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Abstract 

 
Syftet med studien är att undersöka hur fritidslärare uppfattar och tolkar fritidshemmets 

uppdrag, att arbeta för en socialt inkluderande och tillgänglig lärmiljö för alla elever 

samt hur de hanterar de etiska dilemman som kan uppstå. Studien utgår från kvalitativ 

intervju av fem lärare i fritidshem, vid tre olika skolor. Resultatet visar att fritidslärarna 

anser att det är viktigt att arbeta med inkludering men att det inte finns någon entydig 

tolkning av hur inkluderingsarbetet ska implementeras i det praktiska arbetet samt att 

förutsättningarna i de olika fritidshemmen ser mycket olika ut. Resultatet visar vidare 

att fritidslärarna upplever att stora barngrupper leder till att de inte räcker till för alla 

elever i den utsträckning de skulle vilja. Sådana situationer leder i sin tur till dilemman 

då de tvingades välja mellan olika elevers behov, både på individ- och gruppnivå och att 

prioritera vad eller vilka behov som väger tyngst för stunden. 
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1 Inledning 

Det började när barnet var bara sex år gammalt. ”Jag känner mig ensam på skolan”,   

säger barnet. Rektorn svarar att på den här skolan finns inga problem, barnet får bara 

ändra lite på så sitt beteende och bjuda till lite så får hen snart vänner. Men barnet kän-

ner sig fortfarande ensamt. När skolkompisarna bjuder varandra på kalas eller hittar på 

roliga saker, då blir barnet aldrig inbjudet. Tio år senare har barnet blivit en hemmasit-

tare, lider av depression och social fobi. Orkar inte gå till skolan. 

 

Ovanstående berättelse är beskrivningen av ett barns skolgång som i mångt och mycket 

kommit att utgöras av ett osynliggörande och ett utanförskap under hela barnets skol-

gång. Tyvärr är det här barnet inte det enda som inte känner sin inkluderat i skolans och 

fritidshemmets sociala miljö och statistik visar att det inte heller är ett avtagande pro-

blem. Tvärtom visar friendsrapporten från 2017 att 25 procent av eleverna på lågstadiet 

uttrycker en oro för att inte ha någon kompis att leka med och att det hos många elever 

finns en oro för att inte passa in i och vara en del i skolans och fritidshemmets sociala 

gemenskap. 11 procent av eleverna i årskurs tre till sex uppger dessutom att de under 

det senaste året varit utsatta för mobbning vid något tillfälle medan 4 procent av ele-

verna uppger att de utsatts för långvarig mobbning som varat i flera månader eller 

längre (Friends 2018). 

 

Statistik från Folkhälsomyndigheten (2019) visar dessutom att psykosomatiska besvär 

bland 11-åringar ökar och att så många som 41 procent av flickorna och 30 procent av 

pojkarna 2017/18 uppgav att de led av psykosomatiska problem två eller flera gånger i 

veckan, vilket är de högsta andelarna sedan studien startades 1985/86 (Folkhälsomyn-

digheten 2019). Friendsrapporten 2017 visar i sin tur att 7 procent av skolpersonalen 

inte anser sig ha tillräckliga kunskaper om trygghets och likabehandlingsfrågor och att 

26 procent anser sig endast delvis har tillräcklig kunskap. 6 procent av personalen upp-

ger vidare att de inte anser att personalgruppen är motiverad att bedriva ett likabehand-

lingsarbete och 30 procent av personalen uppger att personalgruppen endast delvis är 

motiverad till att bedriva ett likabehandlingsarbete (Friends 2018). 

 

För att ta reda på hur fritidslärare arbetar med dessa frågor och med att inkludera samt-

liga elever i fritidshemmet i det dagliga arbetet, har jag i den här studien, intervjuat fem 

fritidslärare vid tre olika fritidshem. I fokus för intervjuerna och studien i sin helhet lig-

ger att undersöka hur lärare i fritidshem uppfattar och tolkar fritidshemmets uppdrag att 

arbeta för en socialt inkluderande och tillgänglig lärmiljö för alla elever samt hur de 

hanterar de dilemman som kan uppstå mellan behov och anpassningar på individ-       

respektive gruppnivå.  

 

Uppsatsen disponeras enligt följande: Efter inledningen följer Fritidshemmet i styrdoku-

ment följt av Tidigare forskning och studiens Teoretiska utgångspunkter. Därefter följer 

studiens Syfte och frågeställningar, Metod samt Resultat och analys. Uppsatsen avslutas 

sedan med en diskussion av studiens metod och resultat redovisat under rubriken Dis-

kussion. 
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2 Fritidshemmet i styrdokument 

Denna del av uppsatsen handlar om konventioner, deklarationer, lagar och styrdoku-

ment som reglerar fritidshemmets verksamhet samt dess uppdrag att skapa en tillgäng-

lig, likvärdig och inkluderande social miljö för samtliga elever. 

 

2.1 Barnkonventionen och Salamancadeklarationen 

 ”Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter.”                                                 

(Artikel 2. Barnkonventionen) 

 

Från och med 2020 blir FN:s konvention för barns rättigheter, barnkonventionen, lag i 

Sverige, vilket innebär att barns rättigheter ytterligare stärks inom offentlig verksamhet, 

vilken fritidshemmet är en del av (Regeringskansliet 2018). Att fritidshemmets verk-

samhet påverkas av barnkonventionen är dock inget nytt. Allt sedan Sverige 1990 ratifi-

cerade barnkonventionen har den haft stor betydelse för utformning av fritidshemmets 

dagliga verksamhet och undervisning och ligger till grund för mycket av fritidshemmets 

värdegrundsarbete. I barnkonventionen slås fast att barnets bästa alltid ska sättas i första 

rummet och att alla barn ska ha samma rättigheter att utifrån sina förutsättningar ta del 

av undervisningen. Artikel 28 i barnkonventionen anger vidare att ”Barn har rätt till ut-

bildning. Grundskolan ska vara obligatorisk, kostnadsfri och tillgänglig för alla” (uni-

cef.se/barnkonventionen).  

 

För att ytterligare stärka alla barns rätt till en likvärdig och tillgänglig skolmiljö skrev 

Sverige 1994 på Salamancadeklarationen. Avsikten med Salamancadeklarationen var 

när den kom till och är än i dag att skapa ett skolväsen för alla elever, oavsett funktions-

variationer. Detta ska åstadkommas genom att ”bekämpa diskriminerande attityder, att 

skapa en välkomnande närmiljö, att bygga upp ett integrerat samhälle och att åstad-

komma skolundervisning för alla” (Svenska Unescorådet 2006, s.11). Salamancadekla-

rationen anger vidare att elever oavsett funktionsvariationer i första hand ska ges stöd i 

sin ordinarie undervisningsgrupp och att specialskolor så långt det är möjligt ska av-

skaffas. Politiska program ska upprättas för att underlätta införandet av inkluderande 

skolor genom att bekämpa fördomar och främja positiva förhållningssätt. Avsikten med 

Salamancadeklarationen är således att skapa en större tillhörighet för eleverna och 

främja en likvärdig undervisning för samtliga elever (Svenska Unescorådet 2006).  

 

I Salamankadeklarationen benämns de överenskomna riktlinjerna som ”inclusiv educat-

ion” vilket i Svenska Unescorådets översättning kommit att benämnas som ”integrerad 

undervisning”. I den här studien kommer ordet inkludering användas som en direkt 

översättning av det engelska ordet inclusiv som är den ursprungliga benämningen i Sa-

lamancadeklarationen, vilket också är det ord som framförallt kommit att användas 

inom skolväsendet och i forskning efter Salamankadeklarationen.  

 

2.2 Riktlinjer för fritidshemmets uppdrag med att arbeta för en        

likvärdig, tillgänglig och socialt inkluderande miljö 

 Att vara inkluderad innebär att känna sig delaktig, att vara en del av något, vilket till 

stor del i fritidshemmets verksamhet handlar om att vara en del i kamratgemenskapen 

(Wermeling, 2018). I fritidshemmets sociala miljö innebär det att fritidshemmet ska er-

bjuda en lärmiljö som är socialt tillgänglig för alla elever utifrån deras olika förmågor. 

Arbetet med att skapa en god social miljö som är tillgänglig för alla elever handlar      
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således om att utgå från att alla elever är olika och att olikheter är något positivt. Ut-

gångsläget är därmed både för verksamheten i sin helhet och för lärare i fritidshem att 

göra generella anpassningar i hela lärmiljön, som utgår från alla elevers olika behov, 

snarare än att göra generella anpassningar för varje enskild elev (Skolverket, 2014b; 

Wermeling, 2018). 

 

Fritidshemmets verksamhet regleras i skollagen och omfattas av bestämmelser i kapitel 

1–6 samt kapitel 14 som reglerar fritidshemmets verksamhet avseende dess syfte, om-

fattning och skyldigheter (Skollagen, kapitel 1–6; Skollagen, kapitel, 14). Skollagen 

anger att fritidshemmets uppdrag består i att skapa lika villkor och en likvärdig utbild-

ning för alla elever (Skollagen. 1 kap. 9§). Enligt läroplanen för grundskolan, förskole-

klassen och fritidshemmet ska fritidshemmets verksamhet dessutom utgå från ”elever-

nas behov, intressen och erfarenheter” (Skolverket 2018. s. 24) samt verka för att ”ta 

tillvara olikheter och mångfald” och ”ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratre-

lationer” samt ”känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen” (Skolverket 2018. s. 24).  

 

Fritidsläraren bör vidare för att främja inkluderingsarbetet alltid söka efter elevernas 

möjligheter, snarare än deras fel och brister samt utgå från ett normkritiskt perspektiv, 

där läraren kritiskt granskar sina egna värderingar och förhållningssätt samt arbetar för 

att förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling (Diskriminerings-

lagen.1 kap.1§). Ett normkritiskt perspektiv inom fritidshemmets verksamhet handlar 

därmed om att söka efter normer och strukturer i fritidshemmets sociala miljö och att  

reflektera över hur dessa påverkar synen på elevers olikheter, behov och förmågor   

(Skolverket, 2014c; Wermeling, 2018).  

 

Ytterligare riktlinjer för hur arbetet med inkludering och tillgänglighet i fritidshemmet 

ska bedrivas återfinns hos specialpedagogiska myndigheten och i skolverkets allmänna 

råd, vilka fungerar som stöd och riktlinjer för hur lagar och styrdokument ska tolkas och 

implementeras i fritidshemmets dagliga verksamhet (Skolverket, 2014a, 2014b, 2014c, 

Wermeling, 2018).  

 

3 Tidigare forskning 

Denna del av uppsatsen inleds med en redogörelse för hur de i studien viktiga begrep-

pen inkludering och integrering kan tolkas och förstås och hur de kommit att användas i 

skolväsendet och i forskning före och efter Salamankadeklarationen. Därefter följer en 

redogörelse för tidigare forskning gällande inkludering.  

 

3.1 Begreppen inkludering och integrering  

Inom skolväsendet används ordet inkludering ofta i samband med diskussioner kring att 

skapa en skola för alla och tolkas då som ett förhållningssätt som utgår från elevers olik-

heter, till skillnad från det tidigare ofta använda begreppet integrering som enligt Carls-

son och Nilholm (2004) betydde att eleverna betraktades som avvikande och skulle an-

passas till skolväsendets fasta struktur.  

 

Ordet integrering var menar Vislie (2003) starkt förknippat med och inbäddat i den väs-

teuropeiska traditionen att segregera människor med funktionsvariationer och ”avvi-

kande” beteende samt etablerandet av institutioner för människor som inte ansågs passa 

in i samhällets krav på att vara ”normala “. För att komma bort från detta och markera 
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ett nytt synsätt med utgångspunkt i Salamankadeklarationen har därför ordet inklude-

ring allt mer kommit att användas i diskussioner och forskning kring att bygga upp ett 

inkluderande samhälle och att åstadkomma undervisning för alla elever på likvärdiga 

villkor. Begreppet inkludering introducerades därmed i Salamancadeklarationen för att 

möjliggöra en bredare internationell överenskommelse kring att bygga upp ett inklude-

rande samhälle och att åstadkomma undervisning för alla elever på likvärdiga villkor 

(Vislie, 2003). 

 

Helt enkelt är det dock inte att skilja begreppen åt och även om begreppet inkludering 

kan ses som ett vidare begrepp som täcker in ett större område än begreppet integrering 

så menar Vislie (2003) att mycket av det som ryms i begreppet inkludering också om-

fattades av begreppet integrering och således inte är något nytt utan bara ett språkligt 

skifte av ord. Skillnaden mellan tolkningen av de två orden ligger framförallt i synen på 

kvalitet av undervisningen, i en integrerad respektive inkluderande undervisning. En in-

tegrerad undervisning kan således förstås som motsatsen till segregerad undervisning 

där elever utifrån funktionsvariationer placeras i olika skolor och undervisningsgrupper, 

åtskilda från elever som deltar i den ordinarie undervisningen. Integrerad undervisning 

kan därmed förstås som att elever med olika funktionsvariationer fysiskt befinner sig på 

samma plats som övriga elever (och således inte är segregerade från dessa) men att de 

erbjuds att delta utifrån en av skolväsendet given struktur, där elevens rätt till en likvär-

dig undervisning utifrån dennes specifika behov inte nödvändigtvis tillgodoses. En in-

kluderande undervisning å andra sidan utgår istället från att alla elever är individer med 

olika behov och förutsättningar (Vislie, 2003). 

 

Vislies (2003) studie visar dock att trots Salamancadeklarationen och det nya begreppet 

inkludering minskade inte antalet elever i Europa som kategoriseras som elever i behov 

av särskilt stöd under åren fram till 1996, utan tvärtom ökade denna grupp av elever i 

många europeiska länder, inräknat Sverige. Om man däremot tittar på hur många elever 

som gick i särskilda segregerade skolor så minskade denna grupp av elever något i de 

flesta europeiska länder fram till 1996. I Sverige innebar denna minskning att andelen 

elever placerade i särskilda skolor sjönk från 1 procent 1990 till 0,8 procent 1996, vilket 

innebar att andelen elever som kategoriserades som elever i behov av särskilt stöd som 

gick i den reguljära skolan ökade något. Hjörne (2016) visar dock i en senare studie att 

andelen elever som placeras i särskilda skolor åter ökade under 2000-talets början och 

under läsåret 2013/2014 var 1,3 procent av eleverna i svenska skolor placerade i sär-

skilda skolor.  

 

Dessa siffror stämmer väl överens med Carlsson och Nilholms (2004) studie som pekar 

på svårigheten att definiera ordet inkludering och vad det faktiskt innebär i praktiken 

när det kommer an på hur elever ska inkluderas i den ordinarie undervisning. Carlsson 

och Nilholm (2004) menar följaktligen att det inom skolväsendet finns en stark enighet 

kring att inkludering är något bra och eftersträvansvärt, men att det finns stora skillnader 

i uppfattningar om hur begreppet ska tolkas samt omsättas i praktiken (Carlsson och 

Nilholm, 2004).  
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3.2 Policy och praktik  

Tidigare forskning visar att det finns en spännig mellan policy och praktik samt mellan 

politiker och personalen på lokal nivå i deras syn på specialpedagogik, särskilt stöd och 

inkludering. Hjörne (2016) menar därför att det finns ett gap mellan policy och praktik, 

där den politiska policyn å ena sidan förespråkar ett synsätt där behov av särskilt stöd är 

ett socialt problem som i huvudsak beror på socioekonomiska förutsättningar och miljö. 

Personalen på skolorna å andra sidan tenderade att i högre utsträckning betrakta behovet 

av anpassningar och särskilt stöd som ett psykologiskt/medicinskt problem, vilket leder 

till att de efterfrågar utredningar och diagnoser för att komma till rätta med problem 

som uppstår. Hjörne (2016) menar vidare att skolpersonalens efterfrågan på utredningar 

och diagnoser leder till att andelen elever som kategoriseras och diagnostiseras såsom 

tillhörande gruppen elever med neuropsykiatriska diagnoser ökar och att det i sin tur le-

der till en ökad segregering av elever, då de i allt högre utsträckning placeras i små 

undervisningsgrupper och därmed inte kan anses var inkluderade i den ordinarie elev-

gruppen.  

 

Slutsatsen i Hjörnes (2016) studie är således att det på olika nivåer inom skolväsendet 

och politiken finns olika uppfattningar om huruvida behov av särskilt stöd och anpass-

ningar framförallt är att betrakta som ett individuellt problem eller som ett socialt pro-

blem kopplat till skola och samhälle. Hjörne (2016) och Carlsson och Nilholm (2005) 

pekar således i enighet med varandra, på en spännig mellan olika perspektiv som domi-

nerar i den sociala diskurs som praktiseras på olika nivåer inom skolväsendet. 

 

3.3 Inkludering i praktiken 

Att skapa en socialt inkluderande miljö i fritidshemmet handlar till stor del om att skapa 

trygghet i elevgruppen och att arbeta på ett sätt som främjar elevernas sociala lärande 

och utvecklar deras sociala förmågor. Forskning visar dock att det finns svårigheter med 

att i praktiken arbeta inkluderande, då intressen ställs mot varandra och tidsbrist och 

bristande stöd från skolledning försvårar arbetet med att utveckla arbetssätt och metoder 

som gynnar ett socialt inkluderande klimat på fritidshemmet (Jonsson, 2018).  

 

Ineland (2015) kommer i sin studie baserad på intervjuer med lärare i svenska skolor 

fram till att det finns svårigheter med att i praktiken implementera en inkluderande 

undervisningspraktik. Ofta ställer sig invanda mönster kring ideologi, normer, normali-

tet och jämställdhet i vägen för införandet av ett nytt inkluderande arbetssätt. Problemet 

kan dock inte sägas ligga bara hos lärarna, utan måste också menar Ineland (2015) dis-

kuteras utifrån administrativa, organisatoriska och praktiska aspekter samt etablerandet 

av en ny diskursiv praktik om inkluderande undervisning baserad på normer och värde-

ringar (Ineland, 2015). 

  

Resultatet i Inelands (2015) studie visar att lärarna som deltog i studien visade upp en 

kluven attityd till hur elevers behov av särskilt stöd ska bemötas i den dagliga verksam-

heten samt att det är en utmaning för lärarna att inkludera alla elevernas olikheter och ge 

alla elever förutsättningar för en likvärdig utbildning. Det visade sig att lärarna när de 

ställdes inför praktiska problem i den dagliga verksamheten tenderade att individuali-

sera problemen, snarare än att se på problem som uppstod som sociala och organisato-

riska problem. Lärarna uttryckte vidare osäkerhet kring hur normer och värderingar ska 

införlivas i det dagliga arbetet samt hur de ska leva upp till de olika förväntningar som 



 

6 

 

ställs på dem. Förväntningar på att tillhandahålla en undervisning som tillgodoser ele-

vens individuella behov, utan att för den skull kategorisera och exkludera eleven från 

dennes ordinarie elevgrupp och gemenskapen i denna. Det är således menar lärarna i 

Inelands (2015) studie, svårt att hitta en bra balans där eleven får sina individuella be-

hov tillgodosedda och det stöd denne behöver för att på bästa sätt inhämta och utveckla 

kunskaper samtidigt som eleven inkluderas i den ordinarie undervisningen, i sin ordina-

rie undervisningsgrupp (Ineland, 2015).    

 

Gustafson och Hjörne (2015) visar å andra sidan i en studie av en skola som har som 

grundidé att vara en inkluderande skola för alla, att det med ett genomtänkt och struktu-

rerat arbetssätt är möjligt att nå långt med att inkludera alla elever och få alla att känna 

sig välkomna. Kännetecknande för skolan är att personalen på skolan lägger mycket tid 

på att bygga relationer till eleverna och deras vårdnadshavare samt att de bemödar sig 

om att tidigt bilda sig en uppfattning om elevers olika behov (Gustafson & Hjörne, 

2015). 

 

En annan viktig aspekt som framkommer i Gustafson och Hjörnes (2015) studie är att 

skolan satsat mycket på specialpedagogik och ett specialpedagogiskt tankesätt som ge-

nomsyrar hela verksamheten. Rektorn och specialpedagogen på skolan menar att speci-

alpedagogik visserligen bara är nödvändig för vissa elever, men att det gynnar alla.  

Specialpedagogik är således egentligen menar de, att betrakta som pedagogik för alla.  

Ett sådant specialpedagogiskt tankesätt handlar till exempel om att instruktioner ges 

både muntligt och skriftligt och att lärarna gemensamt hjälps åt att utforma tydliga in-

struktioner som alla elever kan förstå, samt att skolan har som policy att ha flera vuxna i 

elevgruppen hellre än att plocka ut vissa elever och placera dessa i särskilda undervis-

ningsgrupper (Gustafson & Hjörne, 2015). 

 

Gustafson och Hjörnes (2015) studie pekar dock på att en av de viktigaste förutsättning-

arna för att bedriva en inkluderande undervisning uppges av både rektor, specialpeda-

gog, lärare och elever vara att det är en liten skola med få elever, vilket möjliggör att lä-

rare och elever känner varandra väl. Småskaligheten och de möjligheter det innebär för 

att bygga nära relationer mellan personal och elever tillsammans med en grundidé om 

att specialpedagogik är pedagogik för alla verkar således vara det som lägger grunden 

till det som i studien beskrivs som en inkluderande skola där alla elever känner sig väl-

komna.   

 

3.4 Fritidslärares arbete med elevers relationer och sociala liv på fri-

tidshemmet 

En viktig del i arbetet med inkludering av elever i fritidshemmets sociala miljö är arbe-

tet med elevers relationer. För att ta reda på hur lärare i fritidshem arbetar med elevers 

relationer i fritidshemmet genomförde Dahl (2014) därför en studie om fritidslärares 

handlingsrepertoar i arbetet med elevers relationskapande. I resultatet av studien visade 

det sig att fritidslärarna i studien menade att de strävar efter att å ena sidan möjliggöra 

lekar i mindre gemenskaper, då man ansåg att detta gynnade elevernas relationer. Å 

andra sidan uppstod menade fritidslärarna i studien, då ofta ett dilemma eftersom de 

samtidigt ville skapa en social miljö där alla elever känner sig inkluderade och delaktiga 

i gemenskapen. 

 

Dahl (2014) identifierade i sin studie olika typer av dilemman som lärare i fritidshem 

stöter på i arbetet med elevers relationer. Dilemman som kännetecknas av problem eller 
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situationer som kräver val, där det inte är självklart vilket som är det bästa alternativet. 

Ett av de dilemman Dahl (2014) identifierade handlar om att värna om den enskilde ele-

vens rätt att delta i gemenskaper och samtidigt värna om och ge elever möjlighet att 

skapa egna självvalda gemenskaper. Ett annat exempel på dilemman som kan uppstå be-

står i att få tiden att räcka till för alla elever, då antalet elever i barngruppen ökar och 

allt mer tid måste läggas på rutiner och administration. 

 

En annan aspekt som framkommer i Dahls (2014) studie är att fritidslärarna anser att 

elever för att lyckas i sina relationer måste lära sig det sociala spelet. Lärarna i studien 

menar att medan vissa elever har en naturlig fallenhet för relationsskapande finns det 

andra elever som ständigt misslyckas i sina relationer och därför måste träna på sociala 

relationer och korrigera vissa oönskade beteenden, för att på så sätt bli socialt önsk-

värda. Det framgår i studien att fritidslärarna ibland blir förbryllade och inte riktigt vet 

hur de ska hantera elever som avviker från normerna eller har svårt att tolka olika kom-

munikationsmönster och att problemet då ofta läggs på den exkluderade eleven. 

 

Lärarna i Dahls (2014) studie menar också att elevernas sociala kompetens i hög ut-

sträckning kommer från hemmet och att elevers delaktighet i fritidshemmets sociala 

miljö till stor del beror på om eleven får med sig kunskap om normer och regler hemi-

från och om eleverna är fostrade enligt gällande normer och därmed kan delta i ett önsk-

värt relationsarbete. En föreställning som enligt Dahl (2014) utgår från ett normativt an-

tagande för hur eleverna bör vara för att kunna delta i olika relationer och i fritidshem-

mets gemenskap. Dahls (2014) studie visar vidare att det enligt lärare i fritidshem finns 

elever som inte ingår i eller kan kopplas till någon gemenskap trots att verksamheten 

har för avsikt att ge alla elever en känsla av tillhörighet och gemenskap. Ett sätt att han-

tera elevers ensamhet och utanförskap är då att styra eleverna till att delta i gemenskaper 

(Dahl, 2014).  

 

I Jonssons (2018) studie om socialt lärande i fritidshemmet, också den med utgångs-

punkt i personalens perspektiv, lyfte fritidslärarna frågan om trygghet som den enskilt 

viktigaste faktorn i det sociala lärandet. Fritidslärarna i studien menar att trygghet är en 

förutsättning för det sociala lärandet men att det sociala lärandet i sig också bidrar till att 

skapa trygghet. De menar därför att det sociala lärandet handlar om att utgå från elevers 

sociala förmågor och att skapa ett socialt klimat i fritidshemmet där elever kan lära av 

varandra. Målet med fritidshemmets verksamhet är således att skapa trygghet, vilket en-

ligt fritidslärarna bäst uppnås genom att skapa goda relationer till eleverna och att dagli-

gen samtala med och uppmärksamma varje elev.  

 

Rektorns engagemang och roll som pedagogisk ledare är också framgår det i Jonssons 

(2018) studie av stor vikt för hur verksamheten kommer att utformas i praktiken och fri-

tidslärarna menar därför att rektorn bör vara närvarande och delaktig samt insatt i fri-

tidshemmets verksamhet. Studien visar att lärarna, om rektorn regelbundet leder och 

deltar i möten och diskussioner, i högre utsträckning planerar för ett socialt lärande i fri-

tidshemmet och avsätter mer tid till kollegiala pedagogiska- och didaktiska diskuss-

ioner. Utan stöd från rektor och skolledning menar Jonsson (2018) däremot att diskuss-

ioner kring socialt lärande framförallt sker när problem och konflikter uppstår kring 

vissa elever. Under dessa förhållanden kännetecknas fritidshemmet ofta av att eleverna 

ska ha någonstans att vara på bekostnad av planerade och genomtänkta aktiviteter (Jons-

son, 2018). 
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3.5 Antimobbningsarbete och normkritik 

Varje år mobbas minst 60 000 elever i den svenska skolan (Langmann och Säfström, 

2018). Med mobbning avses då elever som utesluts ur den sociala gemenskapen eller  

utsätts för upprepade trakasserier och kränkningar, vilket i förlängningen leder till att 

många elever drabbas av psykisk ohälsa och dåligt självförtroende. Återkommande 

kränkningar och trakasserier leder också till att eleverna presterar sämre eller i värsta 

fall hoppar av skolan (Langmann & Säfström, 2018).  

 

Elever som blir mobbade saknar ofta menar Langmann och Säfström (2018) röst och 

har svårt att komma till tals. Det är också vanligt att problemet läggs på den mobbade 

och att det i slutänden blir den mobbade som får flytta på sig och byta skola. Langmann 

och Säfström (2018) menar att mobbning sker som en konsekvens av att skolan och fri-

tidshemmet är en socialiserande institution, vars syfte är att bevara normer och värden 

som anses eftersträvansvärda i samhället. Problemet är dock att det i den normativa fö-

reställningen om vad som är önskvärt i ett socialt samspel, även ingår normativa före-

ställningar om enskilda elevers beteenden och handlingar samt en idé om hur en ”nor-

mal” elev ska bete sig. Dessa normativa föreställningar i sin tur leder till exkludering av 

elever som anses avvika från normen. Mobbning syftar således till att upprätthålla före-

ställningar om vad som är att betrakta som ”normalt” och att bibehålla normer och vär-

den (Langmann & Säfström, 2018).  

 

Edling (2012) i sin tur är inne på samma linje och menar att det i alla möten mellan 

människor uppstår sociala strukturer baserade på omedvetna, likväl som medvetna vär-

deringar. På så vis skapas och upprätthålls normer och orättvisa strukturer, vilket i sin 

tur bidrar till att grupper eller individer som avviker från normen riskerar att fara illa  

eller utsättas för kränkande behandling, trakasserier, mobbning och förtryck. Förtryck 

av olika slag är således starkt kopplat till normer och normavvikelser, där det som be-

traktas som avvikande eller annorlunda betraktas som mindre värt, viket i förlängningen 

leder till att elever inkluderas eller exkluderas från gemenskapen, beroende av hur väl 

de anpassar sig till rådande normer (Edling 2012). 

  

För att komma till rätta med mobbning i skolans värld menar Langmann och Säfström 

(2018) därför att det inom skolan måste komma till stånd en grundläggande jämlikhet 

och en lyhördhet för vad som sker här och nu med elever i den pedagogiska praktiken.  

Det är nämligen menar Langmann och Säfström (2018) först när alla parter inom skolan 

betraktas som jämlika som en verklig förändring kan komma till stånd och problemet 

med kränkningar, mobbning och trakasserier kan hanteras på ett verkningsfullt sätt och 

möjligheter öppnar sig för att förändra det som för tillfället utgör normen (Langmann & 

Säfström 2018). 

 

Edling (2012) i sin tur menar att den lärare som vill förändra normer, värderingar och 

relationer bland sina elever måste börja med sig själv och sitt sätt att förhålla sig till rå-

dande normer samt fundera över sina egna medvetna eller omedvetna fördomar och 

vilka konsekvenser dessa får i möten med elever, föräldrar, kollegor och andra männi-

skor. Läraren behöver också bli medveten om mångfalden i elevgruppen och lyfta in 

och inkludera olika gruppers erfarenheter i undervisningen samt aktivt arbeta för att alla 

elever ska känna sig trygga, och att elever som avviker från normen inte utsätts för krän-

kande behandling, mobbning och trakasserier (Edling, 2012).   
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3.6 Sammanfattning och problemformulering 

Fritidshemmets verksamhet regleras av skollagen, diskrimineringslagen och läroplanen 

för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet samt skolverkets allmänna råd för 

fritidshem. Gemensamt framträder utifrån dem en beskrivning av fritidshemmets verk-

samhet som utgår från ett helhetsperspektiv, där fritidshemmets verksamhet planeras 

och genomförs med utgångspunkt i både den enskilde individens behov och de behov 

som finns i gruppen som helhet. Läroplanen anger vidare att fritidshemmet ska sträva 

efter att vara ”en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära” 

(Skolverket, 2018. s.11). En viktig del av fritidshemmets uppdrag är således att skapa en 

god social miljö som är tillgänglig för alla elever, oavsett funktionsvariationer, kultur, 

etnicitet, kön, könsidentitet eller behov av anpassningar och särskilt stöd samt att alla 

elever ska ha möjlighet att delta i sociala sammanhang och känna gemenskap (Skolla-

gen, 1 kap; Skolverket, 2014a; Skolverket, 2018). 

 

Tidigare forskning visar dock att lärare i fritidshem upplever att det ofta i arbetet med 

att skapa ett inkluderande fritidshem uppstår dilemman i form av problem eller situat-

ioner som kräver val där det inte är självklart vilket som är det bästa alternativet. Val 

och dilemman som i sin tur försvårar fritidslärarnas möjligheter att leva upp till de krav 

som ställs på fritidshemmets verksamhet i lagar och styrdokument. Dilemman där en-

skilda elevers bästa ställs mot det som är bäst för gruppen som helhet, då barngrupperna 

blir allt större och lärarna får lägga allt mer tid på administrativa uppgifter och rutiner 

på bekostnad av det inkluderande arbetet och arbetet med elevers relationer (Dahl, 

2014; Nilholm, 2005).  

 

Tidigare forskning visar också att det finns ett gap mellan policy och praktik, där den 

politiska policyn å ena sidan förespråkar ett synsätt där behov av särskilt stöd är ett soci-

alt problem som i huvudsak beror på socioekonomiska förutsättningar och miljö, medan 

lärare å andra sidan tenderade att i högre utsträckning betrakta behovet av anpassningar 

och särskilt stöd som ett individualistiskt psykologiskt/medicinskt problem (Hjörne, 

2016).   
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4 Teoretiska utgångspunkter 

De teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för denna studie är det traditionellt 

individualistiska perspektivet, det alternativa perspektivet och dilemmaperspektivet som 

alla på olika sätt är aktuella i synen på elever i behov av särskilt stöd och anpassningar. I 

ett historiskt perspektiv har elever i behov av stöd framförallt kategoriserats utifrån det 

traditionellt individualistiska perspektivet som tar sitt avstamp i medicin och psykologi 

och det alternativa perspektivet som betonar de sociala faktorernas betydelse för elevers 

problem inom skolan. Grundläggande för det traditionellt individualistiska perspektivet 

är således att det utgår från att problem och därmed också lösningar ligger hos indivi-

den, det vill säga den enskilda eleven. Eleven anses sålunda ha brister som på olika vis 

behöver diagnostiseras och synliggöras. Inom det alternativa perspektivet å andra sidan 

anses problem i stället kunna förklaras av sociala faktorer och problemet anses därmed 

ligga i skolsystemet som sådant och samhället (Nilholm, 2005).  

 

Nilholm (2005) menar emellertid att dessa två synsätt inte fullt ut räcker för att förklara 

de problem som kan uppstå när det gäller att tillgodose alla elevers behov på individ-  

respektive gruppnivå, varför Nilholm (2005) menar att det finns behov av ytterligare ett 

perspektiv, nämligen dilemmaperspektivet. Med dilemman avses då valsituationer och 

prioriteringar som uppstår i och med skolväsendet skyldighet att ge alla elever en likvär-

dig utbildning, utifrån varje enskild elevs individuella förutsättningar, samtidigt som ut-

bildningen måste anpassas till gruppen i sin helhet. Dilemmaperspektivet kan vidare 

förklaras som ett dilemma mellan synen på elever som individer med unika egenskaper 

eller som en del av en social kategori så som till exempel etnicitet, genus eller elever i 

behov av särskilt stöd. (Nilholm, 2005). 

 

 

5 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att belysa hur lärare i fritidshem utifrån sina lokala förut-

sättningar uppfattar och tolkar fritidshemmets uppdrag att arbeta för en socialt inklude-

rande, tillgänglig och likvärdig lärmiljö för alla elever, samt hur de hanterar de dilem-

man som kan uppstå mellan behov och anpassningar på individ- respektive gruppnivå.  

 

För att uppfylla dessa syften kommer studien därför utgå från följande frågeställningar: 

• Hur förstår lärare i fritidshem uppdraget att arbeta för en tillgänglig och socialt 

inkluderande miljö i fritidshemmet?   

• Hur ser förutsättningarna på de olika fritidshemmen ut för att lyckas med upp-

draget att skapa en lärmiljö som är inkluderande och tillgänglig och som erbju-

der alla elever en likvärdig utbildning? 

• Vilka dilemman och svårigheter upplever lärare i fritidshem att de stöter på i ar-

betet med inkludering? 
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6 Metod 

Då syftet med studien är att belysa hur lärare i fritidshem uppfattar och tolkar uppdraget 

att arbeta för en socialt inkluderande och tillgänglig lärmiljö för alla elever samt hur de 

hanterar de dilemman som kan uppstå mellan behov och anpassningar på individ-  

respektive gruppnivå, har jag valt att genomföra en kvalitativ studie och använda mig av 

intervju som metod för att samla in data. Bryman (2011) menar att vilken metod som 

bör användas i en studie beror på det problem som studeras. Valet av intervju som me-

tod blir därmed ganska självklart då avsikten med studien är att ta reda på responden-

terna uppfattningar i det för studien aktuella ämnet, vilket bäst görs genom intervjuer, 

där respondenterna själva får berätta om sin uppfattning (Bryman, 2011).  

 

För att så långt som möjligt ge respondenterna utrymme att tala fritt och ge fylliga och 

detaljerade svar utifrån sin uppfattning om inkludering i fritidshemmets verksamhet har 

intervjuerna genomförts utifrån en semistrukturerad intervjuguide. Frågorna i intervju-

guiden är utformade för att täcka in de områden som studien berör, med avsikten att 

svaren så långt som möjligt ska spegla respondenternas perspektiv gällande studiens 

syfte (Ahrne & Svensson, 2015; Bryman, 2011). Fokus under intervjuerna har således 

varit att ta reda på hur respondenterna uppfattar, tolkar och arbetar med frågor rörande 

inkludering i fritidshemmets sociala miljö. 

 

Studiens teoretiska utgångspunkt är det individualistiska och det alternativa perspektivet 

i synen på elever i behov av särskilt stöd och anpassningar samt dilemmaperspektivet. 

Valet av teoretisk utgångspunkt baserar sig på studiens syfte, då dessa perspektiv är re-

levanta för att kunna analysera hur fritidslärare förstår fritidshemmets uppdrag, att ar-

beta för en tillgänglig och socialt inkluderande miljö i fritidshemmet samt de dilemman 

som kan uppstå i inkluderingsarbetet, på individ- respektive gruppnivå. Respondenter-

nas svar har sedan kategoriserats och delats in utifrån teman som framstod som viktiga i 

intervjuerna samt utifrån de teoretiska utgångspunkterna, för att sedan analyseras och 

redovisas i studiens resultat. 

 

I studien ingår både fritidspedagoger och lärare i fritidshem, vilket är den tidigare re-

spektive nuvarande benämningen på högskoleutbildade pedagoger som arbetar i fritids-

hem. För att undvika förvirring och oklarhet kring vem som i studien avses används vid 

benämning av all personal med adekvat högskoleutbildning avseende fritidshem termen 

fritidslärare eller lärare i fritidshem. 

 

6.1 Urval 

Då studien handlar om fritidshemmets verksamhet kontaktades åtta skolor i staden där 

studien genomfördes, som enligt sin hemsida har utbildad personal på respektive fritids-

hem. Anledningen till att jag i studien valt att intervjua enbart utbildad personal var att 

jag bedömde det som mer sannolikhet att de hade tillräcklig kunskap om fritidshemmets 

uppdrag än outbildad personal för att kunna ge för studien relevanta svar. Ytterligare en 

anledning till att studien endast innefattar utbildad personal är att det i juli 2019 träder i 

kraft en ändring i skollagen (Proposition 2017/18:194) som säger att den som ansvarar 

för utbildning i fritidshem ska vara behörig och inneha lärarlegitimation.  

 

Viktigt för urvalet har också varit att få med skolor från flera av stadens områden och 

därmed de olika förutsättningar som råder i respektive område. Skolorna är således be-

lägna både i sociokulturellt välmående områden och områden som kännetecknas av en 



 

12 

 

låg socioekonomisk standard. Skolorna kontaktades via ett mejl innehållande en kort in-

formation om studiens syfte samt en förfrågan om de var villiga att delta. En skola med 

elever i årskurs F till fem belägen i ett av stadens ytterområden valde att tacka nej till att 

delta då deras enda fritidslärare inte hade tid att avsätta för en intervju. Två skolor, 

varav två mångkulturella skolor med elever i årskurs F till fem respektive årskurs F till 

nio samt en F- till femskola besvarade inte förfrågan. Därefter kvarstod fyra skolor och 

sex lärare i fritidshem som visade intresse för att delta i studien. Innan intervjun genom-

fördes blev dock en av fritidslärarna som arbetar vid en mindre F- till femskola i ett av 

stadens villaområden långtidssjukskriven och kunde därför inte delta, varför studien 

kom att omfatta fem lärare i fritidshem, vid tre olika skolor.  

 

I studien ingår tre fritidslärare som arbetar på en skola med elever i årskurs F till fem i 

ett villaområde i stadens utkant. Området skolan är beläget i kännetecknas av en god so-

cioekonomisk standard. 81procent av elevernas föräldrar har en eftergymnasial utbild-

ning och endast 14 procent av eleverna har utländsk bakgrund (Skolverket, 2019). 

Större delen av personalen på detta fritidshem är utbildade fritidslärare. I resultatet be-

nämns fritidshemmet som F1 och fritidslärarna från detta fritidshem benämns som F1:1, 

F1:2, F1:3. 

 

Den fjärde respondenten arbetar på ett fritidshem i en mångkulturell skola med elever i 

årskurs F till nio strax utanför stadens centrum. Området där fritidshemmet ligger kän-

netecknas av en låg socioekonomisk standard, hög arbetslöshet och hög kriminalitet. 60 

procent av eleverna på skolan har utländsk bakgrund och endast 49 procent av föräld-

rarna har eftergymnasial utbildning (Skolverket, 2019). På fritidshemmet arbetar cirka 

tjugo personer varav endast en är utbildad för arbete i fritidshem. I resultatet benämnas 

fritidshemmet F2 och fritidsläraren F2:1. 

 

Studiens femte deltagare arbetar på ett fritidshem i en mångkulturell skola med elever i 

årskurs F till sex i ett av stadens ytterområden. Liksom på fritidshemmet där F2:1 arbe-

tar är fritidsläraren här den enda av fritidspersonalen som är utbildad för arbete i fritids-

hem. Området som fritidshemmet är beläget i kännetecknas av låg socioekonomisk 

standard och räknas precis som området där F2:1:s fritidshem är beläget som ett av de 

områden i staden där invånarnas medelinkomst är som lägst. 48 procent av eleverna på 

fritidshemmet har utländsk bakgrund och 59 procent av elevernas föräldrar har en efter-

gymnasial utbildning (Skolverket, 2019). I resultatet benämnas fritidshemmet F3 och 

fritidsläraren F3:1. 

 

6.2 Etik 

Samtliga respondenter har både skriftligt och muntligt informerats om vad studien hand-

lar om och gett sitt samtycke att delta. Respondenterna är vidare informerade enligt ve-

tenskapsrådets (2017) forskningsetiska riktlinjer om att deras deltagande är frivilligt och 

att de har rätt att avbryta när de vill eller att låta bli att svara på frågor de inte vill svara 

på. Respondenterna har också informerats om att allt de säger kommer att behandlas 

konfidentiellt samt att deras identitet, namnet på skolan och dess geografiska plats kom-

mer vara okänd för alla utom mig som författare. För att säkerställa respondenternas 

anonymitet kommer de i återgiven text anonymiseras. Vidare kommer de inspelade in-

tervjuerna förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte får tillgång till dem (Ahrne & 

Svensson, 2015; Bryman, 2011; Olsson & Sörensen, 2011). 
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Etiska avvägningar i studien har också gjorts gällande redovisning av statistik av ande-

len elever med utländsk bakgrund, då detta kan uppfattas som utpekande. Syftet med 

statistiken är dock inte att peka ut grupper av elever utan redovisas för att statistiken är 

viktig i studien, då den bidrar till att belysa fritidshemmens olika förutsättningar. I studi-

ens resultat och diskussion förekommer vidare uppgifter om att olika kulturell bakgrund 

i viss mån försvårar arbetet med inkludering, med kultur avses då alla elevers olika kul-

tur och således inte enbart kulturella skillnader beroende av etnicitet.       

 

6.3 Genomförande 

Fem intervjuer om vardera tjugo till fyrtio minuter genomfördes vid tre olika fritidshem. 

Intervjuerna gick till så att jag avtalade tid och plats för intervjuerna med fritidslärarna, 

vilket i samtliga fall var på den skola där de arbetar. Samtliga rektorer hade också innan 

intervjuerna genomfördes gett sitt godkännande till att fritidslärarna avsatte arbetstid för 

intervjuerna. Innan intervjun startade informerade jag respondenterna kortfattat om stu-

diens syfte och att studien följer vetenskapsrådets etiska riktlinjer (2017). Responden-

terna tillfrågades om det var okej att intervjuerna spelades in, vilket samtliga responden-

terna gav sitt medgivande till. Intervjuerna genomfördes sedan på så sätt att jag utifrån 

den semistrukturerade intervjuguiden (Bilaga 1) ställde frågor till respondenterna och 

sedan följde upp dessa frågor med följdfrågor för att fördjupa och förtydliga responden-

ternas svar. Intervjuerna spelades in med hjälp av en app för ljudinspelning i en mobilte-

lefon. Därefter transkriberades intervjuerna för att kunna analyseras och tolkas. Innan 

intervjuerna informerades dessutom samtliga respondenter via ett missivbrev (Bilaga 2) 

om studiens syfte samt att hens medverkan var frivillig och att hen när som helst hade 

rätt att avbryta intervjun eller välja att inte svara på någon fråga.  

 

Efter intervjuer och transkribering av ljudinspelningen analyserades materialet utifrån 

en tematisk analys och studiens teoretiska utgångspunkter avseende olika perspektiv i 

synen på elever i behov av särskilt stöd och anpassningar samt etiska dilemman som 

kan uppstå i inkluderingsarbetet. Tematisk analys innebär att jag efter att ha lyssnat på 

intervjuerna flera gånger och läst den transkriberade utskriften, har organiserat mina 

data från intervjuerna utifrån ämnen som framträder som viktiga för respondenterna och 

som står i relation till och är relevanta för att besvara forskningsfrågorna. (Ahrne & 

Svensson, 2015; Braun & Clark, 2006; Bryman, 2011). Därefter har data från intervju-

erna delats in i fyra olika teman som redovisas i resultatet. De olika temana är: Ett fri-

tidshem för alla, Fritidslärarnas olika förutsättningar för inkluderingsarbetet i prakti-

ken, Värdegrund, normer och värderingar, Dilemman och svårigheter i arbetet med att 

inkludering.  

 

6.4 Studiens validitet och reliabilitet 

För att stärka studiens validitet och reliabilitet, det vill säga dess trovärdighet och tillför-

litlighet har jag som intervjuare bemödat mig om att så långt det är möjligt förhålla mig 

objektiv till de åsikter respondenterna ger uttryck för under intervjuerna och att inte 

ställa ledande frågor eller ha förutfattade meningar, utan enbart uppmuntra responden-

terna att ge uttryck för sina personliga åsikter och uppfattningar. För att kunna förhålla 

mig objektivt till respondenternas svar på intervjufrågorna har jag dessutom valt att inte 

intervjua fritidslärare i fritidshem som jag på något sätt har en personlig relation till i 

form av tidigare arbete, mina barns skolor och så vidare.  

 

För att säkerställa att intervjuerna gav svar på studiens frågeställningar användes under 

intervjuerna en semistrukturerad intervjuguide utformad utifrån de för studien aktuella 
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frågorna (Ahrne & Svensson, 2015; Bryman, 2011). Vad gäller studiens validitet och re-

liabilitet är det naturligtvis på grund av studiens begränsande omfattning svårt att dra 

några generella slutsatser av hur fritidslärare generellt sätt förhåller sig till de för studien 

aktuella frågorna. Studiens syfte är dock inte att i första hand hitta generella samband 

som gäller för alla fritidslärare, utan att spegla hur ett urval av fritidslärare, utifrån sina 

lokala förutsättningar och uppfattningar arbetar med inkludering i fritidshemmets soci-

ala miljö (Ahrne & Svensson, 2015; Bryman, 2011). 

 

7 Resultat och analys 

Under denna rubrik följer en redovisning av studiens resultat utifrån insamlade data, 

vilka analyserats med hjälp av studiens teoretiska utgångspunkter samt tematiskt. Resul-

tatet redovisas utifrån följande fyra teman: Ett fritidshem för alla, Fritidslärarnas olika 

förutsättningar för inkluderingsarbetet i praktiken, Värdegrund, normer och värde-

ringar samt Dilemman och svårigheter i arbetet med att inkludering.  

 

7.1 Ett fritidshem för alla  

Fritidslärarna i studien menar att inkludering framförallt handlar om att skapa förutsätt-

ningar för att alla elever, utifrån sina förutsättningar ska kunna delta i fritidshemmets 

verksamhet. Fritidslärarna menar vidare att inkludering innebär att alla elever oavsett 

bakgrund, förmågor, genus, kultur, behov av stöd och funktionsvariationer ska ges möj-

lighet att bli sedda och hörda och vara en del i fritidshemmets gemenskap. 

 

Definitionen av ordet inkludering skiljer sig således inte åt i någon större utsträckning 

vare sig mellan de olika fritidshemmen eller de olika fritidslärarna. Däremot har fritids-

lärarna delvis olika uppfattning om vad som ligger till grund för de problem som kan 

uppstå i inkluderingsarbetet och därmed hur inkludering ska ske i praktiken. De olika 

uppfattningarna handlar framförallt om huruvida problem som uppstår i inkluderingsar-

betet, främst beror på elevers individuella problem så som till exempel neuropsykia-

triska diagnoser eller om problemen har sin grund i sociala faktorer så som till exempel 

olika socioekonomiska förutsättningar och levnadsvillkor. Tydligast skillnad syns mel-

lan fritidslärare F1:3 och fritidslärare F2:1:s uppfattningar i frågan.  

 

För fritidslärare F1:3 handlar inkludering främst om olika sätt att kompensera för ele-

vers tillkortakommanden. Hen menar till exempel, att i arbetet med att inkludera elever 

med neuropsykiatriska diagnoser handlar det främst om att föräldrarna tar sitt ansvar 

och ser till att eleverna får medicin så att eleverna kan ”fungera” i fritidshemmet. 

 

Det här med tabletter, det är ju en stor hjälp både hemma och i skolan och 

på fritids… ja så det är ju inget vi gör. 

 

Hen uttrycker vidare att de i fritidshemmet där hen arbetar har haft tur som har en väl 

fungerande elevgrupp och att de inte som hen uttrycker det ”har fått någon riktig utma-

ning”. Fritidslärare F2:1 å andra sidan menar att förklaringen till problem med inklude-

ring framförallt bottnar i sociala faktorer och att elevers bakgrund och levnadsvillkor är 

det som spelar störst roll i arbetet med att inkludera alla elever i fritidshemmets sociala 

miljö. Hen menar vidare att alla elever har olika förutsättningar och behov som måste 

tillgodoses på olika sätt.  
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För att det ska bli så lika som möjligt så måste det få vara olika, alla har 

olika förutsättningar och olika saker med sig i ryggsäcken. 

 

Resultatet visar dock att även om fritidslärarna anslöt sig i huvudsak till individuella el-

ler sociala förklaringar till problem med inkludering så menade de flesta att inklude-

ringsarbetet måste utgå både från elevers individuella behov i form av psykiatriska- eller 

medicinska diagnoser och sociala faktorer och omständigheter. Dessa olika sätt att se på 

elever som är i behov av anpassningar och särskilt stöd knyter an till och kan ses som 

exempel på det som Nilholm (2005) beskriver som de två perspektiv som historiskt sett 

dominerat synen på elever i behov av stöd och anpassningar. De två perspektiven är dels 

ett traditionellt individualistiskt perspektiv som tar sitt avstamp i medicin och psykologi 

och ett alternativt perspektiv som lyfter fram de sociala faktorernas betydelse som för-

klaring till elevers problem inom skolan (Nilholm, 2005).  

 

Fritidslärarna i studien ger således uttryck för både ett traditionellt individualistiskt per-

spektiv och ett alternativt perspektiv på arbetet med att skapa ett socialt inkluderande 

fritidshem för samtliga elever. Resultatet i studien visar att vilket synsätt fritidsläraren 

ansluter sig till, sedan påverkar hur de i praktiken planerar och genomför aktiviteter och 

hur dessa anpassas till olika elever behov. Exempel på anpassningar kan då vilket fram-

kommer under intervjuerna bestå i att se till att elever med neuropsykiatriska diagnoser 

kompenseras så att de kan delta i den ordinarie undervisningen eller bestå i att verksam-

heten anpassas så att elever kan delta på olika sätt utifrån sina förmågor. 

 

Ett tydligt exempel på en fritidslärare som ansluter sig till det individualistiska perspek-

tivet framkommer under intervjun med F1:3 som ger uttryck för en uppfattning där ele-

vers problem har sina rötter i psykologiska/medicinska förklaringar och som därmed 

menar att inkludering främst handlar om att elever kompenseras för sina brister i form 

av medicin eller fysiska hjälpmedel, så som till exempel en rullstol. De fritidslärare som 

istället ansluter sig till ett alternativt perspektiv i synen på elevers behov av anpass-

ningar och särskilt stöd eller som ger uttryck för en blandning av de båda perspektiven 

söker istället anpassa aktiviteter så att alla elever ska kunna delta utifrån sina förmågor. 

 

7.2 Fritidslärarnas olika förutsättningar för inkluderingsarbetet i 

praktiken 

I intervjuerna framkommer att förutsättningarna på de olika fritidshemmen ser mycket 

olika ut och att det påverkar vilka möjligheter fritidslärarna upplever sig ha i arbetet 

med inkludering i fritidshemmets sociala miljö. I fritidshem F1 beläget i ett villaområde 

som kännetecknas av en god socioekonomisk standard och där föräldrarna generellt sätt 

har en hög utbildning menar personalen att inkluderingsarbetet fungerar ganska bra och 

att de upplever att de flesta elever känner sig inkluderade i fritidshemmets sociala miljö.  

 

Jag tror att här på skolan, tror jag att alla känner sig välkomna och att dom 

är med i verksamheten 

 

På detta fritidshem är också en stor del av personalen till skillnad från de andra fritids-

hemmen i studien utbildade för arbete i fritidshem. Förutsättningarna för att arbeta in-

kluderande är enligt fritidslärarna goda och de upplever att de har bra stöd från rektor, 

skolledning och elevhälsoteam. Fritidslärarna lyfter också vikten av att ha bra kollegor 

och ett gott samarbete mellan skolans olika yrkesgrupper vilket de upplever som mycket 

viktigt för inkluderingsarbetet.  
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I fritidshem F2 ser förutsättningarna för inkluderingsarbetet annorlunda ut. Fritidshem-

met är beläget i ett område med låg socioekonomisk standard, låg utbildningsnivå bland 

elevernas föräldrar, stor arbetslöshet, hög kriminalitet och en mycket hög andel elever 

med utländsk bakgrund. Fritidslärare F2:1 är på detta fritidshem den enda av fritidshem-

mets personal som är utbildad för arbete i fritidshem, vilken hen upplever som ett stort 

problem då det gäller att implementera arbetet med inkludering i praktiken. Fritidslärare 

F2:1 uppger vidare att personalen i fritidshemmet inte får det stöd och den kompetensut-

veckling som de behöver och att konflikter mellan olika yrkesgrupper på skolan ytterli-

gare försvårar inkluderingsarbetet.  

 

Vi behöver stärka gemenskapen, både i arbetslaget och gentemot lärarna 

och ha mera mötesytor. Jag tror att skolan skulle behöva mycket, mycket 

mera samarbete och samverkan. 

 

Fritidslärare F2:1 uppger vidare att hen upplever att det är mycket svårt att tillgodose 

alla elevers behov på fritidshemmet där hen arbetar så att de fullt ut kan delta i fritids-

hemmets verksamhet och känna sig inkluderade, då eleverna kommer från så många 

olika kulturer och olika hemförhållanden samt att det finns elever med trauman och 

upplevelser av krig och flykt. Hen är därför övertygad om att det finns många elever 

som inte känner sig inkluderade i fritidshemmets sociala miljö, kanske säger hen, så 

många som 25–30 procent av eleverna på fritids.  

 

Jag tror mycket väl att det finns barn som inte känner sig inkluderade, det 

är jag övertygad om … kanske en 25–30 procent av våra fritidsbarn och tar 

man de som känner det någon gång, vid enstaka tillfällen, då tror jag att det 

är många fler. 

 

Situationen på det fritidshem där F2:1 arbetar har sedan en lång tid tillbaka stora pro-

blem med trakasserier, kränkningar och våld på fritidshemmet, vilket i sin tur leder till 

svårigheter med att inkludera alla elever i fritidshemmets sociala miljö eller för tillfället 

ens att garantera deras säkerhet. F2:1 uttrycker vidare en frustration över att de trots 

kontakt med både rektor och skyddsombud inte får den hjälp de behöver för att komma 

till rätta med den situation de befinner sig i. För situationen är ”ganska extrem just nu” 

säger hen och berättar att de har två personer i personalen som är gravida och att de inte 

vågar vara i närheten av vissa elever som är våldsamma och utåtagerande. 

 

Vi känner oss ganska utelämnade kan jag säga … Jag tror det beror på att 

ledningen inte vet vad fritids är, vi är inte prioriterade.  

 

Det är också vanligt att personalen på fritidshemmet utsätts för verbala övergrepp och 

hot från elever och F2:1 uttrycker på grund av det, frustration över att skolledningen sä-

ger att de bara ska ”låta det rinna av” och inte ta åt sig. Men säger F2:1 ” man orkar bara 

höra, håll käften din djävla fitthora” ett visst antal gånger innan det påverkar. Det har 

gått så långt berättar hen, att alla planerade aktiviteter inomhus sedan någon vecka till-

baka (mitten av april) är inställda och kommer så vara resten av terminen, då situationen 

blivit så allvarlig att personalen behöver vara samlad för att kunna hantera elever som är 

våldsamma och skydda de andra eleverna från dem.  

 

Fritidshem F3 är också det en belägget i ett socioekonomiskt hårt belastat område och 

en mångkulturell skola och liksom fritidshem F2 finns här bara en utbildad fritidslärare. 
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Fritidsläraren på detta fritidshem upplever dock inte samma problem som fritidsläraren 

på föregående fritidshem utan upplever att inkluderingsarbetet fungerar bra och att de 

flesta elever känner sig inkluderade i fritidshemmets verksamhet. F3:1 uppger vidare att 

de har ett bra samarbete på skolan och att fritidshemmet får det stöd de behöver i arbetet 

med inkludering. 

 

Vi får hjälp av elevhälsan och vi får stöd av rektorn, vad gäller olika upp-

lägg. Det är inte så att fritidshemmet lämnas åt sitt öde, utan vi får stöd och 

hjälp från centrala funktioner i skolan. 

 

Resultatet visar således att de olika fritidshemmen har olika förutsättningar för att 

lyckas med inkluderingsarbetet och att samtliga fritidslärare lyfter vikten av att ha bra 

kollegor som de kan bolla problem med, som en viktig förutsättning för ett lyckat inklu-

deringsarbete. Viktigt anser de också att det är med en rektor som är intresserad av och 

stöttar fritidshemmet och personalen där och som ser fritidshemmet som en viktig del av 

skolans verksamhet.  

 

7:3 Värdegrund, normer och värderingar 

Fritidslärarna i studien menar att det är viktigt att arbeta med värdegrund och att dagli-

gen prata med och påminna eleverna om hur de ska vara mot varandra. De poängterar 

också vikten av att gå igenom regler för olika spel och lekar, så att alla är införstådda 

med vad som gäller samt att när det behövs förklara och hjälpa elever att tolka sociala 

koder. Viktigt är också menar lärarna i studien att alla elever känner sig sedda och hörda 

och att fritidshemmets aktiviteter planeras utifrån elevernas intressen så att de vill delta 

och ta del av gemenskapen i fritidshemmets sociala miljö. 

 

Om en elev har svårt att tolka sociala koder, då behöver man finnas där 

som stöd, inte bara för att bryta konflikten utan också för att förklara, vad 

var det som hände. 

 

Att arbeta med värdegrund, normer och värderingar visar sig dock enligt fritidslärare 

F2:1 inte alltid vara så lätt. Hen menar att det på fritidshemmet där hen arbetar, ibland är 

svårt att jämka ihop olika kulturers normer och värderingar, i ett fritidshem där både 

elever och personal kommer från en mängd olika kulturella bakgrunder samt hemförhål-

landen. Sociala faktorer så som kultur, religion och socioekonomisk standard bidrar till 

att elever har med sig olika normer och värderingar till fritidshemmet som kan var svåra 

att förena med varandra. I förlängningen leder detta menar F2:1 till grupperingar, där 

elever inkluderas eller exkluderas, allt efter hur väl de lever upp till de olika gruppernas 

normer och värderingar. 

 

Vi har några barn som verkligen diskuterar det här med manligt och kvinn-

ligt, och machokulturen och då har vi några kollegor som kanske spinner in 

i det där och så måste man jobba med det. Det behöver vi bli bättre på men 

det är inte lätt. 

 

F2:1 ser det som ett stort problem att övrig personal i fritidshemmet där hen arbetar sak-

nar utbildning och menar att det påverkar personalens förhållningssätt till normer och 

värderingar och att outbildad personal många gånger saknar ett normkritiskt perspektiv. 

F2:1 upplever att det inom arbetslaget på fritidshemmet där hen arbetar finns mycket 

starka åsikter om vad som är ”normalt” respektive ”onormalt”. Det händer därför ibland 
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säger F2:1 att diskussioner kring olika problem som uppstår inte handlar om hur de på 

bästa sätt kan lösa situationen, utan huruvida vissa elever är ”normala” eller inte.  

 

7:4 Dilemman och svårigheter i arbetet med att inkludering 

I sin strävan efter att inkludera så många elever som möjligt i fritidshemmens sociala 

gemenskap försöker fritidslärarna planera aktiviteter så att eleverna kan delta på sina 

villkor och att det ska finnas möjlighet att delta på olika sätt och göra olika saker inom 

samma aktivitet. De menar vidare att det är viktigt att ha en helhetssyn på elevens hela 

dag samt att ha en god relation med och hinna se alla elever. Studien visar dock att fri-

tidslärarna upplever att stora barngrupper och brist på personal är ett problem som på-

verkar arbetet med inkludering i fritidshemmets sociala miljö och att de elever som är 

tysta och lugna ibland försvinner i mängden och därmed kanske inte får tillräcklig upp-

märksamhet av personalen för att känna sig sedda och få sina behov tillgodosedda. 

 

Dom försvinner i mängden litegrann tyvärr, dom här lite timida som inte 

gör så mycket väsen av sig  

 

Fritidslärarna uttrycker således en känsla av att inte räcka till och menar att de ofta 

måste välja vad de ska prioritera då enskilda elever behöver stöd, samtidigt som de har 

många andra elever att ta hänsyn till och vars behov också måste tillgodoses. Fritidslä-

rarna berättar att det ofta handlar om kompromisser och att de måste välja vad eller vem 

som har högst prioritet för stunden.  

 

Man skulle ju vilja klona sig, kanske i sådär fem eller nåt, för att räcka till. 

 

Ytterligare en svårighet som flera av fritidslärarna lyfter, är att motverka att det bildas 

grupper utifrån olika kultur, religion, socioekonomisk standard och genus som i förläng-

ningen leder till att elever inkluderas eller exkluderas, allt efter hur väl de lever upp till 

de olika gruppernas normer och värderingar. Här ligger att stort ansvar menar F1:2 på 

skola och fritidshem att motverka sådana grupperingar. Hen säger dock att det ibland 

kan vara en stor utmaning att komma till rätta med dessa problem och att det då är vik-

tigt att även kunna tala med föräldrar och respektera deras kultur, samtidigt som en har 

bra argument för att föräldrarna ska låta sina barn delta i alla aktiviteter oavsett kulturell 

och religiös bakgrund. 

 

… elever som sa, jag vill inte, jag får inte, eller min mamma eller pappa vill 

inte, eller vi gör inte så hos oss … Det blev grupperingar och då är det ju en 

utmaning att se till att försöka mixa dom utan att stöta sig med föräldrar.  

 

Ett dilemma av liknande slag är när personal likväl som elever tar med sig normer och 

värderingar hemifrån som inte är förenliga med fritidshemmets värdegrundsarbete. Nå-

got som i förlängningen leder till att personalen bidrar till att bibehålla det som F2:1 

kallar en ”machokultur” och därmed försvårar värdegrundsarbetet och möjligheterna att 

förändra normer och värderingar som bidrar till att elever betraktas som ”normala” eller 

”onormala” och därmed inkluderas eller exkluderas ur fritidshemmets sociala gemen-

skap. 
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Vi behöver få mera utbildning och diskussioner runt det här … Vi har flera 

stycken som själva har värderingar som de kanske tar med sig till jobbet. 

Jag kan ju inte säga att, du får inte ha dina värderingar, men på jobbet 

måste du ju vara på ett annat sätt så att säga. Det tror jag är svårt för 

många. 

 

F3:1 i sin tur menar att en del av inkluderingsarbetet handlar om att anpassningar görs 

som kommer alla elever till godo och att undervisningen i sin helhet ska planeras så att 

den fungerar för alla elever. F3:1 säger vidare att anpassningar som görs för en elev 

också ska göras tillgänglig för övriga elever eftersom det menar F3:1 gynnar alla elever 

och att det ”vore onödigt” att göra sådana anpassningar för bara en elev, då det kan 

komma även de andra eleverna till godo.  

 

Vi ska hitta smarta lösningar som underlättar för dom som har särskilda be-

hov, men som också gynnar helheten … Då skapar vi ett bildstöd för den 

eleven, men det vore onödigt om vi bara skulle visa det för den eleven. 

 

Samtidigt medger F3:1 att planering av aktiviteter ofta sker utifrån en ”medelelev” och 

att aktiviteterna sedan anpassas så att alla elever kan delta. Här uppstår således ett di-

lemma, då ambitionen är att verksamheten ska utgå från alla elevers olika behov, men 

att aktiviteter i praktiken planeras utifrån en medelelevs behov och förmågor. Att arbeta 

med inkludering är säger F3.1 vidare, ett av de svåraste områdena att arbeta med  

eftersom alla elever har så olika behov och ibland skulle man säger hen ”önska att det 

fanns en universallösning som passade för alla”. 

 

Dilemman kan också uppstå när fritidslärarna måste prioritera elevers säkerhet på be-

kostad av den pedagogiska verksamheten som på fritidshem F2. När allt för många ele-

ver uppvisar ett utåtagerande och våldsamt beteende och till och med personalen är 

rädda för vissa elever finns det menar F2:1 inte utrymme för att bedriva en god pedago-

gisk verksamhet. Då handlar det i stället om att övervaka och se till att eleverna inte 

skadar varandra. Elevers säkerhet prioriteras således på bekostnad av det pedagogiska 

och inkluderande arbetet med att skapa en god social miljö där alla elever känner sig 

välkomna. 

 

Det är barnpassning just nu, den pedagogiska verksamheten får ge vika för 

att vi måste se till att barnen inte skadar varandra. 

 

Problemet och dilemmat med en sådan prioritering är dock att fritidshemmet dels inte 

lever upp till läroplansmålen, men framförallt menar F2:1 att det utan en strukturerad 

pedagogisk verksamhet är svårt att komma till rätta med problemen. Prioriteringen ut-

gör således ett dilemma där inget val är självklart och bidrar till att försvåra inklude-

ringsarbetet i fritidshemmets sociala miljö. 
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7.5 Sammanfattning av resultatet 

Resultatet visar att fritidslärarna tycker att inkluderingsarbetet är viktigt och att de   

förstår uppdraget att arbeta för en tillgänglig och socialt inkluderande lärmiljö i 

fritidshemmet som att, verka för en social miljö där alla elever ges förutsättningar 

att utifrån sina förmågor delta i fritidshemmets verksamhet. Alla elever ska menar 

fritidslärarna, oavsett bakgrund, förmågor, genus, kultur, behov av stöd och funkt-

ionsvariationer ges möjlighet att bli sedda och hörda och vara en del i fritidshem-

mets gemenskap. 

 

Resultatet visar dock att även om fritidslärarna är eniga om att det är viktigt att ar-

beta för ett socialt inkluderande fritidshem så ser förutsättningarna på de olika fri-

tidshemmen mycket olika ut. Beroende av sociala faktorer, personalens utbild-

ning, förhållningssätt till inkludering, normer och värderingar samt det stöd fri-

tidshemmen får från rektor och skolledning leder dessa olika förutsättningar i för-

längningen till att eleverna på de olika fritidshemmen, i praktiken erbjuds mycket 

olika aktiviteter och möjlighet att känna sig inkluderade i fritidshemmets sociala 

miljö.   

 

Utifrån studiens teoretiska utgångspunkter, blir det också i resultatet tydligt att   

fritidslärarna har delvis olika uppfattningar om hur ett inkluderande arbete ska 

fungera i praktiken samt huruvida de anser att problem som uppstår grundar sig i 

elevers individuella problem eller om problemen är i huvudsak socialt betingade. 

Resultatet av studien visar vidare att fritidslärarna ofta känner att de inte räcker till 

och att det då kan uppstå dilemman, där enskilda elevers eller elevgruppers behov 

ställs emot varandra och fritidsläraren tvingas prioritera vad eller vilka behov som 

väger tyngst just för stunden. 

 

8 Diskussion 

Under denna rubrik följer en metoddiskussion om studiens metodologiska val och dess 

fördelar och nackdelar. Därefter kommer en resultatdiskussion om studiens resultat i 

förhållande till tidigare forskning samt lagar och styrdokument som reglerar fritidshem-

mets verksamhet.  

 

8.1 Metoddiskussion 

Valet av metod i studien stod mellan enkät eller intervju, vilka båda på olika sätt kunnat 

vara användbara verktyg för att söka svar på studiens forskningsfrågor. Som metod i 

denna studie valde jag dock att använda mig av intervju då jag ville kunna ställa följd-

frågor och få mer detaljerade svar än vad som är möjligt med en enkät. Valet av intervju 

som metod baserades vidare på att intervju är ett bra verktyg för att ta del av människors 

uppfattning kring det för studien aktuella ämnet. Till skillnad från enkäter ger intervjun 

respondenten möjlighet att berätta med egna ord och intervjuaren möjlighet att ställa 

följdfrågor och fördjupa resonemang och tankar kring för studien intressanta aspekter 

(Ahrne & Svensson, 2015; Bryman, 2011).  

 

Fördelen med intervju jämfört med enkät som metod i studien är därför att det enligt 

min bedömning var lättare att med hjälp av intervju få insyn i respondenternas erfaren-
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het och uppfattning kring studiens forskningsfrågor än om jag hade valt att göra en en-

kät. Nackdelen med intervjuer i förhållande till enkäter är att de tar lång tid att genom-

föra och transkribera och att antalet respondenter därför av nödvändighet blir färre än i 

en enkätstudie.  

 

Då detta var första gången jag genomförde en intervjustudie av denna omfattning var si-

tuationen till en början ovan. Intervjuerna flöt dock på bra och även om jag allt eftersom 

blev bättre och bättre på att följa upp och ställa följdfrågor så gav intervjuerna bra och 

detaljerade svar från respondenterna, vilket resulterade i ett stort underlag att arbeta 

med. Intervjuerna transkriberades sedan, vilket resulterade i en stor mängd text som i 

sin tur möjliggjorde en grundlig analys utifrån studiens teoretiska utgångspunkter samt 

de teman som framträdde då materialet i sin helhet lästes och lyssnades igenom. 

 

För att stärka studiens validitet, det vill säga att studien undersöker det den avser att un-

dersöka, har intervjuerna utgått från en semistrukturerad intervjuguide som utformats 

utifrån studiens syfte och frågeställningar. För att inte få ensidiga och vinklade svar är 

de fritidshem som deltar i studien utvalda så att de representerar fritidshem av olika ka-

raktär, belägna i olika områden av den aktuella staden. Vad gäller studiens reliabilitet, 

det vill säga om undersökningen kan upprepas en gång till och ge samma resultat är det 

givetvis så att en kvalitativ intervjustudie aldrig kommer ge exakt samma resultat även 

om studiens upprepas på exakt samma sätt med samma respondenter. Som intervjuare är 

det dessutom viktigt att ta i beaktande att intervjuaren alltid påverkar situationen och att 

respondenter ibland tenderar att svara det som de upplever är rätt svar. Under intervju-

erna har jag därför så långt som möjligt försökt att förhålla mig objektiv och att inte un-

der intervjun lägga några värderingar i det som respondenterna sa samt att inte ställa le-

dande frågor (Ahrne & Svensson, 2015; Bryman, 2011). 

 

Vad gäller studiens generaliserbarhet är det naturligtvis på grund av studiens begrän-

sande omfattning svårt att dra några generella slutsatser av hur fritidslärare uppfattar 

och arbetar med frågan om inkludering i fritidshemmets sociala miljö. Studiens syfte är 

dock inte att i första hand hitta generella samband som gäller för alla fritidslärare, utan 

att spegla hur ett urval av fritidslärare, utifrån sina lokala förutsättningar och uppfatt-

ningar, arbetar med inkludering i fritidshemmets sociala miljö samt huruvida fritids-

hemmen kan anses erbjuda eleverna en likvärdig undervisning samt en socialt inklude-

rande lärmiljö. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie har varit att belysa hur lärare i fritidshem, utifrån sina lokala 

förutsättningar, uppfattar och tolkar fritidshemmets uppdrag att arbeta för en likvärdig, 

socialt inkluderande och tillgänglig lärmiljö för alla elever samt hur de hanterar de di-

lemman som kan uppstå, mellan behov och anpassningar, på individ- respektive grupp-

nivå. I linje med tidigare forskning (Carlsson & Nilholm, 2004) visar resultatet i studien 

att fritidslärarna är eniga om att inkludering är något eftersträvansvärt och bra men att 

fritidslärarnas uppfattningar om hur inkluderingsarbetet ska implementeras i den dagliga 

verksamheten skiljer sig åt, vilket kan förstås som att fritidslärarna i studien i enighet 

med Carlsson och Nilholms (2004) studie har svårt att definiera vad inkludering faktiskt 

betyder i fritidshemmets dagliga undervisning och verksamhet. 

 

Tidigare forskning (Dahl, 2014; Jonsson, 2018) visar att fritidslärare som en del i arbe-

tet med inkludering i fritidshemmets sociala miljö, försöker styra elever till att delta i 
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gemenskaper. Tidigare studier visar vidare att fritidslärarna för att skapa trygghet, både 

på individ- och gruppnivå, anser det viktigt att arbeta med ett socialt lärande och att 

skapa ett socialt klimat där elever kan delta efter sin förmåga och där elever kan lära av 

varandra (Dahl, 2014; Jonsson, 2018). Resultatet i denna studie visar att fritidslärarna i 

mångt och mycket delade denna uppfattning men att de i arbetet med att i praktiken 

skapa en inkluderad social miljö i fritidshemmet ofta stöter på problem och dilemman, 

där olika intressen ställs mot varandra, vilket försvårar arbetet med ett socialt lärande.  

 

Studien visar även att det saknas en gemensam syn på elever i behov av särskilt stöd 

och anpassningar, vilket innebär att fritidslärarna beroende på erfarenhet, förutsättningar 

och personlig uppfattning kan se på inkludering både utifrån det som Nilholm (2005) 

kategoriserar som det individualistiska perspektivet, där problemet anses ligga hos indi-

viden och dess brister, eller utifrån ett alternativt perspektiv som lyfter fram de sociala 

faktorernas betydelse som förklaring till elevers problem i skola och fritidshem. Att så 

är fallet framgår i resultatet då fritidslärarna utifrån sina olika uppfattningar lyfter både 

psykologiska/medicinska och sociala faktorers betydelse för att lyckas med inklude-

ringsarbetet i fritidshemmets sociala miljö. Sammantaget ger fritidslärarna under inter-

vjuerna dock, i enighet med tidigare forskning (Hjörnes, 2016) uttryck för att inklude-

ring framförallt handlar om att inkludera elever med olika etnicitet och kultur samt ele-

ver med neuropsykiatriska diagnoser. De menar därför att elever som är tysta och lugna 

lätt försvinner i mängden och därmed inte får tillräcklig uppmärksamhet av personalen 

för att känna sig sedda och få sina behov tillgodosedda 

 

Mot bakgrund av statistik från Folkhälsomyndigheten (2019) och Friends (2017) som 

visar att många elever är oroliga för att inte passa in och att elva procent av eleverna i 

årskurs tre till sex uppger att de varit utsatta för mobbning vid något tillfälle det senaste 

året, förefaller det utifrån fritidslärarnas berättelser som att det i fritidshemmen kan fin-

nas brister i det förebyggande arbetet mot kränkande behandling och trakasserier. Bris-

ter som uppstår som en följd av att personalen inte upplever att har de resurser som 

krävs för att hinna se alla elever och därmed uppmärksamma om någon elev känner sig 

ensam eller utsätts för kränkningar, trakasserier eller mobbning. Resultatet ligger där-

med i linje med tidigare forskning (Langmann & Säfström, 2018), som visar att elever 

som utsätts för någon form av trakasserier, kränkande behandling och mobbning ofta 

har svårt att göra sin röst hörd och att det kan ta lång tid innan personalen upptäcker att 

någon elev inte känner sig inkluderad i fritidshemmets sociala miljö eller är utsatt för 

mobbning (Langmann & Säfström, 2018).  

 

Att fritidslärarnas åsikter går isär kring hur arbetet med inkludering ska ske i praktiken 

beror sannolikt i viss mån på deras olika erfarenhet och personliga uppfattningar men 

framförallt på de olika förutsättningarna som råder på fritidshemmen, avseende socioe-

konomiska förhållanden, fritidspersonalens utbildning samt viket stöd personalen i fri-

tidshemmet upplever att de får från rektor, skolledning och elevhälsan. Stor roll spelar 

även fritidslärarnas egen attityd och inställning till arbetet med en socialt inkluderande 

miljö. Sammantaget leder dessa faktorer till att eleverna i praktiken möts av mycket 

olika förhållanden på de olika fritidshemmen.  

 

Fritidshemmens olika lokala förutsättningar bidrar i sin tur till att fritidslärarna ibland 

ställs inför dilemman i arbetet med att inkludera alla elever i fritidshemmets sociala 

miljö. I enighet med tidigare forskning (Jonsson, 2018) visar det sig att fritidslärarna 

tycker det är svårt att arbeta inkluderande, då olika intressen ställs emot varandra och då 

personalen upplever att de inte räcker till för alla elever. Fritidslärarnas känsla av att 
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inte räcka till resulterar i att de dagligen ställs inför dilemman då de tvingas göra val 

mellan vilka elevers behov som är viktigast att tillgodose för stunden, på bekostnad av 

andra elevernas behov och intressen. Att dessa dilemman är vanliga visar sig även i tidi-

gare forskning (Dahl, 2014; Ineland, 2015; Jonsson, 2018) och överensstämmer med 

Nilholms (2005) definition av dilemman som kan uppstå inom skolväsendet. Dilemman 

som består av valsituationer och prioriteringar som uppstår i och med skolväsendets 

skyldighet, att ge alla elever en likvärdig utbildning, utifrån varje enskild elevs indivi-

duella förutsättningar, samtidigt som utbildningen måste anpassas till gruppen i sin hel-

het (Nilholm, 2005). 

 

Andra problem som fritidslärarna menar kan uppstå i det inkluderande arbetet, är att 

jämka ihop normer och värderingar, då både elever och personal kommer från olika kul-

turer vars normer ibland krockar med varandra och med läroplansmålen. Detta fenomen 

visar sig också i tidigare forskning och förklaras av Langmann och Säfström (2018) som 

att skolan och fritidshemmet är socialiserande institutioner vars syfte är att bevara, för 

samhället goda och eftersträvansvärda normer och värden. Problemet är dock menar 

Langmann och Säfström (2018) att det i den normativa föreställningen om vad som är 

önskvärt i ett socialt samspel, även ingår normativa föreställningar samt en idé om hur 

en ”normal” elev ska bete sig (Langmann & Säfström, 2018). 

 

Studien visar således i enighet med tidigare forskning (Edling, 2012; Langmann och 

Säfström, 2018) att personalens attityder till normer och värderingar bidrar till att nor-

mer skapas och upprätthålls och till orättvisa strukturer i elevernas dagliga liv (Edling, 

2012; Langmann och Säfström, 2018), då de framförallt på ett fritidshem talar om ele-

ver som ”normala” respektive ”onormala”. För att komma till rätta med sådana problem 

menar specialpedagogiska myndigheten (Wermeling, 2018), skolverket (2014c) och ti-

digare forskning (Edling, 2012; Ineland, 2015; Langmann & Säfström, 2018) att all per-

sonal i fritidshemmet måste bli medvetna om och ifrågasätta de normer och värderingar 

som kommer till uttryck i fritidshemmet och utgå från ett normkritiskt perspektiv.  

 

Taget i beaktande dessa olika förutsättningar, oberoende av om det handlar om tur, bris-

tande stöd från rektorn, sociala faktorer eller personal och elevers inställningar till nor-

mer och värderingar, indikerar resultatet på att det i de olika fritidshemmen kan finnas 

svårigheter att leva upp till skollagens krav på att ”utbildning inom skolväsendet ska 

vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den an-

ordnas” (Skollagen. 1 kap. 9§). Resultatet indikerar således utifrån respondenternas be-

skrivningar av de olika verksamheterna, att det trots lagar och styrdokument kan vara så 

att fritidshemmen ibland har svårt att erbjuda eleverna en tillgänglig, inkluderande och 

likvärdig utbildning i enighet med lagar, styrdokument och policy. Resultatet indikerar 

därmed på att det kan vara så att eleverna vid de tre fritidshemmen inte i enighet med 

barnkonventionen (artikel 2) i praktiken har ”samma rättigheter” till en väl fungerande 

undervisning samt en god tillgänglig, inkluderande social lärmiljö i sitt lokala fritids-

hem.  

 

Sammanfattningsvis visar studien således att fritidslärare, trots ambitionen att verka för 

en socialt inkluderande miljö i fritidshemmet, i praktiken ofta stöter på problem med att 

implementera inkluderingsarbetet. Studien visar vidare ett förutsättningarna för inklude-

ringsarbetet på de olika fritidshemmen ser mycket olika ut, vilket indikerar på att ele-

verna i de olika fritidshem i förlängningen inte kan anses ha tillgång till en likvärdig 

undervisning i enighet med skollagen (1 kap. 9§). I enighet med tidigare forskning visar 

studien vidare att fritidslärarna ofta upplever att de inte räcker till och att de då utsätts 



 

24 

 

för dilemman, där elevers behov ställs emot varandra både på individ- och gruppnivå 

och där fritidslärarna tvingas välja, vem eller vilka behov som har högst prioritet för 

stunden. 

 

Utifrån studiens resultat ser jag ett behov av framtida forskning kring hur arbetet med 

inkludering kan och ska implementeras i praktiken samt ett behov av att ta fram riktlin-

jer för att säkerställa att alla elever på alla fritidshem erbjuds en likvärdig undervisning 

på lika villkor i enighet med skollagen (1 kap. 9§).    
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Bilaga 1.  

 

Semistrukturerad intervjuguide  

 

• Hur tolkar du fritidshemmets uppdrag att arbeta för en socialt inkluderande 

lärmiljö? 

 

• Upplever du att alla elever på fritidshemmet där du arbetar känner sig inklude-

rade i fritidshemmets sociala miljö? 

(Följdfråga -Vad tror du att det beror på?) 

 

• Hur arbetar ni för att alla elever ska känna sig inkluderade i fritidshemmets soci-

ala miljö? 

 

• Tycker du det går bra att tillgodose enskilda elevs behov samtidigt som du ska 

tillgodose de behov som finns i gruppen som helhet?    

(Följdfråga om svaret är nej -Hur hanterar du i så fall den situationen?) 

 

• Tycker du att du och övrig personal på fritidshemmet har den kunskap och de re-

surser som krävs för att bedriva en socialt inkluderande verksamhet i fritidshem-

met där du arbetar? 

 

• Är det något du vill tillägga? 
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Bilaga 2. Missivbrev 

 

 
AUE, Akademin för utbildning och Ekonomi  

 

Stort tack till dig som vill delta i min studie om hur fritidspedagoger/fritidslärare uppfat-

tar fritidshemmets uppdrag att arbeta för en socialt inkluderande lärmiljö i fritidshem-

mets verksamhet. Din kunskap och erfarenhet som fritidspedagog/fritidslärare betyder 

mycket för min studie och bidrar med viktig kunskap till mitt examensarbete.  

Beräknad tid för intervjun som äger rum under vecka 15–16 är 30–60 minuter. Under 

intervjun kommer jag använda mig av dokumentationsmetoder som ljudinspelning och 

anteckningar.  

Enligt vetenskapsrådets etiska riktlinjer vill jag också informera dig om att deltagandet i 

studien är frivilligt och att du när som helst kan avbryta eller välja att inte delta i något 

moment eller svara på någon fråga. Allt insamlat material kommer att behandlas konfi-

dentiellt och bearbetas enbart av mig. Platsen för intervjun, orten, din arbetsplats samt 

ditt och övriga deltagares namn kommer i all återgiven text avidentifieras. 

 

 

Lärarstudent: Maria Andersson. E-post: ofk16mar@student.hig                                                                                                                          

Telefon: 0703-482790 

Handledare, Högskolan i Gävle: Åsa Carlsson, asacan@hig.se                                                                 

Telefon: 076-9466805                                                                                                                   

 

Med vänlig hälsning  



 

 

Bilaga 3 

 

Artikelsök 

 

För att söka efter de artiklar och avhandlingar som utgör den teoretiska bakgrunden i 

denna studie har jag använt mig av databasen Discovery och av LIBRIS. I databasen Di-

scovery har jag främst sökt efter vetenskapliga artiklar som på olika sätt berör ämnet in-

kludering. För att säkerställa att artiklarna var vetenskapligt granskade har jag begränsat 

sökandet till vetenskapliga tidskrifter samt artiklar som var Peer Reviewed. För att finna 

artiklar som var aktuella har jag också valt att begränsa sökningen till artiklar som är 

skrivna från år 2000 och framåt. För att komplettera sökningen har jag även sökt i LI-

BRIS efter avhandlingar som kan anses relevanta i förhållande till studiens syfte. 

 

De svenska sökorden som användes var inkludering, integrering, fritidshem, skola för 

alla, specialpedagogik och de sökord på engelska som användes var inclusion och social 

violence, till dessa har jag även lagt till and Sweden för att hitta artiklar och avhand-

lingar som handlar om svenska skolor och fritidshem. För att sedan välja ut artiklar och 

avhandlingar med relevans för studien har jag läst abstract på en mängd artiklar och av-

handlingar som jag bedömde kunde vara relevanta. Av dessa valde jag sedan ut dem 

som jag bedömde vara mest relevanta för min studie och som sammantaget utgör en 

grundläggande förståelse och inblick i tidigare forskning på området. 

 

  

 

 


