
Av: Sara Lundblad 
 
Handledare: Cecilia Annell 

Södertörns högskola | Institutionen för lärare 

Självständigt arbete 15 hp  

Fritidspedagogiskt område | VT terminen 2016 

Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem, 

Erfarenhetsbaserad 

 

 

 

 

Inkludering av elever med behov av 
särskilt stöd på fritidshemmet 
 
En studie om fritidshemmets arbete med 

inkludering av barn i behov av särskilt stöd och 

fritidslärarnas syn kring inkludering  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

The purpose of the essay Inclusion of children with special needs in after school activites.  Is to examine 

if there is differences in how schools in one township works with inclusion of special needs children in 

after school activities. 

 

My results show that all of the schools in the survey in township X works with inclusion in the school 

and after school activates. Forms where sent to eleven schools and nine choose to be a part of the 

survey. 

The after school teachers agreed that more planning is needed and more time to be able to get a working 

operation. They also agreed that more resources are needed for children with special needs and argue if 

they have extra personnel support during schoolhours, should they also have it during after school 

activates. 

 

In the essay i have used methods such as sending out surveyforms and making observations on different 

schools. 

 

Keywords; Inclusion, special needs children, specialpedagogical, students, children, after school centers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 

 

Syftet med uppsatsen Inkludering av barn med behov av särskilt stöd på fritidshemmen. Är att 

undersöka om det finns skillnader på hur skolor i samma kommun arbetar med inkludering av barn med 

behov av särskilt stöd på fritidshemmen.  

Mitt resultat visar att samtliga undersökta skolor i kommunen X arbetar med en inkluderande skola både 

i skolan och på fritids. Jag skickade ut enkäter till elva skolor i kommunen X och det var nio skolor som 

valde att vara med i min undersökning. 

Fritidslärarna är eniga om att det krävs mer planering och mer tid för att få en fungerande verksamhet. 

De är också överens om att det behövs fler resurser till barnen som har behov av särskilt stöd och om de 

har resurser under skoltiden ska de också ha en resurs under fritidstiden.   

Jag har i uppsatsen använt mig utav metoderna enkäter och observationer på olika skolor. 

 

Nyckelord: Inkludering, barn med speciella behov, specialpedagogik, elever, barn, fritidshemmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Förord 

 

 

Jag vill börja med att tacka alla fritidslärare som har ställt upp att vara med i min undersökning. Det har 

gjort att jag har kunnat göra denna undersökning. Att det var så många som ville vara med och delta i 

undersökningen tackar jag ödmjukast för det hade inte gått att göra undersökningen utan er hjälp.  

 

Sen vill jag tacka de tre skolor som tog emot mig när jag ville göra observationer under 

fritidsverksamheten. Det gjorde att jag fick en bättre inblick i hur det fungerar med inkludering av barn 

med behov av särskilt stöd och hur ni arbetar med det. 
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1. Inledning. 

 

I denna undersökning fördjupar jag mig i hur skolor i en kommun arbetar med inkluderingen av barn 

med behov av särskilt stöd. Jag fördjupar mig i om det finns olikheter kring hur man arbetar med elever 

i behov av särskilt stöd. I läroplanen står att ”ingen i skolan ska utsättas för diskriminering eller för 

kränkande behandling men också att man ska anpassa undervisningen till varje elevs förutsättningar 

och behov” (Skolverket, 2011, s7-8). 

 

I den kommun jag undersökt arbetar grundlärare med inriktning på fritidshem, även kallade fritidslärare. 

De arbetar som resurser under skoltiden och stöttar eleverna som är i behov av särskilt stöd. Under 

fritidstiden är det fritidslärarna som planerar och är ansvariga för att eleverna utvecklar sin sociala 

kompetens. På fritids finns inga resurser så eleverna med behov av särskilt stöd får till stor del klara sig 

på egen hand. Enligt läroplanen ska man uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd och 

samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande (Skolverket, 2011, s14). 

Skolorna bör enligt läroplanen sträva mot samma mål i hela Sverige, men är det verkligen så det 

fungerar på alla kommunala skolor (ibid). Arbetar man på samma sätt runt om i Sverige, och ges 

fritidslärarna samma förutsättningar i en och samma kommun eller skiljer det sig åt? 

  

I FN:s konvention om barns rättigheter artikel 23:1 står det att konventionsstaterna erkänner att ett ”barn 

med fysiskt eller psykiskt handikapp bör åtnjuta ett fullvärdigt och anständigt liv under förhållanden 

som säkerställer värdighet, främjar självförtroende och möjliggör barnets aktiva deltagande i 

samhället” (www.mänskligarattigheter.se) 

 

Man kan läsa om barnens rättigheter och att skolorna ska anpassa undervisningen till elevernas behov 

samt att alla barn har lika stor rätt till undervisning. Arbetar skolorna då efter att främja elevernas 

utveckling eller arbetar man för att få en verksamhet som fungerar.  

”Arbetssätt och förhållningssätt kan främja elevernas delaktighet och lärande, och förebygga eller 

motverka att svårigheter uppstår. Men det kan också orsaka svårigheter, på så sätt att man inte hinner 

med elevens utveckling eller att eleven inte får det stöd den behöver. Det är av betydelse i vilken grad 

varje elevs individuella förutsättningar och behov beaktas och tillgodoses” (Jacobsson och Nilsson, 

2012, s289) 

  

 

http://www.mänskligarattigheter.se/
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2. Syfte 

Syftet med undersökningen är att undersöka hur man arbetar med inkludering med elever i behov av 

särskilt stöd i kommunen X under fritidstid, samt om detta påverkar fritidslärarnas arbetssituation.   

 

3. Frågeställningar 

Studiens frågeställningar är: 

 

• Hur arbetar skolorna men inkludering av elever med behov av särskilt stöd? 

 

• Hur arbetar fritidslärarna med inkluderingen? 

 

•Påverkar inkluderingen fritidslärarnas uppgift och i så fall hur? 
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4.  Egna erfarenheter/Bakgrund. 

 

Jag har arbetat ungefär 5 år på en skola och där arbetar man med inkludering. Då har jag 

uppmärksammat under fritidstiden fokuserar fritidslärare ofta mer på den elev som kräver mer social 

träning, de leder till att övriga elever får mindre uppmärksamhet. Jag anser att alla elever har rätt att 

känna sig sedda och att man skapar god kontakt till alla elever. På eftermiddagen vill man att det ska gå 

så bra som möjligt för eleven med särskilt behov och man planerar aktiviteter utifrån den enskilde 

elevens behov. Detta för att det ska bli en bra verksamhet utan att de övriga eleverna ska känna sig 

otrygga i närheten av de elever som är i behov av särskilt stöd.  

 

I kommunen X har jag inte hittat någon tidigare forskning kring ämnet och det är då mer intressant att få 

reda på hur olika skolorna i kommunen X arbetar kring inkludering på fritidshemmen.  

 

När jag började arbeta i kommunen fanns det specialskolor och skolor som hade små grupper med 

elever i behov av särskilt stöd. Dessa skolor har lagts ner och nu ska dessa elever inkluderas i den 

befintliga verksamheten. 

 

I läroplanen står det ”Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt 

stöd och samverka för att göra skolan till en god miljö ör utveckling och lärande” det tolkar jag att man 

ska ha ett gott samarbeta och kunna stödja varandra för att eleverna ska få bästa möjliga undervisning 

både i skolan och under fritidstiden (Skolverket, 2011, s10-11) 

Fritidshemmets syfte är just att ”komplettera utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, 

grundsärskolan och i de särskilda utbildningsformerna som skolplikten kan fullgöras i. Fritidshemmet 

ska enligt skollagen stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid 

och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevernas behov. Fritidshemmet 

ska vidare främja allsidiga kontakter och social gemenskap” (Skolverket, 2014, s 10). 
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5. Begreppsdefinition: inkludering 

Begreppet inkludering kom att användas efter att en hel del forskare och praktiker som arbetade med 

specialpedagogiska frågor var missnöjda med hur begrepp och företeelser som integration och 

mainstreaming kommit att urholkas för att till sist framför allt handla om var elever med 

funktionsnedsättningar eller i behov av särskilt stöd skulle placeras. De gamla begreppen kom att 

representera ett synsätt där elever med svårigheter skulle anpassas till en skola som inte var utformad 

med dem i åtanke medan inkludering istället skulle förskjuta fokus mot hur skolan skulle kunna 

utformas för att passa alla elever (Nilholm och Göransson, 2014, s29). 

 

I dagens svenska skolor finner man olika typer av lösningar till att inte ha en inkluderande skola genom 

att ha mindre åtskilda särlösningar såsom särskola, specialskola, träningsskola och särskilda 

undervisningsgrupper och stöd som i olika former ges i anslutning till ordinarie klassrumsundervisning. 

Det finns många skolor som vill vara en inkluderande skola och det har nog blivit allt vanligare på de 

senaste åren.  

 

Inom rörelsen för en inkluderande skola finns en spännvidd av åsikter, tanken är att man i det närmaste 

helt ska lösas upp, det ska inte finnas olika typer av skolor det ska finnas en skola för alla. 

Det ska inte finnas särskola, träningsskola eller dylikt, utan det ska finnas en skola för alla. Skillnad 

mellan pedagogik och specialpedagogik är stor och man menar att en förutsättning för en inkluderande 

skola är att det finns ett effektivt specialpedagogiskt stödsystem (Nilholm och Göransson, 2014, s30) 

  

Man kan säga att inkludering är att man anpassar verksamheten efter barnens behov, man ser till att man 

gör undervisning och olika aktiviteter så att dessa anpassas för alla elevers behov.  

Ordet inkludering kommer från början från det engelska ordet inclusion och själva ordet betyder 

inberäknad eller medberäknad, vilket innebär att alla har rätt till samma helhet från början (Jacobsson 

och Nilsson, 2012, s38).  
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6. Tidigare forskning 

 

När jag sökte efter forskning på inkludering av barn i behov av särskilt stöd på fritidshem så fann jag 

inte mycket. Jag fann mer forskning på inkludering inom skolan och inkludering av nyanlända elever i 

skolan. När jag letade på skolverkets hemsida så fann jag en forskning om inkludering i helhet och 

fritidshemmet fanns med i denna forskning. Jag valde att läsa specialpedagogiska böcker för att söka om 

det fanns någon forskning i böcker om inkludering av barn i behov av särskilt stöd och jag fann det i en 

bok.  

 

Claes Nilholm diskuterar begreppet inkludering, vad som menas med det och var det kommer från. Han 

skriver att inkludering har sedan lång tid tillbaka varit ett centralt begrepp i vår skolpolitik, i våra 

skolreformer samt i våra läroplaner. Han menar att en skola som har inkludering är en skola för alla 

oavsett svårigheter (Nilholm, 2006, s3).  

Nilholm skriver även att det inte var lätt att skapa en skola för alla och särlösningar skapades för olika 

grupper av elever. Det är mot bakgrund av att skolorna i sin hantering av barns olikheter historiskt har 

skapat en rad särlösningar. Till exempel med specialklasser, avstängningar, specialkurser, specialskolor, 

särskolor och så vidare (Ibid s7). 

 

Det finns många skolor som strävar efter att ha en god gemenskap, de arbetar även medvetet med 

inkludering. Det blir allt vanligare att fler skolor strävar efter att bli en inkluderande skola.  

Denna forskning är alltså mer inriktad till hur elever i behov av särskilt stöd ska ha rätt till gemenskap i 

klassrummet. Hur de ska känna en tillhörighet, vara delaktiga, känna sig välkomna och hur 

undervisningen ska ske inom ramen för den grupp som eleven tillhör. 

 

Inga-Lill Jacobsson och Inger Nilsson skriver i Specialpedagogik och funktionshinder om inkludering 

och delaktighet av barn med särskilt behov av stöd. De menar att det inte ska vara eleverna som ska vara 

inkluderade utan det ska vara situationerna som ska vara en sammansmältning av olika delar och då inte 

enskilda elever. De menar att när man inkluderar så betyder det medberäknad eller medräknad, vilket 

innebär att alla ingår i samma helhet från första början. Elever som är mottagna i särskolan men som är 

placerade i grundskolan kallas ibland för integrerade eller inkluderade särskoleelever. Dessa elever 

behöver ofta mycket stöd individuellt och i klassen för att efter hand skolas in till att alltmer kunna delta 

i klassens arbete. Det kan innebära att det pedagogiska arbetet i klassen behöver förändras på grund av 
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den aktuella elevens behov. Det är inte ovanligt att grundskolan misslyckas med integreringen och 

eleven flyttas över till särskolan (Jacobsson och Nilsson, 2012, s39).  

 

Jacobsson och Nilsson menar att det kan både vara positivt för eleven att gå i särskola om de har sådana 

behov men det kan också ha en negativ effekt då eleven kan känna sig utanför och inte medräknad i 

samhället. De kan känna att det inte blir delaktiga i det sociala samspelet.  

 

Jacobsson identifierar två olika typer av delaktighet som har betydelse för eleven i skolan: pedagogisk 

delaktighet och social delaktighet. Pedagogisk delaktighet innebär att elever är delaktiga i en 

arbetsgemenskap, antingen genom att de utför samma arbetsuppgifter som övriga elever i gruppen eller 

genom att arbetssättet tillåter att olika elever arbetar med olika arbetsuppgifter. Social delaktighet yttrar 

sig genom att eleven är delaktiga i den sociala gemenskapen, inte bara när skolpersonal styr utan också 

vid fria aktiviteter på raster och på fritiden efter skoldagens slut. Social delaktighet måste i högre grad 

förvärvas av eleven själv, då vuxna har mer begränsat inflytande över det som sker i kamratgrupper och 

i ungdomskulturer (Jacobsson och Nilsson, 2012, s40).  
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7. Teoretiska utgångspunkter 

Jag har valt att analysera materialet utifrån specialpedagogiskt perspektiv. Detta går djupare in på hur 

man kan arbeta med barn i behov av särskilt stöd. Jag har använt mig av teorier om systemperspektiv 

och så kallade kategoriska och rationella perspektiv men också dilemmaperspektivet. Dessa perspektiv 

går hand i hand med hur man kan arbeta med barn i behov av särskilt stöd fast på olika sätt. Jag valde 

dessa för att inom det specialpedagogiska perspektivet finns det tre grundläggande perspektiv som 

specialpedagogiken följer och jag ansåg att det var relevanta perspektiv för min forskning. 

 

7.1 Specialpedagogiska perspektiv.  

Specialundervisningens och specialpedagogikens historiska utveckling har lett fram till den mångfald av 

synsätt som numera innefattas i begreppet specialpedagogik. Under olika perioder har olika perspektiv 

dominerat. Specialpedagogisk forskning dominerades i Sverige fram till 1970-talet, i linje med 

samhällets syn på människor med funktionsnedsättningar. När fokus därefter riktades mot förhållanden i 

omgivningen som en möjlig orsak till hinder och svårigheter, kom forskning kring 

funktionsnedsättningar, funktionshinder och handikapp att utgöra ett av flera områden inom den 

specialpedagogiska kunskapsbasen (Jacobsson och Nilsson. 2012, s28). 

 

Inom specialpedagogiken kan man få olika svar på vad barnet behöver hjälp med och det beror på att det 

finns olika typer av perspektiv man kan utgå ifrån. Det är svårt att placera ett perspektiv bakom 

specialpedagogiken då det finns många olika utgångspunkter till att förstå specialpedagogiken, detta för 

att specialpedagogiken hämtar sina teorier från bland annat pedagogik, medicin, filosofi, psykologi, 

sociologi beroende på vad frågeställningen handlar om.  

 

Nedan har jag listat de olika perspektiven jag har valt att fokusera min undersökning utifrån. 

Jag har valt att ha tre perspektiv från specialpedagogik. Detta för att de tre olika perspektiven jag listat 

nedan är de perspektiven som specialpedagogiken utgår från enligt Inga-Lill Jacobsson och Inger 

Nilsson (Jacobsson och Nilsson, 2012, s28-29). 

 

7.2 Systemperspektiv 

Enligt Urie Bronfenbrenner (1979) konstruerar barn sin verklighet i samspel med miljön. För att man 

ska kunna förstå barns lärande och utveckling är det nödvändigt att man studerar utvecklingens ekologi.  

Bronfenbrenner utvecklade en utvecklingsekologisk miljömodell där han tänkte sig ett 

sammanhängande system som består av fyra koncentriska cirklar, där den ena ryms inuti den andra. 
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Längst in finns själva barnet i sin omedelbara närmiljö ”mikrosystemet” som innefattar de viktiga 

personerna och objekten som barnet samspelar med dagligen. Andra ringen kallar han ”Mesosystemet” 

och det handlar generellt om samspelet mellan olika miljöer, likheterna mellan hem och skola och 

samspelet hem och skola samt kommunikationen mellan hem, skola och barns föräldrar. Tredje ringen, 

det så kallade Exosystemet, beskriver samspel som barnet sällan eller inte alls deltar i men ändå 

påverkas av i den lokala närmiljön. Till exempel om en förälder haft en stressig arbetsdag och kommer 

hem på dåligt humör och att det går ut över barnet. Fjärde och sista ringen kallas för ”Makrosystemet” 

den handlar om övergripande påverkansfaktorer på samhällsnivå (Jacobsson och Nilsson, 2012, s29-31). 

Bronfenbrennner menade att både biologiska och miljömässiga förutsättningar är viktiga att studera, 

men att det framför allt är samspelet mellan biologiska och sociala krafter som man bör fokusera på 

(Jacobsson och Nilsson, 2012, s31). 

  

7.3 Kategoriska och relationella perspektiv  

Forskning inom ett kategoriskt perspektiv är ganska kortsiktig genom sin koncentration på problem 

definierade på skolan och undervisningens villkor, till exempel individuella elevers svårigheter eller 

funktionsnedsättningar. Därigenom blir forskningen ofta direkt och praktiskt inriktad mot metodiska 

förslag till åtgärder riktade till individen (Jacobsson och Nilsson, 2012, s33).  

Det relationella perspektivet innefattar såväl individen som den omgivande miljön på olika nivåer, som 

grupp-, skol- och samhällsnivå. Det sätter ljuset på komplexiteten och specialpedagogikens relationella 

karaktär, det vill säga relationen mellan faktorer på olika nivåer. (ibid) 

 

7.4 Dilemmaperspektiv 

Ett dilemma beskrivs som ett problem som inte har någon klar lösning. En önskad lösning på ett område 

motverkar något som är viktigt på ett annat område. Dilemmat handlar alltså om att en och samma 

åtgärd har både för och nackdelar. Dialog kan öka förståelse och leda till nya handlingsalternativ även 

om många frågor inte har någon slutgiltig lösning. Dilemma kan man beskriva som motsättningar som 

egentligen inte går att lösa, men som fortlöpande kräver ställningstaganden. Enligt dilemmaperspektivet 

betonas komplexiteten och motsägelsefullheten i utbildningssystemet och skolans verksamhet. Många 

frågor har inte den bästa slutgiltiga lösningen. Till exempel ska alla barn i skolan nå samma mål men det 

är inte alltid de gör det, skolan ska ju anpassa sig till varje elevs förutsättningar, det är viktigt att skapa 

kunskap kring detta och hur motsättningarna yttrar sig. När olika mål kolliderar med varandra gäller det 

att med denna kunskap kring dilemmaperspektivet kunna göra en avvägning av vad som är den bästa 

lösningen i en viss situation (Jacobsson och Nilsson, 2012, s35-36). 
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8. Undersökningsmetoder 

 

8.1 Kvalitativa metoder 

Jag har valt att använda mig av huvudsak en kvalitativ metod med enkäter och observationer för att 

inhämta material till min undersökning. Jag använder mig också av inslag av en kvantitativ analys då jag 

är intresserad av om det finns generella tendenser i materialet. Jag använde mig av kvalitativa metoder 

för att samla på mig information om vad personen tycker här och nu. Det jag samlat på mig är yttringar 

som pedagogerna gjort i den enkät jag skickat ut. Jag vill använda mig av den här metoden för att jag 

anser att det skulle kunna hjälpa mig förstå och se fritidslärares arbetssituation av inkluderingen. Genom 

att använda mig av observationer önskar jag kunna se om fritidshemmet arbetar med inkludering och 

hur de arbetar med inkludering av barn i behöv av särskilt stöd.  

 

8.2 Reliabilitet 

Genom att jag inhämtar material och gör en analys på mitt inhämtade material från tidigare forskningar 

får jag en relativt hög reliabilitet på min undersökning. Reliabilitet menas med att man undersöker något 

som redan har blivit undersökt och tittar om man kommer fram till samma slutsats som tidigare 

forskning kommit fram till. Innebörden av reliabilitet är alltså att man kommer fram till samma slutsats 

oavsett vem som utför studien. (Bjereld, Demker och Hinnfors, 2009, s115). 

 

8.3 Validitet 

Min undersökning har relativt hög validitet då jag använder mig av enkäter som har frågeställningar som 

riktar sig till min undersökning. Frågeställningarna som jag har gjort är formulerade på ett sådant sätt att 

jag kan få svar på de frågor jag verkligen vill ha svar på.(Ibid, s112-113). 

 

Genom att jag kollat på tidigare forskningar kan jag formulera mina frågor utifrån vad tidigare forskare 

har kommit fram till och jag kan då formulera mina frågeställningar för att få fram det svar jag vill få 

fram. Man ska börja med att undersöka materialet i små delar för att få en så bra uppfattning som 

möjligt om själva innehållet och vilka texter som kan ge relevant information (Bergström och Boréus, 

2012 s54).  
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8.4 Etiska överväganden. 

När det gäller etiska frågor kring min undersökning är det viktigt att jag först frågar individen om de vill 

delta och att jag sedan skickar ut enkäter och har med dem i min undersökning. Trots att jag inte anger 

deras namn är det viktigt att de godkänner skriftligt att de vill delta i undersökningen. Det är viktigt att 

jag förklarar för individen vad undersökningen går ut på och varför jag ska göra det så individerna ifråga 

är väl insatta i vad det är jag ska göra. Runa Patel och Bo Davidson menar att vare sig man hämtar 

information om individerna eller om individerna lämnar ifrån sig information, måste vi värna om de 

enskilda individernas integritet. Alla uppgifter som man erhåller från och om individerna måste 

behandlas konfidentiellt (Patel och Davidson, 2011, s63). 

Det är viktigt att man talar om för individen vad som ska göras och varför men också att man talar om 

att det inte kommer synas några namn i min undersökning så det finns inga som kan spåra upp 

individerna. Något som jag också kommer göra är att jag själv skriver under att jag inte kommer föra 

vidare individernas svar och läcka ut deras identitet. På så vis kan de känna sig mer säkra att ställa upp i 

undersökningen. Patel och Davidson formulerar fyra etiska grundregler. Dessa regler har jag valt att 

använda mig av när jag gjort observationerna och enkätfrågorna: 

Informationskravet, vilket innebär att forskaren skall informera de som är berörda av forskningen om 

den aktuella forskningsuppgiftens syfte.  

Samtyckeskravet utgår ifrån att deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan.  

Konfidentialitetskravet betyder att uppgifter om alla i en undersökning skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av 

dem.  

Nyttjandekravet, vilket innebär att alla uppgifter insamlade om enskilda personer endast får användas för 

forskningsändamål (Patel och Davidson, 2011, s63). 

Jag har valt att använda alla de fyra etiska grundreglerna när jag skickade ut mina enkäter, jag skrev ett 

personligt brev som jag bifogade med enkäterna. Där skrev jag att allt jag samlar in kommer vara i 

forskningssyfte och kommer stannar hos mig. Man ska få välja om man vill vara anonym eller inte. Det 

är viktigt att skriva att det är frivilligt att delta i undersökningen. När jag var ute på observationer så 

lämnade jag en sekretesslapp till rektorn på skolan och bad rektorn kopiera detta papper och dela ut det 

till föräldrarna till eleverna på den avdelningen jag skulle komma och besöka. Detta så att föräldrarna 

skulle få en chans att välja om de ville att deras barn skulle få vara med att bli observerad eller om det 

fick vara på en annan avdelning denna dag. 
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8.5 Observationsmetod 

Jag besökte tre skolor som ligger i olika upptagningsområden i kommunen x. Detta för att se eventuella 

skillnader på skolor som har en hög status till skolor med lägre status. Där observerade jag fritidslärares 

arbete när det gäller inkludering av elever i behov av särskilt stöd. Därefter antecknade jag det som jag 

sett under observationen. Genom att sitta med och observera i bakgrunden av barngruppen och på att se 

de aktiviteter som fritidshemmen gjorde kunde jag inhämta material till min undersökning. Genom att 

ha en dialog med fritidslärarna efter avslutad aktivitet om hur de arbetade med inkluderingen av elever i 

behov av särskilt stöd fick jag material till min undersökning.  

  

8.6 Enkätmetod 

Undersökningen går ut på att få reda på hur många fritidshem på skolor i kommunen X som arbetar med 

inkludering av elever i behov av särskilt stöd. I Kommunen X finns det elva kommunala skolor och jag 

valde att skicka ut enkäten till samtliga skolor i pappersform. Jag skickade ut 15 exemplar till varje 

skola så att det fanns möjlighet för fler fritidslärare på den skolan att delta i min undersökning.  

I enkäten står det att denna undersökning är frivillig att vara med i, och vill man vara med i min 

undersökning så får man vara anonym, man behövde inte skriva sitt namn om man inte ville det. 

I enkäten så var det frågor som fritidslärarna skulle svara på hur de arbetar med inkludering och om de 

har det på den skolan som de arbetar på. Frågorna handlade också om hur fritidslärarna såg på 

inkludering och hur det fungerar på deras arbetsplats. De fick också svara på hur de tycker man ska 

arbeta med inkludering av barn i behov av särskilt stöd. Jag valde att skicka ut enkäter för att jag 

önskade få ett bredare material till min undersökning. Jag fick tillbaka en stor mängd enkäter där 

fritidslärare hade velat vara med i min undersökning och det kunde vara från fem till femton ifyllda 

enkäter från de nio olika skolorna. Dock hade de inte svarat på alla frågor jag ställde men det gav mig 

ändå en inblick i hur det fungerade på de aktuella fritidshemmen i kommunen x.  

 

8.7 Analysmetod 

Genom att analysera, titta tillbaka på mina undersökningsfrågor samt att bearbeta det inhämtade 

materialet har jag kunna se om jag fått svar på mina frågeställningar. Jag valde att gå igenom varje enkät 

för sig och sedan fylla i en tom enkät med det totala svaren. Jag fick tillbaka 100 ifyllda blanketter dock 

hade inte alla svarat på alla frågor men de flesta skolorna hade svarat på de första och viktigaste 

frågorna som jag ville ha svar på. Genom att sammanställa det tre första ja och nej frågorna fick jag en 

bra inblick i hur det fungerar på skolorna i kommunen x. Frågorna som fritidslärarna inte hade svarat på 

var frågorna övrigt och om de hade några tips på hur man skulle kunna arbeta på fritids med inkludering 
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samt frågan vad de tycker om inkluderingen. Av de 100 blanketterna jag fått tillbaka var det 70 stycken 

som inte hade fyllt i dessa frågor medans jag fått 30 st som hade fyllt i dessa frågor. 

   

 

9. Observationerna  

Jag observerade vid tre tillfällen olika skolor i en av Stockholms norra förorter, i uppsatsen kallade skola 

1, skola 2 och skola 3. Alla skolorna som jag besökte var i årskurs 3 på fritids och det var ungefär 40-50 

elever på varje avdelning och de har 3-5 fritidslärare på avdelningarna.  

 

9.1 Skola 1 

Jag besökte skola 1 en torsdagseftermiddag i mars 2016. Där fick jag vara med på en fritidsavdelning 

som har elever som går i årskurs tre under skoltiden. Det är 45 inskrivna elever på fritidsavdelningen 

och av dessa 45 elever så var det två elever som var i behov av särskilt stöd. Det var 4 fritidslärare som 

arbetade på avdelningen. Under fritidstiden behövde inte dessa två elever någon resurs enligt skolans 

ledning trots att de har behovet av resurser under skoltiden.  

 

När jag var där och observerade så hade avdelningen planerat att de skulle ha två olika aktiviteter, en i 

idrottshallen och lite pyssel i ett annat rum. Eleverna fick själva välja vad de ville göra och jag såg att 

dessa två aktuella eleverna som behövde lite mer stöd valde att gå till idrottssalen båda två. Det var cirka 

25 barn som gick till idrottshallen med två fritidslärare. Detta för att de inte skulle vara själva med så 

många elever och med de två som krävde extra uppmärksamhet.  

Jag valde att följa med till idrottssalen för att se hur de arbetade med aktiviteten och hur de skulle kunna 

anpassa aktiviteten utifrån de två elever som var i behov av särskilt stöd. Innebandy var det som skulle 

göras, och det blev konflikter direkt med en av de två eleverna som har behov av särskilt stöd, just för 

att hen inte fick den klubba som hen ville ha. När hen då sprang ut och kastade saker omkring sig så 

krävdes det att en personal gick iväg för att försöka lösa konflikten. Då försvann en av fritidslärarna från 

idrottshallen där aktiviteten är i full gång.  

 

När matchen hade pågått ett tag så märkte jag på den andra eleven som är i behov av särskilt stöd att hen 

börjar bli lite smått irriterad då det inte gick så bra för hens lag. När hens lag senare förlorade så flög det 

bandyklubbor och slagsmål utbröt då en elev i det andra laget sa att de var bäst. Fritidsläraren fick gå i 

mellan och avsluta aktiviteten i idrottshallen för att kunna ta hand om eleven som fick ett raseriutbrott.  
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Det jag såg var att två lärare försvann för att ta hand om två elever som inte kunde hantera denna 

situation och de andra fritidslärarna och barnen blir drabbade av att de måste avsluta aktiviteten och 

lämna över de resterande eleverna på de andra fritidslärarna. I och med det som inträffade avslutades 

alla aktiviteter och barnen fick sätta sig i olika rum och spela spel med bevakande ögon på sig. Det blev 

barnpassning istället för planerade aktiviteter, för att fritidslärarna inte hinner med. 

 

9.2 Skola 2   

Jag besökte skola 2 en torsdagseftermiddag mars 2016. Denna gång så skulle jag vara på en skola som 

hade blandade fritidsgrupper så jag fick vara med och observera en fritidsavdelning som hade årskurs 2 

och 3 på sin fritidsavdelning. Det var ungefär 60 elever och där arbetade fem fritidslärare. På 

avdelningen fanns det en elev som var i behov av särskilt stöd och av de fem lärare som arbetade hade 

en av fritidslärarna ansvar för denna elev. Hen arbetade alltså som resurs till eleven under fritidstid fast 

denna inte var anställd som det. Bara för att fritidsläraren var anställd som resurs till eleven under 

skoltiden så blev det automatiskt att hen fick arbeta som resurs för eleven under fritidstiden också.  

 

Fritidsavdelningen hade planerat att de skulle ha aktiviteter inomhus i form av pyssel och bild. De hade 

delat upp gruppen och det var några som fick gå till aktiviteterna och några fick göra saker fritt. Eleven 

med behov av särskilt stöd skulle ha fritt och började leka riktigt fint med några andra elever. Jag satt 

utanför och observerade där eleven med speciella behov befann sig och jag märkte knappt eleven då hen 

lekte riktigt bra. Så fort det var på väg att bli oroligheter fanns läraren där för att hjälpa till. De andra 

lärarna som hade aktiviteter blev inte störda eller avbrutna med det de höll på med och hela fritidstiden 

flöt på och barnen gjorde klart aktiviteterna tills de gick hem.  
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9.3 Skola 3     

Skola 3 besökte jag en torsdagseftermiddag april 2016. Denna skola är en f-3 skola och har fyra olika 

fritidsavdelningar där det går cirka 40 elever på varje fritidsavdelning. Fritidsavdelningarna är 

uppdelade i årskurser så det går bara treor på en avdelning och så vidare. Jag fick besöka en årskurs två 

denna gång där det är 43 elever inskrivna och av dessa var det tre elever med behov av särskilt stöd. Det 

arbetar fyra fritidslärare på denna avdelning och en av dem arbetar som resurs till de aktuella eleverna 

med behov av särskilt stöd.  

 

Dagens aktivitet som fritidslärarna hade planerat var att de skulle ha en aktivitet utomhus och de skulle 

gå till skogen och leka. De skulle ha med sig mellanmål som de skulle äta i skogen. Eleverna var glada 

över att det äntligen skulle få börja gå till skogen igen nu efter vintern.  

 

Då de började gå mot skogen såg jag direkt tendenser till att en elev som har behov av särskilt stöd 

börjar bli lite osäker. Hen lyssnar inte och gör inte det som man ska göra, fritidsläraren som arbetar som 

resurs får ta hand om denna elev och det går bra tills vi kommer fram till skogen. Där börjar en av de 

andra eleverna med behov av särskilt stöd börjar bråka med en klasskompis och fritidsläraren får släppa 

den andra för att gå och ta hand om den som hamnat i konflikt. När fritidsläraren tar hand om eleven 

som är i konflikt passar den eleven som inte lyssnat tidigare på att försöka smita ifrån skogen. Då jag 

fick syn på det och sa till. De resterande lärarna hade full kontroll på de andra eleverna som var mitt 

uppe i olika lekar så de hade ingen kontroll över vad som skedde med eleverna med behov av särskilt 

stöd. Den fritidslärare som arbetade som resurs hann inte med att ha koll på alla tre elever som hen 

skulle ha fokus på, man såg hur hen kämpade för att hinna med och att hen började tappa tålamodet. Hur 

jag såg det var att hen började bli irriterad för små saker och började skrika åt eleverna istället för att 

prata med dem.  
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10 Resultat kring Observationerna 

I sammanställningen av observationerna kom jag fram till att inkludering av elever i behov av särskilt 

stöd är problematiskt i de tre skolorna i kommunen X.  

Vad finns det för riktlinjer man ska gå efter och kommer man hinna med alla elever? Det är viktigt, för 

behövs resurser till eleven under skoltiden så bör den ha en resurs under fritidstiden också. För det blir 

inte lika fyrkantigt under fritidstiden och där behövs det absolut en resurs för att stötta eleven att klara 

fritidstiden på bästa möjliga sätt. Utifrån det jag observerade är att det oftast blir svårare för elever i 

behov av särskilt stöd under fritidstiden då det blir mer fritt och eleverna är i en betydligt större 

barngrupp. Även om Fritidslärarna försöker att göra det bästa för eleverna så blir det inte alltid så att de 

hinner med alla elevers behov.  

 

Fritidslärarna ska enligt skollagen stimulera alla elevers utveckling och lärande och erbjuda dem en 

meningsfull fritid och rekreation. (Skolverket, 2014, s10) 

Fritidslärarna ska se till att eleverna når målen och då kan de inte släppa allt för att se till att eleverna 

med behov av särskilt stöd inte ska hamna i situationer som kan leda till konflikter. Även om man ser till 

att göra aktiviteter utifrån dessa elevers behov så klarar dessa elever inte det alla gånger, och då blir 

resten av gruppen blir drabbade i sin utveckling. Det blev ofta så att en eller två fritidslärare försvann 

från gruppen just för att ta hand om eleverna med behov av särskilt stöd och barngruppen blev då för 

stor för att kunna ha en fungerande verksamhet där alla elever ska få känna sig sedda. Det blev ofta så 

att eleverna som var lite blyga och försiktiga inte fick hjälpen att komma in i gruppen då man fick lägga 

allt fokus på eleven med behov av särskilt stöd.  

 

Observationerna jag gjort kan jag koppla till tidigare forskning om att man identifierar två olika typer av 

delaktighet som har betydelse för eleven i skolan: pedagogisk delaktighet och social delaktighet. 

Pedagogisk delaktighet innebär att elever är delaktiga i en arbetsgemenskap, antingen genom att de utför 

samma arbetsuppgifter som övriga elever i gruppen eller genom att arbetssättet tillåter att olika elever 

arbetar med olika arbetsuppgifter. Social delaktighet yttrar sig genom att eleven är delaktiga i den 

sociala gemenskapen, inte bara när skolpersonal styr utan också vid fria aktiviteter på raster och på 

fritiden efter skoldagens slut. Social delaktighet måste i högre grad förvärvas av eleven själv, då vuxna 

har mer begränsat inflytande över det som sker i kamratgrupper och i ungdomskulturer (Jacobsson och 

Nilsson, 2012, s40). 
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10.1 Resultat av enkäterna 

Jag skickade ut enkäten till skolor och fick tillbaka svar från nio skolor i kommunen X. Det var två 

skolor valde att inte delta i undersökningen. Av de skolor som jag fick tillbaka svar från var det olika 

många fritidslärare som hade valt att delta i undersökningen. Det var allt ifrån fem till tio fritidslärare 

som valt att delta av de skolor som jag fick tillbaka svar ifrån. Det gjorde att jag fick relativt mycket 

material på hur man arbetar med inkludering i skolor i kommunen X och vad fritidslärarna tänker kring 

det. De främsta svaren jag fick kring inkludering var att man arbetar med det men att det inte finns några 

resurser till eleverna med speciella behov under fritidstid, trots att det fanns under skoltiden. 

Fritidslärarna som deltog och svarade på enkäten tycker att det inte är hållbart att ha inkludering om 

man inte har tillgång till resurser under fritidstiden och det svaret fick jag från alla fritidslärare som 

deltog i undersökningen. 

 

En fråga som ställdes i enkäten var hur de arbetade med inkludering av elever i behov av särskilt stöd. 

På denna fråga svarade de flesta fritidslärarna att det krävs att man får tid till att kunna planera 

fritidsaktiviteterna så att man kan anpassa aktiviteterna efter elevers olika behov och om det funnits 

planeringstid så kunde det nog varit lättare att arbeta med inkluderingen. Några nämnde att de jobbade 

med en liten grupp under skoltiden, det vill säga att elever med behov av särskilt stöd fanns alla i en 

egen klass med fler lärare och det var en mindre grupp där de inte blev störda av de stora antalet elever 

som fanns i de andra klasserna. De skrev att den lilla gruppen fortsatte ha fritids på eftermiddagen så att 

man inte gick till de stora barngrupperna under fritids utan man fortsatta hela dagen med den lilla 

gruppen. Det fanns vissa nackdelar med att fritidslärarna kände att dessa elever blev exkluderade från 

barngruppen men att de egentligen inte blev det då de hade en egen fritidsavdelning med färre elever 

bara.  

 

En annan fråga jag ställde var om de känner att de hinner med att tillgodose alla elevers behov. På denna 

fråga svarade de flesta lärarna att det är för stort antal elever på avdelningarna och för lite personal och 

det gör det svårt att hinna med alla eleverna, speciellt inte om man behöver ha extra koll på vissa elever. 

Det fanns också några som svarade att de fungerade bra med inkluderingen av elever med behov av 

särskilt stöd och att det inte var några problem i verksamheten med att eleverna kände sig utanför. 

Personalen kände att det är en bra barngrupp som inte behövde några resurser under fritidstiden till de 

elever som har behov av särskilt stöd. Genom dessa två olika svar kan jag se att det är skillnad på olika 

fritidshem och att personalen tycker olika hur det fungerar med inkluderingen av elever i behov av 

särskilt stöd.  
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På frågan om fritidslärarna har några tips på hur man kan arbeta med att inkludera elever i behov av 

särskilt stöd, svarade de flesta fritidslärarna att det viktiga är att man jobbar efter värdegrundsarbetet och 

fritids styrdokument för att få en fungerande verksamhet samt att man har tillräckligt med personal så att 

man kan ha en fungerande verksamhet. Det kom också in svar att fritidslärarna tycker att kommunen ska 

se till att de öppnar skolor med specialinriktning, utbildning och kunskap gentemot elevernas olika 

behov som gör att dessa elever inte ska behöva känna att de misslyckas varje dag, och att fritidslärarna 

kan gå hem utan att känna sig trötta och slutkörda. 

 

Det jag upptäckte när jag analyserat alla enkäter jag fått tillbaka var att fritidslärarna är väldigt splittrade 

vad gäller inkludering av elever i behov av särskilt stöd. Då fritidslärarna tycker att det är någonting 

positivt för eleverna att känna sig mer delaktiga i skolan. Det är också en nackdel om det inte finns 

möjligheter till utökad personal som kan finnas och hjälpa eleverna med behov av särskilt stöd och stötta 

dem till att klara olika situationer. De menar att det blir mer exkludering av eleverna i behov av särskilt 

stöd om det inte finns personal som kan stötta då man ser till att eleven får sitta själv i ett rum och leka 

för att den själv vill det. Det gör att eleven inte blir delaktig i aktiviteterna som resterande elever gör och 

det finns inte någon personal där som hjälper eleven. Ett citat från en fritidslärares svar kring hur de 

arbetar med att få in eleverna med behov av särskilt stöd jag tycker att viktigt att få med är följande: 

”Eftersom att kommunen har som mål att ha en inkluderande skola, alltså en skola för alla är det viktigt 

att kommunen ser till att skolorna har tillgång till resurser både under skoltiden och under fritidstiden 

då man kan se till att alla elever har en bra skolgång och utvecklas till det positiva. Det är kommunens 

ansvar att se till att skolorna har tillgång till personalen som behövs och ser då till att man blir en skola 

för alla det ska inte ligga på oss lärare att se till att det fungerar, vi som skola måste bli hårdare och 

kräva mer resurser om det behövs”  

 

Fritidshemmen har mål som de ska uppnå och det blir svårt att nå upp till målen då aktiviteterna uteblir. 

Stora barngrupper och för lite personal på avdelningarna gör att det blir svårt att hinna med alla elever 

och speciellt om en fritidslärare behöver ha ögonen på elever med behov av särskilt stöd, då försvinner 

det en fritidslärare från den resterande barngruppen och man känner att allt man har planerat att göra 

fallerar.  

 

När jag har analyserat resultatet av svaren till min fråga om elever med behov av särskilt stöd har 

tillgång till resurs under fritidstiden svarade de flesta fritidslärarna att de är upprörda över situationen. 

De är upprörda över att skolans ledning inte tar ansvar för att göra det så bra som möjligt under 
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fritidstiden till exempel om en elev i behov av särskilt stöd har en resurs under skoltiden så borde det 

behövas under fritidstiden också. Fritidslärarna tycker att det är fel just för att det är oftast under 

fritidstiden eleverna i behov av särskilt stöd ”misslyckas”, och det är där de behöver mycket stöttning 

med de sociala målen. Det finns många elever på fritidsavdelningarna som har olika typer av behov och 

det är oftast de eleverna som är utåtagerande som får fritidslärarnas uppmärksamhet medan de elever 

som har det svårt att komma in i gruppen och har svårt med socialt samspel som inte blir sedda och det 

tycker fritidslärarna inte är okej.   

 

Under tidigare forskning skrev jag om att Jacobson och Nilsson skrev att det inte är eleverna som ska 

vara inkluderande utan det ska vara situationerna som ska vara sammansmältning av olika delar och inte 

enskilda elever. De menar att när man inkluderar nu förtiden så betyder det medberäknad eller 

medräknad, vilket innebär att alla ingår i samma helhet från första början (Jacobsson och Nilsson, 2012, 

s39). Det är svårt att planera situationer som gör att man inkluderar eleverna då man inte har den tiden 

som behövs till planering och det inte finns tillräckligt med personal under fritidstiden som gör att man 

kan finnas till hands för alla. 

 

Några samlade svar som var återkommande från fritidslärarna som svarat på enkätfrågorna: 

 

Hur man arbetade med elever i behov av särskilt stöd, var olika men att de inte planerade aktiviteter 

utifrån eleverna i behov av särskilt stöd. Lärarna planerade aktiviteter utifrån vad de tyckte eleverna 

skulle lära sig just då och de såg till att eleverna med behov av särskilt stöd också var med på dessa 

aktiviteter och provade, sen såg man om det gick eller om man var tvungen och tänka om kring eleverna 

med behov av särskilt stöd.  

På frågan om lärarna känner att de tillgodoser alla elevernas behov fick jag svaret nej av alla jag fått 

svar från. En motivering jag fick av många fritidslärare var att det har varit personalbrist på grund av 

sjukdomar och pengabrist som gjorde att man inte kände sig tillräckligt engagerad i eleverna och man 

inte orkade vara engagerad. Fritidslärare menade att det lätt blir barnpassning under fritidtiden än att 

själv strukturera upp en aktivitet som man känner att man inte orkar med. Av alla enkäter jag fått 

tillbaka och de som svarat på denna fråga hade de flesta svarat att de känner att de inte hinner med att se 

alla barnens behov då det är stora barngrupper och för lite personal så man räcker inte till. Eleverna blir 

lidande då man inte hinner att sitta ner med eleven och visa att man bryr sig och att vi ser och hör 

elevens önskemål. Det jag kan koppla dessa svar till är just dilemmaperspektivet det som alla skolor är 

överens om är att det är ett problem som man behöver ha en bra lösning på men att man gör lösningar 

men att man får nya problem med den nya lösningen man gjort. Denna fråga om inkludering av elever 
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men behov av särskilt stöd är ett problem som inte har någon klar lösning, det uppstår alltid nya problem 

om man löser situationen för tillfället.  

På frågan vad fritidspersonalen tycker om inkludering av elever i behov av särskilt stöd fick jag svaret 

från de flesta som svarat att det är någonting bra för fritidshemmen och för eleverna. Eleverna ska känna 

att de har en tillhörighet till fritids och till resten av elevgruppen och de ska känna att de tillhör 

gemenskapen. Det som de var lite fundersamma över och irriterade på vad jag kunde förstå var att om 

elever med behov av särskilt stöd fick stöd av en resurs under skoltiden så menade fritidslärarna att de 

ska behövas en resurs till eleven under fritidstiden. För de flesta hade svarat att det var som om att när 

skolan slutade så försvann eleven med behov av särskilt stöds svårigheter och eleven skulle kunna klara 

sig på egen hand. Så är inte fallet, har eleven med behov av särskilt stöd en resurs under skoltid så 

tycker fritidslärarna att det ska finnas en resurs under fritidstiden också för at stötta eleven i det sociala 

samspelet och utveckla eleven på ett bra sett under hela skoldagen. 

 

Det övergripande svaren jag fått från fritidslärarna kring frågan vad de tycker om inkludering av elever 

med behov av särskilt stöd är att de tycker att det är bra att de får känna sig delaktiga i gemenskapen och 

att de inte ska känna sig utanför. Dock så tycker fritidslärarna att det är ett problem med stora 

barngrupper och personalbristen som råder på skolorna och de hoppas på en förändring men att en 

inkluderande skola är bra och att man måste ha en beredskap för att det ska kunna fungera på ett bra sätt 

för alla parter i skolan och på fritidshemmen.  

 

Det jag kan relatera min analys kring enkätsvaren jag fått är som jag tidigare skrev att inkludering av 

elever i behov av särskilt stöd står starkt under dilemmaperspektivet för ett dilemma beskrivs som ett 

problem som inte har någon klar lösning. En önskad lösning på ett problem motverkar något som är 

viktigt på ett annat område. Dilemma handlar alltså om att en och samma åtgärd har både för och 

nackdelar (Jacobsson och Nilsson, 2012, s35-36). Det jag menar är att inkluderingen av elever i behov 

av särskilt stöd står under dilemmaperspektivet är att man skapar tillfälliga lösningar för eleverna men 

att de då blir ett problem för resterande gruppen eller för eleven med behov av särskilt stöd då den 

exkluderas från barngruppen.  
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10.2 Sammanfattande analys 

I detta avsnitt ska jag förklara hur jag har använt mig av mina frågeställningar och de 

specialpedagogiska perspektiven i min undersökning. Jag kommer förklara hur jag har tänkt och hur jag 

har haft användning för mina frågeställningar och perspektiv.  

 

Mina frågeställningar var följande: 

• Hur arbetar skolorna men inkludering av barn med behov av särskilt stöd? 

• Hur arbetar fritidslärarna med inkluderingen? 

•Påverkar inkluderingen fritidslärarnas uppgift? 

 

Med hjälp av de olika specialpedagogiska perspektiven fick jag en inblick i hur man kunde arbeta på 

olika sätt för att få en bättre miljö runt omkring eleverna med behov av särskilt stöd.  

När jag var ute på mina observationer använde jag min kunskap jag fått från systemperspektivet och den 

modell som Urie Bronfenbrenner konstruerat. 

Bronfenbrenner menade att både biologiska och miljömässiga förutsättningar är viktiga att studera, men 

att det framför allt är samspelet mellan biologiska och sociala krafter som man bör fokusera på 

(Jacobsson och Nilsson, 2012, s31). Det som jag hade nytta av när jag var ute på observationer var hur 

skolorna arbetade med inkludering av elever i behov av särskilt stöd och hur de hade anpassat miljön 

runt omkring för att det skulle bli en bra skolgång för eleverna med svårigheter. Jag tittade på hur 

fritidslärarna hade planerat upp sina aktiviteter och tittade också hur de hade tagit hänsyn till de elever 

som hade behov av särskilt stöd.  

 

Det jag kunde se på mina observationer var att skolorna inte hade tänket på att det skulle kunna vara 

miljön runt omkring eleverna som var problemet istället för att det var eleven. Det jag la märke till när 

jag var ute på observationer var att jag använde mig av alla de specialpedagogiska perspektiven för att 

se hur fritidslärarna har tagit hänsyn till elevernas svårigheter och anpassat skolan efter elevens behov 

istället för att anpassa eleven efter skolans mål. Jag fokuserade på eleverna med behov av särskilt stöd 

när jag gjorde observationer och då var jag fokuserad på de perspektiven som specialpedagogiken 

använder sig av när de ska göra det bästa för elever med behov av särskilt stöd. Det jag kom fram till av 

mina observationer var att det inte var så lätt att få ett svar, genom att vara på skolan bara en dag och 

titta, jag fick dock en inblick i hur en dag kunde se ut. Det jag såg var att det fanns svårigheter med 

personalbrist och att det gick ut över eleverna och att miljön runtomkring gjorde att det blev svårigheter 

för eleverna med behov av särskilt stöd. Personalbrist gjorde att det kom in vikarier som inte hade 
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rutinerna i hur det brukar gå till under en dag på skolan och det gjorde att eleverna blev röriga och att de 

lätt hamnade i konflikter.  

 

Med hjälp av min frågeställning på hur fritidslärarna jobbar med inkluderingen av elever i behov av 

särskilt stöd gjorde jag enkäter och observationer för att få fram så pass mycket information som gjorde 

att jag kunde göra en undersökning på den frågeställningen. Med de tre specialpedagogiska 

perspektiven, systemperspektivet, dilemmaperspektivet och det kategoriska och rationella perspektiven 

som alla tre handlar om miljön och samhället runt om kring kunde jag få ett svar på min fråga. Under 

observationerna kunde jag se att miljön är en viktig del i elever i behov av särskilt stöd vardag, de 

behöver tydliga mönster och strukturer som gör att deras vardag flyter på. Blir det någon förändring mot 

vad dessa elever är vana med så blir det oftast ingen bra dag för vissa av dessa elever som har 

svårigheter. Det kunde jag se klart och tydligt med en elev när jag var ute och gjorde en observation. 

Eleven som hade behov av särskilt stöd var tyst och lugn som alla de andra under samlingen som de 

alltid hade samma dag, men när denna elev skulle in i idrottshallen och det var rörigt så blev det genast 

konflikt och man såg eleven att den inte var trygg i denna miljö. Detta eftersom det har kommit fram att 

det är personalbrist på lärare som jobbar som resurser så fanns de ingen som kunde ta hand om denna 

elev som inte klarade av situationen i idrottssalen, det var ingen hållbar miljö för eleven att vara i.  

 

De specialpedagogiska perspektiven handlar om miljön som är runtomkring individen som skapar vissa 

motgångar och hur man kan göra för att motverka dessa motgångar som kan uppstå. När jag gjorde min 

undersökning tog jag med dessa perspektiv för jag ville försöka få svar på hur det egentligen fungerar 

med inkludering i kommunen X och hur man arbetar kring det och ifall man tar hänsyn till de olika 

perspektiven som specialpedagogiken har som grund.  

 

Svaret jag har kommit fram till på hur inkluderingen påverkar fritidslärarna fick jag fram genom mina 

enkäter jag skickade ut. När jag skrev mina enkätfrågor använde jag mig av de specialpedagogiska 

perspektiven för att nå fram till att varje individ skulle svara så ärligt som möjligt och jag skulle komma 

fram till de svar jag sökte. Frågorna var också strukturerade efter mina frågeställningar och syftet jag har 

i min undersökning.  

 

Det jag kommit fram till genom att ha analyserat alla enkäter jag fått tillbaka är att det blir svårt för 

lärarna att ha en bra verksamhet då det är personalbrist och lärarna orkar snart inte då det är stora 

barngrupper och så inkluderas elever med behov av särskilt stöd som inte får någon resurs. Det gör att 

fritidslärarna blir trötta och griniga och tyvärr så går det ut över eleverna och de tar med sig arbetet hem 
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och grubblar på. Fritidslärarna jag fick svar från menar på att det inte är hållbart att ha inkludering av 

elever med behov av särskilt stöd om det inte finns tillräckligt med personal som gör att verksamheten 

kan fungera på ett bra sätt. Det som fritidslärarna också menade är att det är bra med inkluderingen om 

det finns personal men det kan också vara så att vissa elever mår bra av att inkluderas men att visa 

elever inte klarar av att inkluderas.  

 

11. Diskussion och slutsats 

 

Syftet med undersökningen var att ta reda på hur man arbetar med inkludering av elever i behov av 

särskilt stöd på fritidshemmen i kommunen X. Jag analyserade det material som jag samlat in genom 

enkäter och under mina observationer. Utifrån de svar jag fick har jag samlat på mig mycket tankar och 

åsikter från fritidslärare i kommunen X. Det jag kom att tänka på under min undersökning var att jag 

inte vill sluta undersöka på det här ämnet och att jag senare kommer försöka titta om det fortfarande är 

samma svar som jag har fått. Jag fick bra svar på mina frågor men de svaren jag fick räckte inte riktigt 

till att få svar på alla mina frågeställningar. Jag fick en bra grund i hur det går till men inte riktigt de 

svaren jag sökte. Jag anser att jag kanske hade kunnat få bättre svar på mina frågeställningar om jag 

kanske hade gjort intervjuer med fritidslärare istället för att enbart skicka ut enkäter. Min undersökning 

fick mig att inse att det inte är enkelt att ha en inkluderande skola om det inte finns tillräckligt med 

personal och resurser som finns till hjälp för eleverna i behov av särskilt stöd. Det jag har fått fram med 

hjälp av min undersökning mot tidigare forskningar inom ämnet var att förr i tiden ville man börja ha en 

inkluderande skola som skulle vara till för alla men att de inte fungerade så man skapade då vissa 

speciella lösningar och startade då olika typer av skolor som särskola, special klasser och så vidare. Det 

jag ser i dagens skolor är att dessa skolor med särskild undervisning inte finns kvar i kommunen x det 

har tagits bort då man vill försöka igen att ha en inkluderande skola, det jag anser är svårt genom det 

material jag samlat in så fungerar det inte riktigt på grund av att det är större barngrupper i skolan och på 

fritids idag och när det inte fungerade förr när det var mindre barngrupper på fritids och i skolan så 

fungerade det inte ska det då fungera i dagens skola när det är betydligt större barngrupper och brist på 

personal. Det är en spekulation jag har kring ämnet som jag skulle vilja forska mer om.  

 

 

Det är mycket som ska förberedas och hinnas med för att det ska bli en bra verksamhet för alla elever. 

Det jag ser i undersökningen är att fritidslärarna tycker det är viktigt att det finns ett bra samarbete med 

ledningen och att det behövs hjälp under fritidstiden för att lärarna inte räcker till att tillgodose alla 
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elevers behov. Svaren jag fått är att de tycker det är svårt att ha en inkluderande skola men att det ändå 

är viktigt för elevernas utveckling men att det krävs mer personal på avdelningarna. Det behövs personal 

som arbetar som resurser under fritidstiden om eleven med behov av särskilt stöd behöver eller har rätt 

till det under skoltiden så tycker fritidslärarna att det ska vara lika viktigt att eleven får resurs under 

fritidstiden. Något fritidslärarna tycke är jätteviktigt är att man får tid att planera aktiviteter utifrån alla 

elevers behov. Fritids är en viktig del i elevernas utveckling då man arbetar med att komplettera skolan, 

man utbildar eleverna genom de sociala samspelet med människor och rörelse.  

 

I tidigare forskningen skrev jag om att Claes Nilholm ansåg att det inte var lätt att skapa en skola för alla 

och särlösningar skapades för olika grupper av elever. Det är mot bakgrund av att skolorna i sin 

hantering av barns olikheter historiskt har skapat en rad särlösningar. Till exempel med specialklasser, 

avstängningar, specialkurser, specialskolor, särskolor och så vidare (Nilholm, 2006, s7). 

 

 

Slutsatsen jag kan dra utifrån de insamlade materialet jag fått är följande.  

 

- Alla skolor i kommunen X arbetar med inkludering av elever i behov av särskilt stöd.  

- Fritidslärarna ser kritiskt på inkluderingen om de inte får hjälp av resurser under fritidstiden. Det kan 

också vara positivt för eleverna att lära sig de sociala samspelen. 

- Fritidslärarna känner sig maktlösa och hinner inte med alla elever, alla elever blir inte sedda.  

- Inkludering är någonting positivt enligt fritidslärarna men det kan vara svårt att nå upp till om man inte 

får tillgång till resurser. Fritidslärarna tycker det är nyttigt också för eleverna får lära sig hur man är i ett 

socialt samspel med andra och lär sig hur det är ute i samhället. 

 

 

11.1 Fortsatt forskning 

Nu när jag är klar med min undersökning inser jag att här vill jag inte sluta, jag vill veta mer om 

inkludering av elever i behov av särskilt stöd. Hur ser det ut runt om i Sverige och hur det ser ut på 

privata skolor mot kommunala skolor och se om det finns skillnader i arbetssättet och hur man arbetar 

på olika fritidshem runt om i Sverige. Det jag skulle vilja undersöka vidare är att gå tillbaka till min 

undersökning och se om det fortfarande är samma svar jag kommer fram till om tio år. Jag tycker att 

inkludering av elever i behov av särskilt stöd är väldigt intressant och det är viktigt för oss som arbetar 

på fritidshem att se olika arbetssätt för att alltid utvecklas. 
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Enkäten 

 

Mitt namn är Sara Lundblad och jag går sista terminen på Södertörns högskola för att bli grundlärare 

mot fritidshem. Jag är mitt uppe i mitt examensarbete och vänder mig därför till er med en förfrågan om 

hjälp till min undersökning.  

Det Ämne som jag valt att undersöka är inkluderingen av barn med speciella behov på fritidshemmen. 

Finns det inkludering och hur jobbar man då med detta? Syftet med undersökningen är att jag ska få en 

inblick i hur det ser ut på olika skolor runt om i kommunen.  

Jag själv jobbar på en skola i kommunen och det är därför jag är intresserad av att se hur det ser ut på 

andra skolor och hur ni arbetar med detta. 

Jag har skickat ut denna enkät till några skolor i kommunen och jag hoppas att så många som möjligt 

vill hjälpa mig i min undersökning genom att svara på dessa frågor.  

Det tar inte mer än ca 5 minuter att svara och jag skulle bli väldigt tacksam om ni tog er tid.  

 

Ni kommer självklart att vara anonyma i min uppsats, varken ert namn eller skolans namn kommer 

finnas med. De uppgifter som jag skaffar är just för eget undersökningsunderlag. 

Man behöver inte skriva namn på enkäten men skriv gärna om ni är man eller kvinna då.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack på förhand  

Sara Lundblad   

Student Södertörns högskola i Flemingsberg.   
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Undersökning 

 

Namn: __________________________  

 

Skola____________________________ 

 

Ålder____________________________  

 

1.Har ni inkludering av barn med speciella behov på ert fritidshem? 

 

JA                                                   NEJ 

 

2. Om ni har barn med speciella behov på fritids, har han/hon en resurs? 

JA                                                  NEJ 

 

3, Hur arbetar ni med att få in barnen med svårigheter i verksamheten? 

 

 

 

 

 

4. Känner ni att ni hinner med att tillgodose alla barns behov? 

 

JA                                                     NEJ 

 

Om inte, varför är det så? 
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5.Vad tycker ni om inkluderingen? 

 

 

 

 

 

 

6.Har ni tips på hur man skulle kunna göra på fritids med inkluderingen? 

 

 

 

 

 

7. Övrigt. (om du vill skriva något om denna undersökning) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för att du tog dig tid att svara på dessa frågor.  

Om ni är nyfikna på att se mitt resultat sen kan ni maila mig på  

Sara.lundblad@edu.sigtuna.se 
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Sekretessblad till kontaktperson för observation. 

 

Sekretessblad angående observation för c-uppsats  

 

Jag Sara Lundblad intygar här med att  

-De uppgifter som jag samlar på mig endast kommer att användas för min c-uppsats på programmet 

Grundlärarprogrammet mot fritidshem på Södertörns högskola.  

-De uppgifter jag samlar på mig förblir anonyma. 

-De uppgifter jag samlar på mig endas hanteras och förvaras av mig.  

-Deltagandet i min observation är för e helt frivilligt och ni kan välja att gå ur det samarbetet när ni vill.  

 

 

 

 

 

 

 

Stort tack för er medverkan!  

 

 

 

 

                        Sara Lundblad  

 

__________________________________________   


