om hur de kan 

användas till instruktioner. Hen beskrev att de precis börjat med att filma genomförandet 

så att eleverna sedan kan gå igenom instruktionerna i sitt tempo på en iPad. Hen ansåg att 

de elever som har lite svårt att ta instruktioner kan spola tillbaka, pausa och göra det i sitt 

eget tempo medan de som har lite lättare kanske bara behöver se filmen en gång. Det 

respondent 6 såg som fördel med detta var att man inte blir lika utpekad om man inte 

förstår då man själv sitter med iPaden och kan spola tillbaka och få instruktioner så många 

gånger man vill. 

Två av de tillfrågade tog även upp på vilket sätt de ansåg att inkludering också kan bli 

något negativt. Respondent 3 uttryckte följande: 

Många kör ju den stilen att men en lite lugnare sitter med en lite mer uppåt och så 

kan dom två få en bra balans och det funkar kanske i vissa fall men hur mår tjejen 

bredvid som kanske är lite lugn och blyg… 

Även respondent 5 ansåg att inkludering också kan bli negativt och uttryckte på följande 

sätt: 

Inkluderingen är jättebra på många sätt men jag kan också se att det skapar ett 

utanförskap i grunden... 

Respondent 5 pratade om hur många av eleverna som de får i fyran, femman och sexan 

redan har bränt sina broar med andra elever för att de redan har en bild av hur hen är och 
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hur hen beter sig. Respondent 5 tog som exempel att det kan vara en elev som tidigare 

varit väldigt arg, haft svårt att sitta still, att den var konstig eller udda eller sa konstiga 

saker. Hen beskrev att många elever sitter på dessa fördomar och respondent 5 ansåg att 

de ibland bekräftas med hjälp av inkludering. Hen uttryckte: 

inkludering om den görs för individens bästa är väldigt bra, men inkludering som 

görs bara för att, ja men alla ska vara i skolan, den är inte så bra... 

Detta förklarade hen sedan genom att ge exempel utifrån deras verksamhet: 

Hade det exempelvis i år när vi fick en ny barngrupp för där har de här eleverna gått 

tillsammans i förskoleklass och ettan. Och då hade man bilden av en specifik elev 

som just då var väldigt utåtagerande som slog andra barn, attackerade andra barn, sa 

väldigt taskiga saker… så vi hade flera elever som kom och var väldigt rädda för den 

här andra eleven. Och där kände man, där hade man ju jättestort inkluderande 

arbetssätt som var tvunget för att, delvis för att de här nya eleverna ska känna sig 

som en del av gemenskapen, våga ta plats i gemenskapen utan att gå runt och vara 

rädda. Och även för att den här andra eleven då som är ett år äldre ska få ha kvar sin 

plats som han ändå har lyckats skapa sig med sina kompisar och bygga upp, och där 

det har blivit lugnt och där det fortfarande kan vara saker men han har hittat nya 

verktyg för att få det att funka. Så där jobbar man ju mycket inkluderande även fast 

han var inkluderad innan... 

 

5.4 Resultatsammanfattning 

I studien framkom det att begreppet inkludering tolkas på olika sätt samtidigt som alla de 

tillfrågades svar har snuddat vid varandra. Enligt respondenterna kopplas begreppet till 

tillhörighet, delaktighet och gemenskap och handlar om att alla utifrån sina 

förutsättningar ska kunna delta i aktiviteterna. Det framkom även att det finns både 

svårigheter och utvecklingsmöjligheter med ett inkluderande arbetssätt. En svårighet är 

bristen på personal och tid, med stora elevgrupper och resurspersoner som försvinner på 

eftermiddagen. Det flera respondenter nämnde var vikten av att inkludera även de elever 

som inte är i behov av särskilt stöd och de pratade även om på vilket sätt fysiska 

hjälpmedel kan vara till nytta. Respondenterna beskrev att de arbetade inkluderande 

genom att ta vara på elevernas intresse samt behov vid planering och tryckte på att 

eleverna ska vilja delta i aktiviteterna. Flertalet respondenter pratade om att hitta andra 
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uppgifter i aktiviteten och flexibiliteten hos fritidslärarna sågs som både negativt och 

positivt.  
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6 Diskussion  

Syftet med studien var att undersöka hur lärare i fritidshem arbetar med inkludering. I det 

här kapitlet diskuteras studiens resultat och slutsatser som dragits utifrån detta kopplat till 

bakgrund och tidigare forskning. Den metod som använts i studien problematiseras och 

det urval som skett diskuteras. Slutligen ges ett förslag på fortsatt forskning. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

I resultatet framkom det att de tillfrågade fritidslärarna bland annat kopplar begreppet 

inkludering till att vara delaktig, känna gemenskap och känna tillhörighet, vilket enligt 

Rosten (2006) ökar graden av inkludering. Detta beskrivs enligt Nilholm och Göransson 

(2013) som den gemenskapsorienterade definitionen då eleverna är socialt och 

pedagogiskt delaktiga i en lärandegemenskap, där de utifrån sina förutsättningar får 

möjlighet att utvecklas. Detta sociala samspel och den interaktion som inkludering ger 

förutsättningar för är enligt Vygotskij (Säljö, 2014) grunden för lärande och utveckling. 

Vygotskij (Lindqvist, 1999) menar att undervisningen ska vara anpassad för att skapa 

möjlighet för eleverna att utvecklas utifrån sina förmågor. I resultatet framkom det att 

även respondenterna ansåg att undervisningen samt lokalerna ska anpassas utifrån den 

elevgrupp man har och de tillfrågade pratade om vikten av att veta vilka behov och 

förutsättningar som finns, för att skapa en bra verksamhet. 

Enligt Vygotskij (Säljö, 2014) beror resultatet av den pedagogiska verksamheten på hur 

man organiserar samspelen och vilka förutsättningar man ger eleverna för att delta. Detta 

anser vi innebär att man genom en tydlig planering, där man har bra kunskaper om hur 

ens elevgrupp ser ut, skapar bättre förutsättningar för att få en välfungerande pedagogisk 

verksamhet. I resultatet framkom det att respondenterna ansåg att en bra och välgjord 

planering är en förutsättning för att inkludera alla elever. Flera respondenter pratade om 

vikten av att ta vara på elevernas intressen i planeringen och samtliga poängterade vikten 

av att veta om samt se till alla elevers behov och förutsättningar. Två av respondenterna 

poängterade även vikten av att göra vårdnadshavarna delaktiga i planeringen då det enligt 
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dem kan vara till stor hjälp att förbereda eleverna hemma. På SFO 

(Kunnskapsdepartementet, 2016) ska verksamheten inte bara vara anpassad utifrån 

barnens behov utan även utifrån föräldrarnas och i Lgr11 (Skolverket, 2017) står det att 

arbetet ska ske i samarbete med hemmen. Detta kan tolkas som, och anser vi ofta tolkas 

som, att till exempel öppettider ska tillgodose föräldrarnas behov. Men kanske har 

vårdnadshavarna ett större behov av att vara delaktiga i vad som händer i verksamheten 

och kanske hade det påverkat vår profession då fler får en tydligare bild av vilket arbete 

fritidslärarna gör. 

I Willén Lundgren och Karlsudds (2013) undersökning framkom det att fritidslärarna 

ansåg sig ha större möjlighet att möta barns olikheter jämfört med lärarna i den 

obligatoriska skolan. Detta nämndes inte i intervjuerna, och efterfrågades dock inte heller, 

utan respondenterna såg istället hur man kunde ta hjälp av till exempel de fysiska 

hjälpmedel som finns i den obligatoriska skolan. Däremot var det heller ingen av de 

tillfrågade som tvivlade på sina kunskaper kring ett inkluderande arbetssätt som 

fritidslärare. 

De svårigheter som de tillfrågade såg gällande inkludering handlade om brist på personal 

och brist på tid, något som även var ett problem i skolefritidsordningen i Norge (Kleppe, 

2014; Rosten, 2006). Detta är ett problem som vi tror finns inom skolans alla verksamheter 

och precis som Willén Lundgren och Karlsudd (2013) skriver så tror vi att detta påverkar 

möjligheterna till att inkludera alla elever. 

Flera respondenter problematiserade resurspersonernas arbetstid och rektorns prioritering 

av hur den skulle fördelas. Respondent 3 uttryckte tydligt sitt missnöje genom följande 

uttalande: 

Oftast är det så att tyvärr så har dom ju mer stöd under skoltid men fritids glöms 

bort lite 

Detta uttalande beskriver den uppfattning vi fått kring många av respondenternas svar, att 

fritids glöms bort. Samtliga respondenter pratade om vikten av att inkludera och deras 
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egna vilja om att alla elever ska inkludera, en inställning som även framkom bland 

klasslärarna i Avramidis och Norwich (2002) sammanställning. Samtidigt poängterade 

flertalet i vår studie att det inte bara är i den obligatoriska skolan som anpassningar 

behöver göras utan att fritidshemsverksamheten är lika viktig, vilket vi tror tyder på att 

fritidshemmet ofta prioriteras bort. 

Två av respondenterna beskrev på vilket sätt de ansåg att inkludering också kan bli 

negativt. Den ena beskrev ett fall där man satte en, som hen uttryckte det, lite mer uppåt 

elev bredvid en lugnare för att få en bra balans, men ifrågasatte hur personen bredvid 

kände inför detta. Den andra respondenten tog upp exemplet om att deras elever har 

förutfattade meningar om hur en elev är på grund av hur det tidigare betett sig och 

uttryckte att inkludering för individens bästa är bra, men att inkludering som görs bara för 

att alla ska vara i skolan inte är så bra. Detta kopplar vi till Nilholm och Göranssons (2013) 

beskrivning av den placeringsorienterade definitionen av begreppet inkludering, som de 

menar är en misstolkning av begreppet, då det endast syftar till den fysiska placeringen av 

eleven. Detta är även definitionen av begreppet integrering (Nilholm & Göransson, 2013). 

Med andra ord såg respondenterna inget negativt med ett inkluderande arbetssätt utan 

den problematisering de exemplifierade var situationer gällande integrering.  

Att begreppet tolkas olika ser vi skapar svårigheter för att tillämpa inkludering som 

arbetssätt. Många av de negativa delar som vi hört fritidslärare och andra lyfta fram 

gällande inkludering, och som vi tror hindrar dem från att tillämpa det i lika stor 

utsträckning, är egentligen en feltolkning. Genom att, inte minst all personal inom skolan, 

har en gemensam definition på begreppet tror vi att det inkluderande arbetssättet kan 

utvecklas. För hur kan skolan vara likvärdig om personalen tolkar inkludering olika, ett 

begrepp som trots allt har sin grund (Svenska Unescorådet, 2008) i skolans värdegrund.  

 

6.2 Metoddiskussion 

Denna studie genomfördes med en kvalitativ intervjumetod, den semistrukturerade 

intervjun, då denna metod skapar frihet i samtalen (Bryman, 2011). Denna metod var 
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passande för studien då intervjuguiden skapade möjlighet till att få ett bredare och mer 

utvecklat svar (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015; Denscombe, 2009). Det kunde ha 

gjorts en eller två testintervjuer då det märktes skillnad på sättet att intervjua vid första 

tillfället och vid de senare tillfällena. Detta kunde ha resulterat i mer förklaringar och mer 

empiri under den första intervjun. Vid de senare tillfällena ställdes bättre följdfrågor och 

det blev tydligare anknytningar till det respondenten sa, vilket Bryman (2011) och Kvale 

& Brinkmann (2014) skriver är en fördel med denna metod. 

En alternativ metod för studien hade varit fokusgruppssamtal. Denscombe (2009) menar 

att denna metod används för att bland annat undersöka attityder och uppfattningar. 

Denna metod kan ha skapat en diskussion som gett väl utvecklade svar och bra argument i 

många fall. Däremot kan respondenterna haft svårare att berätta deras brister om de var i 

grupp. Även frågorna hade behövt vara mer raka kring inkludering, än de som ställdes vid 

den semistrukturerade intervjun, för att diskussionerna skulle vara givande för studien. 

Detta hade även kunnat begränsa svaren då mycket av resultatet kom från beskrivningar 

av genomförande och planering. 

På grund av tidsramen skedde urvalet genom ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011) 

vilket innebär att de intervjuade är personer som ingår i någon av intervjuarnas 

kontaktnät. En av intervjuerna genomfördes på en skola där ingen av intervjuarna tidigare 

varit. Då ställdes följdfrågor som gav mer utvecklade svar, då det inte fanns någon 

förkunskap om verksamheten. De förkunskaper som fanns kan ha påverkat 

respondenternas svar i de verksamheter intervjuarna varit i tidigare. Detta då det redan 

fanns en bild av verksamheten, vilket respondenterna var medvetna om och det kändes 

som om de då var försiktiga med vad de svarade. Samtidigt kan förkunskaperna ha 

påverkat positivt då de intervjuade möjligtvis blivit mer ärliga i deras svar. 

I studien intervjuades sex verksamma fritidslärare, detta på grund av tidsramen. Antalet 

respondenter hade kunnat vara fler för att minska sannolikheten att urvalet blir 

snedvridet (Denscombe, 2009). Däremot kan det vara av vinst att ha färre intervjuer då tid 

läggs på att förbereda och analysera dem (Kvale & Brinkmann, 2014). Den empiri som 
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samlats in har gett tillräckligt med resultat för att skapa bra diskussion och ge en överblick 

över ämnet. 

 

6.3 Vidare forskning 

Resultatet från studien ser vi som ett alternativt underlag för hur man kan arbeta 

inkluderande. Det innehåller svårigheter men även utvecklingsmöjligheter som personal 

kan ta del av för att vidareutveckla sitt inkluderande arbetssätt. Samtidigt ges många 

beskrivningar på hur andra arbetar inkluderande vilket kan vara till inspiration och hjälp. 

Det vi anser intressant att forska vidare om gällande ämnet är elevernas syn på 

inkludering och hur de anser att det tillämpas i praktiken. Detta kan ge en bredare bild av 

begreppet och vi tror att deras syn kan hjälpa arbetet att utvecklas.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Frågor om intervjupersonens bakgrund 

Hur länge har du arbetat med fritidshemsverksamhet? 

Ex på följdfrågor: 

Samma skola? 

Vad gjorde du innan? 

Vilken utbildning har du? 

Ex på följdfrågor: 

När gick du den? 

Var gick du den? 

Vilken årskurs arbetar du med? 

  

Intervjufrågor 

Beskriv hur er verksamhet ser ut från planering till genomförande. 

Ex på följdfrågor: 

Vilka deltar? 

Hur mycket planeringstid har ni? 

Kan du ge exempel på aktiviteter som planeras? 

Uppföljning av tidigare genomförda aktiviteter? 

Vad tar mest tid under er planering? 

Vad utgår ni ifrån när ni planerar aktiviteter? (Mål/syfte/elevernas behov/intresse..)  

 

Hur ser genomförandet av en planerad aktivitet ut? 

Ex på följdfrågor: 

Obligatorisk eller valfri? 

Hur många elever deltar? Är det alltid samma elever? 

Kan alla elever, oavsett förutsättning delta i aktiviteterna? 

Hur gör ni detta möjligt? 



 

 

Hur mycket personal deltar? 

Vilka typer av aktiviteter har ni? 

 

Vad är inkludering för dig? 

Ex följdfrågor: 

Hur anser du att ni arbetar inkluderande? 

Hur ser du att ni kan utveckla ert inkluderande arbetssätt? 

 

Sammanfatta 

Har du något mer att tillägga. 



 

 

 

Bilaga 2  

Missivbrev 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter som läser till grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem vid 

Jönköpings University. Vi läser vår sista termin vilket innebär att vi nu skriver vårt 

examensarbete. Vår studie handlar om inkludering på fritidshemmet och som en del av 

arbetet kommer vi att intervjua verksamma fritidslärare. Vid intervjun kommer vi att ta 

hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Detta innebär att deltagandet är 

frivilligt och om du så skulle vilja så kan du när som avbryta intervjun och därmed ditt 

deltagande. Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer 

enbart att användas i forskningsändamål. 

 

Om du har några frågor eller funderingar kring studien eller ditt deltagande är du 

välkommen att kontakta oss eller vår handledare. 

 

Med vänliga hälsningar 

Rebecka Roos och Ellinor Svensson 

 

Rebecka - Rore1577@student.ju.se 

Ellinor – Svel1516@student.ju.se  

 

Handledare Johan Bäcklund 

johan.backlund@ju.se 
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