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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur begreppet inkludering framställs i Skollagen (SFS 
2010:800), Läroplanen (Skolverket, 2011), Skolverkets Allmänna råd med kommentarer för fritidshem 
(Skolverket, 2014) samt i Skolverkets Allmänna råd med kommentarer: arbete med extra 
anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (Skolverket, 2014). Undersökningen gjordes genom en 
kvalitativ textanalys, med inriktning på textinnehåll. Jag har utgått från ett sociokulturellt perspektiv 
på lärande och språk. På det viset vill jag få en tydligare inblick och förståelse av dokumentens 
pedagogiska värdegrund. Resultatet av undersökningen visade att inkluderingsbegreppet är ett 
svåråtkomligt mål genom att enbart följa skolverkets dokument. Huruvida begreppet tolkas ligger 
mycket i hur pass insatt man är i begreppets uppkomst, utveckling och aktuella betydelse inom en 
skolkontext. Studien väcker bland annat tankar kring hur inkluderande fritidshemmet är idag och hur 
mycket mer den skulle kunna bli i framtiden.   
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Förord 
Jag har alltid varit intresserad av frågor som handlar om sociala relationer av olika slag. När jag under 
en kurs i grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i fritidshem insåg hur viktigt det är att 
faktiskt skilja på barnperspektiv och barns perspektiv blev jag förvånad över hur lite jag själv hade 
reflekterat kring det. I samband med alla nya och olika situationer som jag har fått uppleva under min 
sista verksamhetsförlagda utbildning började jag fundera kring hur det är tänkt att fritidshemsläraren 
ska förhålla sig till situationer där barn blir klassificerade som avvikande eller i behov av särskilt stöd. 
Det var då mitt intresse för att utforska inkluderingskonceptet började och tankarna kring vad 
fritidshemmets uppdrag har för relation till den typen av frågor växte fram. Det har varit en lång och 
komplex resa genom Skolverkets texter, de teoretiska perspektiven och all tidigare forskning som jag 
har läst och tagit till mig av. Jag känner att jag definitivt har fått mycket kunskap och lärdom av hela 
den här resan och det är något som jag värdesätter högt, både på ett personligt och på ett professionellt 
plan. Jag vill tacka mina två handledare, Linnéa och Anna-Lena, för all lärdom och kunskap jag fått av 
Er under denna skrivperiod. Den senaste tidens erfarenheter har hjälpt mig inse att den egna viljan är 
starkare än alla motgångar i världen. Jag tillägnar det här arbetet till min älskade dotter Blanca som är 
min inspiration och den som får mig att alltid vilja kämpa för att bli den bästa jag kan vara.  
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Inledning 
I lärarutbildningen lär vi oss vikten av att koppla det vi undervisar till styrdokumenten och i läroplanen 
läser vi om värdegrunden som den svenska skolan vilar på. Salamancadeklarationen (2006) förbinder 
oss som lärare, och hela det svenska skolsystemet, till att utforma den pedagogiska verksamheten på 
ett sätt som tillgodoser den breda mångfaldens behov och att därmed arbeta för en inkluderande 
verksamhet. Tanken om en inkluderande skola och fritidshemsverksamhet ger en bild av en idealisk 
plats för lärande och utveckling. Frågan är om den typen av verksamhet överhuvudtaget finns att finna 
i verkligheten? Eller är det en utopi som vi drömmer om?  
 
När Lärarnas Nyheter (2014) intervjuade Claes Nilholm, så slog han fast att ”den som vill jobba med 
inkludering måste först göra klart vad ordet innebär”. Carlsson och Nilholm skriver i artikeln 
Demokrati och inkludering – en begreppsdiskussion (2004) att inkluderingsbegreppet har fått ta plats i 
specialpedagogiska sammanhang när det handlar om inkludering i skolan. Författarna menar dock att 
begreppet används ofta men utan en närmare förklaring eller innebörd trots att tanken om den 
inkluderande skolan vuxit sig starkare under de senaste åren. Men vad innebär det att arbeta 
inkluderande på fritidshemmet och var hittar vi riktlinjer för denna typ av arbete? 
 
I forsknings- och utvecklingsrapporten Inkluderande undervisning – vad kan man lära sig av 
forskningen? (2013) beskriver Nilholm & Göransson att man bör vara försiktig med hur och i vilket 
sammanhang man använder begreppet inkludering i både tal och i skrift. De förklarar vidare att det 
också är viktigt att ha klart att begreppet inkludering inte förekommer i den svenska skolans 
styrdokument, men det däremot förekommer i FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionshinder, Salamancadeklarationen och i FN:s konvention om barnets rättigheter som Sverige 
har skrivit under.  
 
Det faktum att begreppet inte förekommer i styrdokumenten lämnar frågor som, hur gör man klart vad 
ordet innebär? Vart skildras begreppet? Och framförallt, vem har rätten att definiera vad det innebär? 
Det som jag är specifikt intresserad av att undersöka är hur inkludering blir synligt i fritidshemmets 
styrdokument, trots att själva termen inte finns i texterna. Genom att utgå från ett sociokulturellt 
perspektiv för att göra min studie kan jag göra ett försök i att närma mig styrdokumentens pedagogiska 
värdegrund och att med hjälp av detta belysa hur idén om inkludering blir synligt i styrdokumenten 
gällande fritidshemmet.  

Bakgrund 
Jag kommer härnäst att redogöra för en förklaring av begreppet inkludering och hur jag använder detta 
i min uppsats. De texter som jag refererar ur använder begreppet främst inom en specialpedagogisk 
kontext, dock problematiseras begreppet av Nilholm i dokumentet Inkludering av elever ”i behov av 
särskilt stöd” – vad betyder det och vad vet vi? (2006). I samma text presenterar han begreppet utifrån 
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ett allmänt tillämpligt perspektiv, vilket är betydelsen av begreppet som jag kommer att utgå ifrån. 
Nilholm har genom sin forskning och sina vetenskapliga texter blivit en tongivare på området och 
därför hänvisar jag till honom och hans förklaring av begreppet inkludering.  

Integrering blir inkludering 
Inkluderingsbegreppet lanserades först av det Svenska Unescorådet (2006) med 
Salamancadeklarationen. I textens översättningsanmärkningar står det att begreppet ”inclusion” har 
översatts till svenska som ”integrering”, vidare beskrivs det vad den integrerade skolans uppgift är 

Den uppgift som den integrerade skolan står inför är att utveckla en pedagogik med barnet i centrum 
som har förutsättningar att med framgång ge undervisning åt alla barn, däribland dem som har grava 
skador och funktionshinder. Fördelen med sådana skolor är inte bara att de kan tillhandahålla 
undervisning av hög kvalitet åt alla barn. Inrättandet av sådana skolor är ett avgörande steg när det 
gäller att försöka ändra diskriminerande attityder, att skapa en välkomnande närmiljö och att utveckla 
ett integrerat samhälle (Svenska Unescorådet, 2006, s. 16). 
 

Carlsson och Nilholm (2004) beskriver att det finns många som argumenterar för att begreppet 
integrering ska bytas ut mot inkludering. Dessa argument menar att begreppet integrering innebär att 
barn som av olika skäl benämns som avvikande ska anpassa sig efter skolans fasta miljö och 
strukturer, medan inkludering menar att skolor ska anpassa sig efter elevernas olikheter. Författarna 
presenterar olika synsätt på inkludering, svag inkludering respektive stark inkludering. Med svag 
inkludering menas en skola som har inkludering som mål men där det även finns många 
bortförklaringar och undantag från denna princip. Stark inkludering menar att alla elever, oavsett typ 
av funktionshinder eller vad som betecknats som särskilda behov, ska få närvara och delta i den 
ordinarie undervisningen. Denna typ av inkludering förespråkar alltså alla barns närvaro i 
klassrummet, utan undantag. 

Nilholm (2006) förklarar att han väljer att använda begreppet inkludering i den bemärkelsen att det 
anspelar på en process snarare än ett tillstånd. Vidare förklarar Nilholm att ordets mening och 
betydelse är beroende av sammanhanget och att man egentligen skulle kunna påstå att det finns ett 
behov av inkludering i alla sociala sammanhang. Detta menar Nilholm är på grund av att människan 
tenderar att göra skillnad på människor hela tiden och i alla sammanhang, genom att exempelvis dela 
in människor utifrån genus och etnicitet samt många andra kategoriseringar. 

Fritidshemmets uppdrag och didaktik 
Pihlgren (2013) förklarar att det genom historien har funnits en viss tveksamhet om fritidshemmets 
uppdrag eftersom att det har präglats av så olika idéer om uppgifter. Det handlar om en 
moralfostrande, en social och en pedagogisk uppgift. Uppgiften är alltså mångtydig och Pihlgren 
förklarar att fritidshemslärarens didaktiska uppdrag bärs av en tradition som uppfattat rollen som ett 
förhållningssätt jämfört med lärarens strukturerade lärarroll.  

Rohlin (2011) beskriver att intresset för den fritidspedagogiska verksamheten har varierat under olika 
tidsperioder. Frågor som alltid har varit aktuella är de som handlar om verksamhetens ekonomi, om 
relationen mellan den sociala utvecklingen och kunskapsutvecklingen samt det faktum att det är en 
frivillig verksamhet. Rohlin menar att dessa frågor beskriver omständigheterna under vilka 
fritidshemsverksamheten har levt och lever än idag. Hansen Orwehag (2013) tar upp den lärande 
aspekten i fritidshemmets verksamhet. Hon beskriver att synen som har varit karakteristiskt för lärande 
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i fritidshemmet har varit lärandet i grupp och att detta beror på hur verksamhetens utformning och 
organisation har sett ut. Till skillnad från skolans kognitiva syn på lärande och där lärandet är 
individuellt, är fritidshemmet fokuserad på barnet i ett socialt sammanhang där lärande och utveckling 
sker kontinuerligt. Synen på hur lärandet sker i grupp i fritidshemmet har också förändrats eftersom att 
barngrupperna blir alltmer åldershomogena. Hansen Orwehag menar att den åldersintegrering som var 
mer förekommande förr kunde främja lärandet i grupp medan det nu liknar alltmer den typ av 
åldershomogenitet som är vanligast i skolan, där den självklara ledaren är läraren. Jensen (2013) tar 
upp fritidshemmets didaktik och menar att frågor kring när, vad, med vem och hur lärandet sker under 
fritidstiden är centrala när man talar om lärandet i denna verksamhet. Jensen lyfter fram möjligheterna 
för lärande som fritidshemmet kan erbjuda eleverna genom det faktum att det sker på den fria tiden 
och att utgångspunkten bör ligga på barnets perspektiv. 

Brister i fritidshemmet 
Fritidshemmets personal har flera viktiga dokument att följa för att se till att fritidshemmets syfte och 
uppdrag uppnås. De tre mest centrala som ska kunna vägleda verksamhetens utformning och 
pedagogiska innehåll är läroplanen (Skolverket, 2011), Skollagen (SFS, 2010:800) samt Skolverkets 
allmänna råd med kommentarer för fritidshem (Skolverket, 2014a). Skolverkets allmänna råd har som 
syfte att ge stöd för hur lagar och riktlinjer ska tillämpas och de anger hur pedagoger kan eller bör göra 
för att verksamheten ska fungera och främja lagtillämpningen. Men frågan är hur pass användbara de 
allmänna råden är, med tanke på den starka kritiken som riktades mot kvalitén i flera olika 
fritidshemsverksamheter runtom i landet. Med detta till grund kan dokumentets innehåll och 
användbarhet ifrågasättas. Trots att denna kvalitetsrapport gjordes och publicerades innan den senaste 
revideringen av de allmänna råden (Skolverket, 2014a) anser jag att det är relevant att fortsätta 
diskutera resultatet och problematiken som presenterats i rapporten. Kan man förvänta sig att 
fritidshemsverksamheten ska kunna arbeta inkluderande med hänvisningar till styrdokumenten och 
allmänna råd?  
 
I Skolinspektionens kvalitetsrapport (SFS 2010:3) framgår det att det finns flera brister i 
fritidsverksamheten. Det handlar om att fritidshemmet inte lever upp till sin fulla potential, att det 
pedagogiska uppdraget inte tas tillräckligt mycket på allvar, att barnen behöver mer stöd i sin 
emotionella och intellektuella utveckling och att det behövs en större variation i verksamheten för att 
kunna ta tillvara alla barns olika förutsättningar och bakgrund. Efter en genomgång av hur kvalitén i 
fritidshemmet skulle kunna höjas och stärkas formuleras det en slutsats och rekommendationer. Den 
generella slutsatsen som beskrivs i rapporten är att fritidsverksamheten skulle kunna bidra med god 
uppväxtmiljö till barnen och även främja kunskapsutvecklingen i grundskolan. När det sedan förklaras 
vad många av de granskade fritidshemmen behöver göra för att förbättra sin verksamhet tas det upp 
sådant som skulle kunna vara en bidragande faktor till varför kvalitén inte är den bästa. En konkret 
slutsats är att fritidshemmen helt enkelt hamnar i grundskolans skugga, men även att: 
 

Den bristande kvaliteten i många fritidshem kan härledas till otydligheter i styrdokumenten. 
Läroplanen ska tillämpas inom fritidshemmen men är skriven med skolan som utgångspunkt. Den 
behöver tolkas och omsättas utifrån fritidshemmets specifika förhållanden. Detta relativt komplicerade 
tolkningsarbete har lagstiftaren överlämnat till verksamheten (Skolinspektionen, 2010:3, s. 32). 
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Det råder alltså en vaghet i dokumentens syfte i samband med fritidshemmets 
uppdragsformulering och det faktum att exempelvis begreppet inkludering inte förekommer i 
någon av texterna tycks leda till svårigheter att tolka texternas innehåll vilket därmed verkar 
utmynna i negativa konsekvenser för kvalitén i verksamheten. 

Tidigare forskning 
Det finns mycket tidigare forskning om ämnet inkludering, det är dock framförallt forskning inom den 
specialpedagogiska inriktningen, därför har jag valt att avgränsa mig till avhandlingar och 
vetenskapliga artiklar som belyser inkludering i relation till skolan, styrdokumenten och de allmänna 
råden samt ligger nära mitt syfte. Jag kommer härnäst att redovisa aktuell forskning som tar upp 
ämnen som jag anser relevanta i relation till min studie.  

Delaktighet 
Marianne Dahl skriver i sin avhandling Fritidspedagogers handlingsrepertoar – pedagogiskt arbete 
med barns olika relationer (2014) om hur fritidspedagoger arbetar med barns relationer. Dahl förklarar 
att arbetet med barns relationer är något som angår alla lärare oavsett skolform. Hon menar att 
relationer handlar både om inkludering, exkludering och makt. Dahl har i sin studie kunnat se att barn 
arbetar dagligen med att lära sig att hantera ett socialt liv och att tillhörighet är ett centralt ämne i 
pedagogernas förståelse av barns relationsarbete. I fritidspedagogernas uppdrag ingår det att arbeta för 
att alla barn i verksamheten ska känna tillhörighet, vidare menar Dahl att deltagande har anknytning 
till begreppet tillhörighet, vilket kan analyseras ur tre olika perspektiv, barnens, vuxnas och 
verksamhetens.  
 
Inger Assarson förklarar i sin avhandling Talet om en skola för alla (2007) ett av samtalen med en av 
studiens pedagoger som menar att den nya läraren som överför sociala värden har en högre status än 
den gamla läraren som enbart överförde kunskap. Det framgår även i studien att pedagogerna 
definierar social kompetens som nyckeln för framgång. Assarson hävdar att en skola för alla existerar, 
men att det framförallt finns på grund av hur pedagogerna ger begreppet mening för att i grunden är 
uppdraget i sig en omöjlighet.  
 
Helene Elvstrand har i sin avhandling Delaktighet i skolans vardagsarbete (2009) beskrivit sin studie 
om hur delaktighet kan skapas i skolan. Hon tar upp och diskuterar begreppet delaktighet genom att 
bland annat förklara skillnaden som görs i en begreppsanalys av social inkludering och delaktighet. 
Elvstrand menar att begreppet delaktighet är en del av demokratibegreppet, och som också innehåller 
två andra begrepp: inflytande och inkludering. I sin studie menar Elvstrand att begreppet delaktighet 
betyder att både vara med i gruppen och att vara delaktig när det tas beslut. Delaktighet kan enligt 
Elvstrand vara social respektive politisk. Skillnaden mellan dessa två är att i den sociala delaktigheten 
handlar det om tillhörighet, vänskap och att accepteras av sina skolkamrater. Den politiska 
delaktigheten syftar på elevens möjligheter till inflytande.  
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En skola för alla 
Eva Hjörne & Ann-Carita Evaldsson (2012) skriver i sin artikel att visionen om ”en skola för alla” 
varit en politiskt drivande vision där inkludering har varit målet.  Ända sedan 1970-talet har talet om 
att integrera alla oavsett bakgrund varit en viktig del i den drivande kraften bakom den svenska skolan, 
dock har en ökande heterogenitet, antalet elever i varje klass och de minskade resurserna inneburit ett 
behov att klassificera elever. Författarna beskriver att det som vi idag känner till som ”i behov av 
särskilt stöd” eller ”ADHD” nämndes för några decennier sedan som ”svagbegåvad” och ”idiot”. 
Dessa var benämningar som ansågs vara fakta och därmed viktiga inom institutionella miljöer för att 
bedöma människors beteende och kunskapsnivå samt eventuella livsvillkor (Hjörne & Evaldsson, 
2012). Vem är det som ingår i ”alla” när man talar om en skola för alla?  Anna Forssell (2011) menar 
att det går att förstå en skola för alla beroende på ifall det första eller det sista ordet som betonas. En 
skola för alla eller en skola för alla. Det är alltså möjligt att se två olika skolor i samma mening. 
Assarson (2007) skriver att när man talar om en skola för alla innefattar det mångfald, medan att när 
man menar en skola för alla ur ett specialpedagogiskt perspektiv brukar det handla om en minoritet av 
elever med svårigheter att få möjlighet till delaktighet. Genom att vara en av länderna som har skrivit 
under Salamancadeklarationen deklarerar Sverige att ”utbildningssystemen skall utformas och 
utbildningsprogrammen genomföras på sådant sätt att den breda mångfalden av dessa egenskaper och 
behov tillvaratas” samt att ” varje barn har unika egenskaper, intressen, fallenheter och 
inlärningsbehov ” (Svenska Unescorådet, 2006, s. 11).  
 
I en dansk artikel av Janne Hedegaard Hansen (2012) förklaras det att begreppet inkludering är 
gränslöst i sin teoretiska innebörd. I studien beskrivs inkluderingsbegreppet som en politisk vision där 
skolan kan arbeta inkluderande för att förhindra att fler elever placeras i särskolor eller exkluderas på 
olika sätt och av olika anledningar. Anledningen till att man vill förhindra detta kan vara på grund av 
att de existerande särskolorna eller den specialundervisningen som ges inte har gett det önskvärda 
resultatet. Hedegaard Hansen förklarar att samtidigt som antalet elever med behov av särskilt stöd blir 
fler så ökar även kostnaderna för den typen av undervisning. Denna ökning leder till att 
undervisningen blir lidande då ekonomin inte tillåter den bästa kvalitén på grund av bristen på 
resurser. Därför handlar inkluderingsarbetet även om ekonomi och om resursfördelningar som en 
strategi för att bemöta problemet. Inkludering blir ett sätt för skolan att kunna spara på resurser genom 
att inkludera alla elever och ge dem rätten till att ta del av det som de ändå redan har rätt till, alltså en 
utbildning och rätten till att inte bli diskriminerade på något sätt. Det är detta faktum som Hedegaard 
Hansen diskuterar i sin artikel, samt att begreppet inkludering inte kan förstås utan att man först förstår 
begreppet exkludering. Studien visar att det inte är möjligt att förklara varför en skola eller samhället 
är mer eller mindre inkluderande. Vi kan endast försöka studera inkluderings- och 
exkluderingsprocessernas utveckling för att på så sätt få en djupare förståelse över hur de utspelar sig i 
olika sociala praktiker. 

Individen i en skola för alla 
Joakim Isaksson (2009) tar i sin avhandling upp och behandlar en viktig aspekt kring vem det är som 
får särskilt stöd och varför. Han menar att det är eleven som fått ett åtgärdsprogram upprättat som är i 
behov av särskilt stöd. Isaksson förklarar vidare att trots att det är obligatoriskt för skolan att 
framställa ett åtgärdsprogram för den elev som behöver det så är det många elever som inte får det på 
grund av den svåra definitionsfrågan om vad som anses vara en skolsvårighet eller ett behov av 
särskilt stöd.  
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Isaksson menar att enligt det studerade materialet visar det sig att ”konstrueringen” av en elev i behov 
av särskilt stöd kan förstås ur tre olika modeller. Dessa modeller är direkt förknippade med skolans 
kunskapsmål, barnets sociala situation och anpassningssvårigheter, men också till elevens hälsa. 
Isaksson förklarar att om skolsvårigheterna relateras till brister hos individen blir det naturligt att 
åtgärderna fastnar hos barnet på individnivå (individen behöver korrigeras eller ”normaliseras”). Om 
skolsvårigheterna däremot ses som ett resultat av miljön och elevens omgivning kommer fokus att 
riktas mot att göra sig av med eventuella barriärer som kan leda till skolsvårigheter och att därefter 
anpassa skolundervisningen efter elevens behov och förutsättningar.  

Pirjo Lahdenperä (1997) skrev i sin avhandling om skolsvårigheter där hon analyserade hur lärare 
tänkte när de arbetade med åtgärdsprogram för elever med skolsvårigheter. Hon fann tre olika 
dominerande diskurser (sätt att tala om ämnet). Det första sättet är egenskapsdiskursen, där eleven 
antogs vara den som gjorde fel och hade svårigheterna. Den andra är utvecklingsdiskursen som menar 
att skolsvårigheterna förklaras som funktionshinder och brister utifrån utvecklingsbehoven. Den tredje 
är kontextdiskursen som menar att skolsvårigheter inte tillskrivs eleven utan skolans arbetssätt för att 
få sina elever att lyckas.  

Lena Sjöberg (2011) förklarar att hennes studie har som syfte att visa och problematisera hur lärare 
placeras i pedagogiska ställningstaganden för att konstruera sig själva som ideala lärare, men också 
hur de skapar sina framtida ideala elever. Sjöberg förklarar att när lärarstudenterna som medverkat i 
studien ska beskriva den teoretiska grunden, som format deras syn på den idealiska skolverksamheten, 
är deras svar att det är det sociokulturella perspektivet. Vidare förklarar Sjöberg att Vygotskijs teorier 
och det sociokulturella perspektivet representerar alla viktiga komponenter för en god utbildning och 
anses därför vara användbara i ett alltmer utspritt utbildningssammanhang. Hon menar avslutningsvis 
att alla ställningstaganden från lärarstudenterna hävdar att det viktigaste med yrket är att reflektera, 
men trots det är det ingen av de medverkande som reflekterat kring diskurserna som de själva 
konstruerar. Sjöberg menar att det är tecken på att diskurser är ytterst kraftfulla styrningsfunktioner. 

Talet om den kompetenta eleven, det egna ansvarsfulla, livslånga och livsvida lärandet som ska 
planeras, utvärderas och reflekteras över för att ständigt utvecklas är för lärarstudenterna – och 
många andra, inklusive lärarutbildningen – så naturaliserat, och därför oerhört svårt att utmana och 
ifrågasätta! (Sjöberg, 2011, s. 67) 

Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna studie är att med hjälp av kvalitativ textanalys analysera fritidshemmets nationella 
styrdokument. Dessa är Skollagen (SFS 2010:800), läroplanen för grundskola, förskoleklass och 
fritidshem (Skolverket, 2011), Allmänna råd med kommentarer för fritidshem (Skolverket, 2014a) 
samt Allmänna råd med kommentarer: arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och 
åtgärdsprogram (Skolverket, 2014b) för att på så sätt belysa hur inkludering har framställs i 
fritidshemmets centrala dokument. Vidare är avsikten att diskutera framställningen av 
inkluderingsbegreppet med hjälp av ett sociokulturellt perspektiv och med tidigare forskning.  
 

Min frågeställning: Hur framställs ett inkluderande arbetssätt i fritidshemmets framskrivna uppdrag? 
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Teoretiskt perspektiv 
Jag kommer att härnäst presentera det teoretiska perspektivet som jag anser användbart för min studie. 
I min studie kommer jag att använda mig av ett sociokulturellt perspektiv för att på det sättet närma 
mig styrdokumentens pedagogiska värdegrund. Jag hänvisar i första hand till Roger Säljö (2000, 2009, 
2011, 2014) och hans teori om ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Jag tar även hänsyn till 
Birgitta Qvarsells (2005, 2013) teori om barnperspektivet, Göran Lindes (2012) inlägg om 
läroplansteori med koppling till ett sociokulturellt perspektiv samt Robert Thornbergs (2006) teori om 
värdepedagogik.  

Lärande ur ett sociokulturellt perspektiv 
Linde (2012) menar att det finns en stark koppling mellan läroplansteori och lärandeteori. I sättet som 
läroplanerna har formulerats, vad som ansetts vara viktig kunskap, synen på hur elever lär och vad 
som är passande enligt ålder och mognad har spelat en stor roll eftersom att det spelar en stor roll för 
hur värderingar och normer återspeglas i skrift (Linde, 2012). Linde menar att det finns viktiga teorier 
om vad som kan leda till skolframgång. Han förklarar vidare att det som studeras utgörs av 
människors föreställningar, normer, lagar, religion och mycket mer. Det är dock dessa föreställningar 
som skapar vår gemensamma kultur som är beroende av vår uppväxtmiljö där vi ärvt vårt språk, 
musiksmak, fritidsintressen, osv. 

Säljö (2014) beskriver att det inte bara handlar om vad eller hur mycket som måste läras som förändras 
med tiden, utan även på vilka sätt vi lär oss förändras. Inom det sociokulturella perspektivet är 
kommunikation och interaktion ett redskap för lärande. Säljö menar att sättet som vi ser på lärande är 
knutet till kultur och miljö. Vidare förklarar han att vi talar vardagligt om att inhämta kunskap och 
inlärning vilket betyder att det handlar om att se till att få in kunskap i hjärnan och därför även om vad 
prefixet in betyder för oss och hur vi ser på lärande. När ett lärandeproblem uppstår kan det alltså vara 
en fråga om att skapa möjligheter för vissa elever ska kunna få in kunskapen.  

Säljö (2011) menar att denna syn på lärande tyder på en tanke som menar att kunskaper kan lyftas in 
hos människor och att de sedan blir människans ägodel som ska kunna plockas fram och tillämpas i 
praktiken. Han förklarar vidare att ur ett sociokulturellt perspektiv är kunskaper inte något som 
individen har i ett färdigt förråd utan något som skapas mellan människor. Kunskap är alltså något 
som är i ständig utveckling genom samspel mellan människor och att språket har en viktig och aktiv 
roll i skapandet av vår förståelse för vad kunskap och lärande är. Enligt samma teori är lärandets 
mening inte att individer ska inhämta kunskap från äldre generationer och tillämpa det i dagens 
verklighet, Säljö (2014) menar att syftet snarare är att individen ska kunna få möjlighet att sätta 
kunskapen i kontext och att därmed få en större omfattning av lärandet. Enligt denna syn på lärande är 
individer inte ”passiva åskådare” utan bidragare till ett ständigt återskapande och förnyelse av 
sociokulturella ideal. Ur den sociokulturella teorin är inlärningen fortfarande knuten till individen men 
situationen där inlärningen sker är också viktig. Det handlar om sociala handlingar och deras betydelse 
för den individuella inlärningen. Säljö (2009) diskuterar lärandets mening och komplexitet i relation 
till olika teorier. Han menar att man kan och bör studera lärande med hjälp av alla olika perspektiv och 
teorier som behandlar ämnet. Säljö tar upp kognitivismen och behaviorismen som exempel på två 
olika slags teorier som behandlat lärande på två olika sätt. Han menar slutligen att det behövs ett 
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samarbete inom de olika traditioner och perspektiv för att kunna förstå lärandets innebörd och mening 
på djupet.  

Linde (2012) menar att en utgångspunkt ur en sociokulturell syn på lärande är att det är en aspekt av 
all mänsklig kontakt och samspel med omvärlden. Ur detta perspektiv betonas inte bara 
skolundervisningen som ett tillfälle för lärande utan även lärandet som sker i det vardagliga livet. 
Thornberg (2011) menar att det råder en allmän uppfattning om att lärare ska förmedla och leva upp 
till vissa värden i mötet med eleverna, läraren har på så sätt ett fostransuppdrag. Det finns nedskrivna 
värden som kallas för explicita värden och andra som är mer eller mindre tagna för givet och som 
kallas för implicita värden. Säljö (2011) beskriver hur verkligheten är beroende av hur man talar om 
det och att språket har på det viset en stor betydelse för hur verkligheten konstrueras i ett samspel med 
andra individer.  

Språket som redskap för lärande 
Säljö (2014) förklarar skriftspråkets betydelse och menar att människor kan utveckla språkliga 
meddelanden till ett vara tidlösa och inkluderande i den meningen att de har en demokratisk potential. 
Om man kan läsa kan man även delta i olika slags kommunikationer och på det viset även 
kommunicera med omvärlden genom tid och rum. Ur ett sociokulturellt perspektiv menar Säljö att 
texter bidrar med nya sätt att relatera till budskap och hur verkligheten beskrivs. Vidare beskriver han 
att textens innehåll är lämnad åt läsaren att tolka då författaren inte är närvarande och 
kommunikationen då blir enkelriktad. Texten kan utformas på ett sätt som leder läsaren till det menade 
budskapet men det kan fortfarande inte utesluta läsarens individuella tolkning av texten.  

Säljö (2000) förklarar vikten av kommunikation och sättet som människor kommunicerar med 
varandra. Han menar att språket skapar människors verkligheter och sociala arenor. Det är alltså sättet 
som man talar om saker och ting som skapar uppfattningar om hur världen ser ut. Han ger exempel på 
hur den gamla institutionaliserade vården betecknade individer i behov av vård som idiot och imbecill, 
vilket ledde till att samhället byggdes med den uppfattningen som utgångspunkt. När detta ändrades 
och dessa beteckningar avfärdades skedde det enorma framsteg inom pedagogiken som gjorde det 
möjligt för individer med exempelvis någon form av förståndshandikapp att få undervisning och som 
idag har fulla möjligheter till att leva ett liv utanför institutioner. Säljö (2000) menar att det är på 
grund av det ändrade sättet att benämna individer med olika handikapp som de idag har möjligheten 
till exempelvis en utbildning. Med detta som exempel menar Säljö att språket är av största betydelse 
för hur verkligheten och världen skapas och uppfattas av individerna. Säljö vidareutvecklar alltså det 
som Vygotskij (2001) beskriver om språket och hur det uppfattas. Vygotskij menar att språkets 
struktur inte är en återspegling av tanken och att tankarna inte uttryckts i ord utan snarare färdigställs 
genom ord och språk.  

Säljö (2011) förklarar att vårt lärande och tänkande inte kan förklaras av att något yttre blir en del av 
vårt inre i form av en färdighet. Han menar att man approprierar, alltså gör till sitt eget, olika sätt att 
förhålla sig till omvärlden och som är nödvändiga i olika sociala sammanhang. Det man lär sig kan 
därför kallas för redskap istället för kunskap och som kan användas för att hantera och ändra 
verkligheten såsom den behövs. Vygotskij (2001) hävdade att samarbetet mellan individer är möjlig 
genom imitation, som i sin tur är källan till inlärningen och den intellektuella utvecklingen. Vygotskij 
menade att det som barnet idag kan göra i samarbete med andra skulle barnet imorgon kunna göra 
självständigt.  
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Barns perspektiv  
Qvarsell (2013) betonar vikten av att diskutera huruvida barnperspektivet tas till vara eller inte i skola 
och fritidshem. Hon menar att begreppet helhet, som används i diverse styrdokument, inte alltid är 
positivt. Vidare förklarar hon ett missnöje mot mönstertänkande och likartade sätt att se på barns 
behov i relation till deras ålder och andra omständigheter. Qvarsell menar att pedagogiken i 
barnkulturen handlar om att uppmärksamma vilka begränsningar som finns när barn ska göra något 
gemensamt och som är centralt för dem tillsammans. Frågan är hur barn ser på vad som är viktigt och 
intressant. Qvarsell belyser vikten av att försöka fånga upp barnens perspektiv i 
fritidshemsverksamheten och att barns perspektiv säger mest när det sätts mot den vuxnas perspektiv, 
eftersom att de kan vara riktade åt olika håll än barnets. Qvarsell menar att det pedagogiskt intressanta 
i fritidshemsverksamheten handlar om platsen och miljön för samvaro, där undervisningen inte är den 
väsentliga didaktiken utan snarare vilka redskap som används som didaktiska medel. Qvarsell (2005) 
menar att det är nödvändigt att diskutera och problematisera hur vuxna ser på vad barn ska och 
behöver lära sig, där inryms även begreppet utbildning och hur det tolkas.  
 
Min teoretiska utgångspunkt är alltså det sociokulturella perspektivet ur Säljös mening och jag 
tillämpar den i min studie för att kunna förstå hur skolverkets dokument kan tolkas. Säljö (2009, 2011, 
2014) menar att det sociala samspelet och språket skapar det som människor kan uppfatta som 
verkligheten. Språket har en bärande roll i min studie och eftersom mitt syfte är att försöka förstå hur 
Skolverkets texter framställer begreppet inkludering är min tolkning också beroende av hur jag själv 
uppfattar språket i texterna. När texter tolkas är deras budskap beroende av läsarens förståelse av 
språket och förhållningen till olika begrepp. Det är av denna anledning som Säljös teori om lärande ur 
ett sociokulturellt perspektiv är relevant för min studie. Det sociokulturella perspektivet är dessutom 
en viktig teori som genomsyrar styrdokumentens generella innehåll och värdegrund. Läroplansteorin, 
barnperspektivet och värdeteorin är inte primära i uppsatsens teoridel men de spelar också en viktig 
roll i min tolkning av fritidshemmets formulerade uppdrag och syfte i skolverkets dokument.  

Metod 

Val av metod 
Jag har gjort en kvalitativ textanalys av Skollagen (SFS 2010:800), läroplanen (Skolverket, 2011), 
Allmänna råd med kommentarer (Skolverket, 2014a) samt Allmänna råd med arbete med extra 
anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (Skolverket, 2014b). I min analys ligger fokus på att 
analysera hur de olika texternas skriftliga språk beskriver ett inkluderande arbetssätt.  

I boken Handbok i kvalitativ analys (2015) beskriver Widén att denna metod passar till analyser av 
skriftliga texter som är författade, sammanställda eller producerade av en eller flera personer. Valet av 
text beror på vad studiens syfte och frågeställning är. Den kvalitativa textanalysen kommer ur 
tolkningstraditionen hermeneutiken, vilket betyder att läsa, förstå och skapa mening ur texten. Då kan 
antingen fokus ligga på vad textens författare har för avsikt med texten eller på vad läsaren tolkar ur 
texten.  

Bergström och Boréus (2005) beskriver att textanalys handlar om att urskilja och studera olika delar 
av en text. Författarna använder ordet tolkning och menar att alla texter måste tolkas för att få en 
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mening, och även för att det är del av forskningsprocessen att tolka själva resultatet av textanalysen. 
Bergström och Boréus (2005) förklarar vidare att det finns flera element som bör tas till beaktning i en 
tolkningssituation, texten, det sociala sammanhanget som texten producerades i, avsändare, 
mottagaren och tolkaren. Widén (2015) förklarar att det finns tre dimensioner för hur en textanalys går 
till:  

• Den första dimensionen analyserar textens författare, upphovsman eller redaktör och söker 
sedan svar på vad författaren själv har givit texten för mening.  

• Den andra dimensionen har fokus på textens utformning och innehåll, då har analysen sin 
utgångspunkt i själva texten och uppmärksammar språkliga, litterära och innehållsmässiga 
betydelser.  

• Den tredje dimensionen är att tolka vilka innebörder som texten får i relation till ett 
sammanhang utanför själva texten och analysen fokuserar då på textens betydelser i 
förhållande till samhället.  

Innan textanalysen kan börja måste forskaren ha klart för sig vilken eller vilka av dessa tre 
dimensioner som kommer att vara den primära inriktningen för analysen. Redskap för textanalys är till 
stor hjälp för att utföra en textanalys, kritiska frågor kan till exempel vara till hjälp för att avgränsa 
studien. Widén (2015) menar att en analysfråga kan med fördel formuleras utifrån någon av de tre 
dimensionerna som beskrivits tidigare.  

Jag har riktat min textanalys mot den första och den andra dimensionen som Widén (2015) förklarat, 
där fokus ligger på vad författaren ger texten för mening samt på vad innehållet och språket är. Dessa 
två inriktningar inom textanalys berör varandra och relaterar till mitt syfte, därför kan inte den ena 
utesluta den andra. Jag har ingen avsikt att göra en språkvetenskaplig undersökning, jag har enbart 
tolkat begreppen utifrån min analysfråga. 

De konkreta och huvudsakliga frågorna som utgångspunkt för analysen är:  

• Med vilka begrepp formuleras ett inkluderande synsätt i styrdokumenten?  

• Hur framställs ett inkluderande arbetssätt i fritidshemmets framskrivna uppdrag? 

Urval och avgränsningar 
Jag har tidigare tydliggjort att texterna som jag kommer att studera är fyra olika dokument som berör 
fritidshemmets uppdrag.  

Citat och delar ur texterna har jag plockat ut efter relevans för mitt syfte och min frågeställning. Mina 
avgränsningar har varit att enbart analysera texter som behandlar fritidshemsverksamheten samt bara 
analysera delar ur texterna som indikerar ett inkluderande synsätt.  

Jag började med att söka på Skolverkets hemsida efter dokument som berör fritidshemmet och 
specialpedagogik i skolan. Anledningen till att jag sökte på fritidshemmet är för att det är 
fritidshemmets styrdokument som jag huvudsakligen är intresserad av att studera. Anledningen till att 
jag sökte på specialpedagogik är för att den allmänna uppfattningen om inkludering riktar sig mot den 
specialpedagogiska verksamheten i skolan. Det är av studiens intresse att även analysera hur 
inkludering visar sig i dokumentet Skolverkets allmänna råd med arbete med extra anpassningar, 
särskilt stöd och åtgärdsprogram (Skolverket, 2014b), där det framgår i dokumentets inledning att 
fritidshemmet har räknats in under benämningen skola i dokumentets text.  
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Undersökningsmaterial 
Det empiriska materialet är fyra centrala texter för fritidshemmet. Dessa är Skollagen (SFS 2010:800), 
Skolverkets läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011), 
Skolverkets Allmänna råd med kommentarer för fritidshem (Skolverket, 2014a) samt Skolverkets 
Allmänna råd med kommentarer: arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram 
(Skolverket, 2014b). 

Skollagen, 2010:800 

Skollagen är uppdelad i olika kapitel där varje kapitel berör olika områden inom skolan. Varje kapitel 
är uppdelat i paragrafer. Fritidshemmets behandlas i kapitel 14. Där står det bland annat om 
fritidshemmet uppdrag och syfte.   

Skolverkets Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011  

I Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshem 2011 kan förkortas till Lgr11. Dokumentet 
består av tre delar. Den första delen beskriver skolans värdegrund och uppdrag, den andra delen består 
av övergripande mål och riktlinjer och den tredje delen består av kursplaner och kunskapsmål. 

Skolverkets Allmänna råd med kommentarer för fritidshem, 2014 

Dokumentet handlar om hur delar av fritidshemmets uppdrag kan behandlas utifrån skollagens och 
dem aktuella läroplanernas bestämmelser.  

Skolverkets Allmänna råd med kommentarer: arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och 
åtgärdsprogram, 2014 

Dessa råd är till för lärare, övrig skolpersonal, rektorer och huvudmän som vill veta hur de ska arbeta 
med extra stödinsatser för att kunna nå upp till kraven. Dokumentet innehåller råd för hur lärare, övrig 
personal, rektorer och huvudmän kan arbeta för att tillgodose elevers olika förutsättningar och behov.  

Genomförande och analysmetod 
För att göra min analys började jag med att först plocka ut delar ur texterna i styrdokumenten som jag 
ansåg intressanta och relevanta att lyfta fram och analysera. Eftersom att intresset ligger i begreppet 
inkludering och dess innebörd påbörjade jag min sökning med att söka efter meningar och fraser som 
indikerade ett inkluderingsperspektiv, sedan valde jag specifika utdrag från varje dokument att 
analysera. Citaten jag valt är belysande exempel på liknande resonemang och synsätt som är 
genomgående i hela texterna.  

När jag analyserade texten använde jag mig utav textanalys som metod och inriktningen var att studera 
hur inkludering framställs av Skolverket samt att undersöka den språkliga terminologin som används 
för att beskriva inkludering, som Widén (2015) beskrev som den första och den andra textanalytiska 
dimensionen. Bergström och Boréus (2005) beskriver textanalysen som en metod som handlar om att 
undersöka olika delar av texten. Tolkningen är en väsentlig del av textanalysen. Författarna menar att 
tolkning ingår i varje textanalys. Tolkningen kan vara komplicerad, beroende på vilken fråga man 
arbetar med och även textens karaktär och vilken textanalytisk inriktning man använder.   
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Forskningsetiska överväganden  
Eftersom att materialet som jag studerar är offentligt behöver jag inte ta någon särskild hänsyn till de 
forskningsetiska principerna såsom informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Jag har försökt vara transparent och saklig i mitt upplägg, det har jag gjort genom att 
inte undanhålla någon ytterligare källa eller referens samt genom att redovisa och förklara varje 
moment i min studie. Jag har läst och förstått Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, men anser 
att mitt empiriska material (offentliga handlingar) inte berörs av dessa principer.  

Studiens kvalitet 
Mitt val av metod är en kvalitativ textanalys med inriktning på att undersöka vilka begrepp som 
används för att formulera en inkluderande tanke i styrdokumenten, samt hur ett inkluderande arbetssätt 
beskrivs i fritidshemmets framskrivna uppdrag. Jag har tidigare i uppsatsen nämnt en 
kvalitetsgranskning som gjorts av Skolinspektionen på olika fritidshem och där det framgår att det 
finns brister i just tolkningen av fritidshemmets styrdokument. Jag är medveten om att 
kvalitetsgranskningen gjordes innan den senaste läroplanen och de reviderade Allmänna råden kom. 
Men jag anser att resultatet som Skolinspektionen presenterade fortfarande är relevanta och viktiga att 
fortsätta diskutera och problematisera. Det är av denna anledning som jag valde att använda mig utav 
en kvalitativ textanalys för att studera en del av fritidshemmets centrala dokument.  

Jag tänker på att tolka ur en objektiv ståndpunkt. Jag fokuserar på att vara självkritisk genom att 
ifrågasätta mina resultat och min analys. Resultatet av min analys avser inte att ge ett generaliserande 
svar, det är enbart en illustration av hur det kan tolkas. 

Resultat och analys 
Härnäst kommer jag att först redovisa mitt resultat och min analys med hjälp av det teoretiska 
perspektivet som jag har valt att tillämpa på min studie. Ur Säljös sociokulturella perspektiv på lärande 
har jag valt att ta upp aspekter såsom språkets betydelse för hur synen på lärande och vår verklighet 
skapas beroende av hur man talar om det. För att komma texterna närmre och för att stötta Säljös teori 
har jag även tagit upp Qvarsell (2005, 2013), Linde (2012) och Thornberg (2006).  

Ett redskap för min textanalys är mina analysfrågor: Med vilka begrepp formuleras en inkluderande 
tanke i styrdokumenten? Hur framställs ett inkluderande arbetssätt i fritidshemmets framskrivna 
uppdrag? 

Texterna som analyserats är:  
• Skollagen (SFS 2010:800) 
• Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011)  
• Allmänna råd med kommentarer för fritidshem (Skolverket, 2014a) samt i dokumentet  
• Allmänna råd med kommentarer: Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och 

åtgärdsprogram (Skolverket, 2014b) 
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Skollagen 
Skollagens kapitel 14 inleds med följande formulering 
 

Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, 
specialskolan, sameskolan och särskilda utbildningsformer som skolplikt kan fullgöras i. 
Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid 
och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet 
ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap (Skollagen, 2010:800, 2§).  

 

Med andra ord är fritidshemmet enligt lag en verksamhet som kompletterar de övriga 
utbildningsformerna, hur den kompletterar finns inte formulerat och begreppet komplettera förutsätter 
att skolan annars är inkomplett. Vidare framgår det att fritidshemmet ska både uppmuntra till lärande 
samt erbjuda en verksamhet med lek och avslappning. Fritidshemmets uppgift och syfte är alltså att 
tillföra den delen som utgör helheten för det som annars inte finns i skolans sfär. För att utföra denna 
komplettering behandlas flera faktorer, bland dem är synen på fritidshemmets syfte, fritidslärarens 
yrkesroll och framförallt på vad barnsynen är.  
 
Helheten som Skolverket förespråkar i sina texter utgår från en generaliserande bild av att barnet 
behöver denna helhet över sin vardag, det tyder på en barnsyn som utgår från att alla barn har samma 
behov, trots att det framgår i den analyserade texten att utbildningen ska utgår från elevens behov och 
som indikerar den enskilde individens behov. Den sociokulturella teorin blir synlig genom orden 
social gemenskap, men det finns annars inte någon tydlig indikation på en sådan teori. 
Helhetsbegreppet är det tydligaste i denna text som skulle kunna indikera att fritidshemmet ska utgå 
från ett inkluderande arbetssätt, men begreppet förblir löst och vagt för den som inte väljer att tolka 
helhetens innebörd. 
 
Qvarsell (2013) uppmanar till att diskutera och problematisera begreppet och dess användning i 
styrdokumenten eftersom att det inte nödvändigtvis betyder att utbildningen eller verksamheten har 
tagit hänsyn till barnperspektivet. Därför är det ett svagt argument att mena att helhetsbegreppet skulle 
innebära en inkluderande utbildning och fritidshemsverksamhet.  
 
Skollagen menar att: 

5 § En elev i någon av de skolformer som anges i 3 § ska erbjudas utbildning i fritidshemmet i den 
omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om eleven har 
ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. 
 
6 § Elever ska även i andra fall än som avses i 5 § erbjudas utbildning i fritidshem, om de av 
fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av sådan utbildning 
(Skollagen, 2010:800, kap 14). 

 
Här framgår en del av helheten som skolan eftersträvar med hjälp av den kompletterande uppgiften 
som fritidshemmet har. Mer än att erbjuda en pedagogisk och meningsfull fritid, handlar det också om 
att erbjuda omsorg för de elever vars vårdnadshavare inte har möjlighet att ge i anslutning till slutet av 
skoldagen. Fritidshemsverksamheten har som uppgift, enligt lag, att erbjuda en meningsfull fritid till 
elever som av socioekonomiska och/eller av medicinska skäl behöver det. Helheten innebär mer än att 
enbart erbjuda en utbildning på olika sätt, det handlar även om att erbjuda en trygg miljö där eleven 
kan få vistas under tiden som vårdnadshavarna inte kan. Fritidshemmet fyller inte bara en 
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utbildningsrelaterad funktion utan även en praktisk funktion. Denna slutsats lämnar dock fortfarande 
frågor kring vad synen på fritidshemsverksamheten är, samt vad för slags form av utbildning det är 
som fritidshemmet erbjuder enligt skollagen. Citatet ur paragraf 5 tyder på en form av barnomsorg 
som syftar på att endast uppfylla en praktisk lösning åt barnets vårdnadshavare snarare än utbildning åt 
barnet. Citatet ur paragraf 6 indikerar däremot ett inkluderande synsätt av verksamheten där 
fritidshemmets didaktik uppfyller ett syfte som på olika sätt kan gynna ett barns individuella 
utveckling. I Allmänna råd för fritidshem står det att:  
 

För att få till stånd en målstyrd verksamhet behöver personalen i fritidshemmet utgå från läroplanens 
första och andra del när de planerar undervisningen (Skolverket, 2014, s. 34).  
 

Det är läroplanens två första delar som fritidshemmet ska följa. Den första delen beskriver Skolans 
värdegrund och uppdrag medan den andra redogör Övergripande mål och riktlinjer. Jag kommer 
därför att börja med att analysera texter ur dessa två avsnitt i läroplanen för att på så sätt skapa en 
större förståelse för vad Skolverkets allmänna råd med kommentarer för fritidshem behandlar i sina 
texter. 

Läroplanen 
I det första avsnittet i läroplanen beskrivs det bland annat hur undervisningen ska utformas för att 
uppfylla kravet om en likvärdig utbildning: 
 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas 
fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 
erfarenheter, språk och kunskaper[…]Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella 
målen. En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt 
eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och 
behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av 
olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig 
utformas lika för alla (Skolverket, 2011, s. 8). 
 

Den första meningen i detta utdrag är ett starkt ställningstagande som menar att undervisningen ska 
anpassas till varje elev, men eftersom att det inte framgår i texten var och hur anpassningen bör ske så 
lämnar det möjligheter för fritidshemmet att tolka det på olika sätt. Sedan står det att elevernas tidigare 
bakgrund, erfarenheter, språk och kunskaper ska främjas, det är dock underförstått att alla elever har 
olika bakgrund, kunskaper, språk och erfarenheter. Därmed är det olikheterna som ska främjas och 
vara utgångspunkten för hur undervisningen anpassas. Anpassningen kan dock se ut hur som helst och 
är beroende av hur personalen tolkar elevernas olika behov. Vidare förklaras det att normerna för den 
likvärdighet som Skolverket syftar på finns formulerade i de nationella målen. I dem står att skolans 
mål är att varje elev  
 

• Kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om 
mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga 
erfarenheter. 

• Respekterar andra människors egenvärde 
• Tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt 

medverkar till att hjälpa andra människor. 
• Kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla 

också med deras bästa för ögonen, och  
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• Visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv 
(Skolverket, 2011, s.12). 

 
Normerna för likvärdighet talar om en värdegrund som eleverna ska, enligt Skolverket, ha utvecklat 
när de lämnar grundskolan. Skolan ska uppmuntra eleverna till att ”omfatta vårt samhälles 
gemensamma värderingar” (Skolverket, 2011, s.12). Dessa normer visar i grunden att eleven förväntas 
ha förmågan att känna empati för andra människor och för sin övriga omgivning. Det finns en känsla 
av laganda i dessa normer för likvärdighet. Den moraliska fostran som Pihlgren (2011) menar är en av 
fritidshemmets flera uppdrag, framhävs och görs tydlig i form av mål. Alla dessa mål som beskrivs 
grundar sig i strävan efter att barn ska lära sig att leva och samverka i grupp, något som Hansen 
Orwehag (2013) menar är centralt i lärandeaspekten ur det fritidshemsdidaktiska perspektivet.  
 
Lärandet i grupp har varit karakteristiskt i fritidshemmet på grund av hur utformningen av 
verksamheten har sett ut, men det har i sin tur skapat möjligheter för barnet att ta till sig av kunskaper i 
ett socialt sammanhang, till skillnad från i klassrummet där lärandet ofta ter sig på ett individualistiskt 
plan. Att utgå från att lärande sker i grupp förutsätter att man även är medveten och förberedd på att 
bemöta alla elevers olikheter och likheter som samlas i en grupp. Sett ur ett sociokulturellt perspektiv 
är sociala möten och samtal mellan individer en förutsättning för lärandet och för utvecklingen av 
kunskaper och förmågor. Genom att man formulerar värden som eleverna ska uppnå visar man även 
en vilja till att fostra eleverna till demokratiska och toleranta samhällsmedborgare.  
 
Thornberg (2006) förklarar att det finns en värdepedagogik som präglar läraryrket genom att det ställs 
informella förväntningar på att läraren ska kunna förmedla dessa värden till sina elever. Det kan därför 
bli en kombination av egna värderingar och Skolverkets formulerade värderingar som överförs till 
eleverna. Hur värderingar får sin mening och betydelse är beroende av hur de förmedlas. Säljö (2000) 
menar dock att språket som används för att kommunicera olika budskap är avgörande för hur 
budskapet uppfattas. Därför kan man inte vara säker på att värderingarna som beskrivs i text eller som 
förmedlas av läraren kommer att uppfattas på samma sätt som förmedlaren vill att de ska förstås.    
I läroplanen beskrivs skolans uppdrag:  
 

Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. Utbildning och fostran är i 
djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv - värden, traditioner, språk, 
kunskaper – från en generation till nästa (Skolverket, 2011, s.10). 
 

Frågan är vems eller vilkas kultur, traditioner och språk det är som ska föras över? Kulturbegreppet är 
ett mångtydigt begrepp som kan definieras eller upplevas på en mängd olika sätt. Genom att skriva att 
utbildningens uppdrag är att överföra ett kulturarv måste kulturbegreppet först förklaras för att sedan 
precisera vilket språk, värden, traditioner och kunskaper det är som ingår i kulturarvet. Vem eller hur 
man väljer att tolka kulturbegreppet och dess komponenter är en fråga om ett tolkningsföreträde. Vem 
och vad är det som inkluderas i kulturarvet? Thornberg (2006) förklarar att värdebegreppet innefattar 
sådant som vi anser är rätt och eftersträvansvärt. Men det kan också vara individuellt och då kan 
värdena vara av implicit karaktär. Ur ett sociokulturellt perspektiv förändras sättet som man uppfattar 
värdena genom att utgå ifrån tanken om att människor skapar sin verklighetsuppfattning genom ett 
socialt samspel. Säljö (2014) menar att även synen på lärande är starkt knutet till kultur och miljö, som 
i sin tur också är två föränderliga faktorer. Den analyserade texten kan alltså tolkas som exkluderande 
av andra kulturer och värden än dem som läsaren av texten själv väljer att utgå ifrån. Den kan dock 
även vara inkluderande då den talar om att utveckla ett kulturarv. Den öppnar möjligheten till att 
inkludera varandras olika uppfattningar om värden och kultur genom generositet och omsorg för 
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varandra. I läroplanen beskrivs elevernas ansvar och inflytande: 
 

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever. 
Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet 
med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och 
formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad (Skolverket, 2011, 
s.15). 
 

Informationen och formen för elevernas inflytande är beroende av den allmänna barnsynen som 
tillämpas av läraren och den övriga skolpersonalen, och som jag tidigare tagit upp, den rådande 
värdegrunden i både skolan och samhället. Att anpassa formerna för elevernas inflytande efter ålder 
och mognad kan innebära att en del elever aldrig får möjlighet att utöva inflytande över sin utbildning. 
Förutom att denna formulering förutsätter att det existerar en allmän barnsyn ger den även möjlighet 
för en individuell tolkning av hur pass mogen eleven är för sin ålder. Det som kan tolkas är att de 
vuxnas bedömning om mognad och ålder avgör ifall eleven kan utöva sin rätt till inflytande eller ej. 
Här är det en fråga om makt och normer kring vem som innehar rätten att utse rätt mognad för att 
utöva inflytande. Tanken om att dela in elevers mognad efter ålder härstammar från Piagets stadieteori 
(Säljö, 2014). Eftersom att allt lärande handlar om samspelet mellan den lärande eleven och 
omvärlden, kan man dra slutsatsen att allt lärande är situerat, som Säljö (2014) också förklarar och 
menar att handlingar och kunskaper behöver relateras till olika sammanhang för att de ska kunna 
förstås i praktiken. Att befinna sig i en situation där det sker demokratiska beslut eller där det tilldelas 
möjlighet till inflytande bidrar alltså till lärandet och utvecklandet av kunskaper. Det som texten gör är 
att inledningsvis antyda på ett inkluderande arbetssätt där alla elever ska vara delaktiga i utformningen 
av sin egen utbildning, men detta påstående kontrasteras sedan genom att begränsa elevens möjligheter 
till inflytande med ålder och mognad som argument. I läroplanens andra del, där kunskapsmålen finns 
formulerade, står det att:  
 

Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för 
varje individ och samhällsmedlem (Skolverket, 2011, s. 13). 

 
Kunskapsmålen är alltså nödvändiga för att skolan ska veta vad som förväntas av eleven ute i 
samhället. Skolan ska ansvara för att eleven inhämtar dessa kunskaper som enligt Skolverket är 
nödvändiga, frågan är då vad synen på kunskap är och vad det är som utgör dess centrala betydelse för 
individens behov av dem. Säljö (2011, 2014) menar att prefixet in som finns i ordet inhämtar, tyder på 
att kunskapen ses som något man överför genom att lära ut och som tas emot genom att inhämtas. 
Denna syn på kunskap kan leda till antagandet av att kunskapen som lärs ut i skolan blir till individens 
ägodel och som sedan kan plockas fram ute i samhället. Säljö (2011) beskriver samhället som 
”verkligheten” och menar att det i sin tur kan innebära att skolan inte utgör en del av denna verklighet. 
Det sociokulturella perspektivet beskriver dock verkligheten som en social konstruktion, därför kan 
Säljös resonemang ha betydelse för hur man tolkar nödvändig kunskap. Det som kan indikera på ett 
inkluderande perspektiv är att textens beskrivning av kunskapsmottagare är varje individ och 
samhällsmedlem. Det görs alltså ingen särskiljning på individers olika behov och förutsättningar, 
därför kan denna text tolkas som en indikation på att alla individer är i behov av samma typ av 
kunskap för att vara en del av samhället.   

Allmänna råd med kommentarer 
Allmänna råd med kommentarer kommenterar fritidshemmets uppdrag i ett helhetsperspektiv   
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Ett helhetsperspektiv på barns utveckling bygger på insikten att olika delar av barns utveckling och 
lärande hör ihop och påverkar varandra. Till exempel kan en elevs självkänsla stärkas om hon eller 
han känner trygghet i gruppen. Självkänslan påverkar i sin tur elevens förmåga att lära (Skolverket, 
2014a, s. 13). 
 

 Begreppet helhet får här en annan mening än den som tidigare behandlats i denna textanalys, i det här 
sammanhanget belyser Skolverket att barnets utveckling består av flera delar och att lärandet hör ihop 
med barnets utveckling. Helhetsperspektivet framstår här som nödvändig för att dessa två processer 
(utveckling och lärande) ska kunna leda till ett ökat lärande. Genom att ta upp elevens självkänsla och 
trygghet som exempel på bidragande faktorer till lärande, visar det att resonemanget tar sin 
utgångspunkt hos den enskilda elevens förutsättningar i relation till vad gruppen kan erbjuda. Tanken 
på en inkluderande verksamhet visar sig genom att poängtera att en elevs självkänsla kan stärkas 
genom att känna trygghet i den större gemenskapen. Skolverkets text tyder på att fritidshemmets 
uppdrag är att arbeta utifrån ett inkluderande perspektiv då exemplet menar att elevens behov kan 
tillgodoses genom att inkluderas i gruppen. Den sociokulturella teorin lägger grund för denna typ av 
resonemang och för hur tanken om att utveckling och lärande hör ihop och påverkar varandra. Just 
ordet påverka är centralt för hur relationen mellan individ och grupp framställs samt relationen mellan 
självkänsla och trygghet. Begreppen framställs som i ständigt samspel och där det ena begreppets 
innebörd utgör den andras. Enligt Säljö (2014, 2000) är verkligheten beroende av hur man talar om 
den, därför är det viktigt att analysera hur behov och förutsättningar beskrivs till barn i olika centrala 
dokument som exempelvis de Allmänna råden med kommentarer för fritidshem (Skolverket, 2014a). 
Som en kommentar till råden som ges för lärande i fritidshemmet står det att:  
 

Eleverna har möjlighet att uppleva fritiden som meningsfull när verksamheten är trygg och 
stimulerande samt formas utifrån deras ålder, mognad, behov, intressen och erfarenheter 
(Skolverket, 2014a, s. 32). 
 

Det förekommer ord som trygg och stimulerad för att förmedla en verksamhet som tar hänsyn till 
elevernas behov. Genom att utforma verksamheten efter elevernas ålder, behov, intressen, mognad 
och erfarenheter kan olikheter antingen ses som en tillgång för främjandet av en meningsfull fritid 
eller som ett sätt att urskilja och sortera bland individer. Det finns en inkluderande tanke i denna 
kommentar, men den är oklar på grund av textens vaga formulering av vilka möjligheter eleven har 
för att uppleva fritiden som meningsfull. Enligt Qvarsell (2005) bör sättet som vuxna anser att barn 
ska och behöver uppleva sin fritid problematiseras och diskuteras. Vuxna förstår och tolkar ord som 
trygg på det sättet som de själva har fått lära sig att göra, frågan är om betydelsen av ordet fortsätter 
vara detsamma eller om det ändras under förmedlingens process. Enligt Säljös (2011, 2000) 
sociokulturella perspektiv på lärande fungerar kunskapsutvecklingen genom det sociala samspelet. 
Det som individen lär sig är alltså en förståelse som skapats i kommunikation med andra och genom 
användandet av språket. I följande citat framgår det en vidare förklaring till hur dessa möjligheter till 
en meningsfull fritid ter sig i texten.  
 
Kommentarer på uppdraget i praktiken:  

I fridshemmet finns det många möjligheter för lärande att ske både formellt, informellt och 
situationsstyrt. En utgångspunkt kan vara att lärande sker ständigt och inte enbart i arrangerade 
inlärningssituationer. För personalen handlar det om att uppmärksamma och ta tillvara elevernas 
intresse och att skapa situationer i vardagen där eleverna kan utmanas i sitt lärande […] Ett väl 
fungerande fritidshem kompletterar skolans ofta mer inrutade vardag och erbjuder eleverna 
möjlighet att självständigt upptäcka både omvärlden och den egna förmågan. För att fritidshemmets 
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pedagogiska visioner ska bli verklighet krävs en aktiv personal som ser värdet i det egna uppdraget 
och vikten av att se och bekräfta varje elev (Skolverket, 2014a, s. 14). 

 
I den här textens förklaring över vad uppdraget innebär i praktiken framstår fritidshemsverksamheten 
som en anpassningsbar, flexibel och idealisk plats för lärande, fritid, socialisering, gemenskap, lek och 
omsorg. Men allt detta kräver att flera avgörande faktorer samarbetar och förverkligar fritidshemmets 
många möjligheter till att vara en den inkluderande verksamheten som den ger hopp om. I texten 
framgår det att en aktiv personal är den avgörande faktorn för framgång. Frågan är då hur man ska 
tolka en aktiv personal, och betyder det att fritidshemmets potential till att uppnå de pedagogiska 
visionerna ligger enbart på personalens ansvar? Qvarsell (2005) menar att det är viktigt att 
problematisera vad begreppet utbildning innebär och hur det tolkas i olika sammanhang. Det kan alltså 
råda olika uppfattningar kring vad lärande och utbildning innebär i fritidshemmets dokument och 
personalens kunskap kring lärandeteorier och det egna yrkesuppdraget kan i sin tur bidra till hur 
verksamheten utformas. En aktiv personal kan alltså tolkas som en är ute efter relevant information 
och kunskap om det egna uppdraget och diverse pedagogiska frågor om exempelvis skapandet av olika 
slags lärandemiljöer i fritidshemmet. 
 

Extra anpassningar, särskilt stöd och 
åtgärdsprogram 
Enligt dokumentet Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram ska:  
 

 […]lärare och övrig skolpersonal gör en bedömning av en elevs behov av extra anpassningar eller 
särskilt stöd med utgångspunkt i hur eleven utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i läroplanens 
andra del […] i fritidshemmet utgår bedömningen från hur eleven utvecklas i riktning mot 
kunskapsmålen i läroplanens andra del (Skolverket, 2014b, s.12). 
 

Lärare och övrig skolpersonal förväntas kunna bedöma ifall en elev behöver extra anpassning eller 
särskilt stöd genom att förlita sig på att den andra delen av läroplanen återspeglar normen för hur en 
elev förväntas utvecklas. Återigen hänvisas man till dem övergripande mål och riktlinjer för att följa 
upp elevens utveckling. Enligt Linde (2012) kan inget skolsystem vara värdeneutralt och han menar att 
trots att den första och andra delen i läroplanen är fylld med värderingar som enkelt kan kritiseras, så 
är det ett ärligt dokument som ändå är att föredra framför en läroplan fyllds av outsagda normer och 
värderingar. Linde ger intrycket av att vilja försvara läroplanen men genom att göra det missas den 
stora poängen med problematiken kring normer och värden som förmedlas i styrdokumenten, de utgör 
ett ideal och därmed även en konstruktion vad och vem som kan uppfattas som avvikande.  
 
I Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram står det att:  

Det är viktigt att ha i åtanke att även om en elev har en medicinsk eller psykologisk diagnos är detta 
inte tillräckligt för bedömningen av om eleven är i behov av särskilt stöd, och i så fall vilket. För en 
elev med en sådan diagnos kan det i likhet med en elev utan diagnos, räcka med att det finns till 
exempel fasta rutiner, struktur och kontinuitet för att tillgodose elevens behov av stöd. En diagnos 
innebär alltså inte per automatik att en elev behöver särskilt stöd, och den får inte vara ett villkor för 
att få särskilt stöd (Skolverket, 2014b, s.29). 

Här förmedlar texten det som en lärare eller övrig skolpersonal kan bedöma som en bekräftelse på att 
tanken om behov (av särskilt stöd) inte behöver stämma eller innebära att åtgärden måste sättas in. Det 
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lämnar även spelrum för rektorn och barnets vårdnadshavare att bedöma ifall eleven behöver extra 
anpassningar. Texten ger intrycket av att det finns ett inkluderande tillvägagångsätt och att en 
särskiljande eller exkluderande form av undervisning kan undvikas. Trots att detta kan uppfattas som 
ett positivt ställningstagande finns även risken för att denna typ av formulering används för att spara in 
på resurser och att det därmed påverkar elevens rätt till att få det stödet hen behöver. Det kan alltså 
inte enbart ses ur ett inkluderande perspektiv utan behöver även ses utifrån den ekonomiska aspekten. 
Ur ett teoretiskt perspektiv skulle denna förklaring och tolkning dock kunna vara ett sätt för läsaren att 
försöka förstå och appropriera informationen, enligt Säljö (2011) är det nödvändigt för att finna 
mening i olika sociala sammanhang. Ur ett sociokulturellt perspektiv kan tolkningen (kunskapen) ses 
som ett redskap för att hantera verkligheten och i detta fall argumentera för fortsatta funderingar kring 
vad texten egentligen vill säga.  Säljö (2009) menar att det är nödvändigt att ta hänsyn till alla teorier 
som vill förklara hur lärandet (förståelse) skapas. På så sätt skulle man kunna förstå lärandets olika 
komponenter och hur de olika teorierna kan komma fram till en gemensam förståelse av vad lärande 
är. Det Säljö gör är att poängtera betydelsen av att kunna ta till sig av olika perspektiv för att få en 
större förståelse om en viss företeelse, som i hans fall är lärandet.  

Diskussion  
I detta avsnitt kommer jag att med hjälp av tidigare forskning och mina teoretiska perspektiv att 
diskutera mitt resultat. Syftet med studien var att undersöka hur ett inkluderande arbetssätt framställs i 
fritidshemmets framskrivna uppdrag. Jag kommer även att diskutera resultatets betydelse för hur 
fritidshemmets uppdrag kan tolkas utifrån ett inkluderingsperspektiv i Skolverkets texter som jag har 
analyserat.  

Metoddiskussion 

Genom att använda mig utav metoden kvalitativ textanalys har jag först läst texterna och sedan tolkat 
de språkliga formuleringarna som indikerat på en inkluderande syn på fritidshemmet. Mitt analyserade 
resultat visar att inkluderingsbegreppet inte finns formulerat i styrdokumenten, men att idén om en 
inkluderande verksamhet genomsyrar hela dokumentens innehåll. Samtidigt som texten ger en känsla 
av att vilja förmedla ett inkluderingsperspektiv strider texten mot en del språkformuleringar som 
snarare ger intrycket av att vara exkluderande på olika sätt. Det som kan ha skapat denna problematik 
är den förförståelse, alltså föreställningen av texten som läsaren har innan tolkningen, som jag bär med 
mig utan att reflektera särskilt mycket kring det. Det kan vara problematiskt eftersom att förförståelsen 
utgör grunderna för hur min tolkning av en inkluderande verksamhet är.  

Fejes och Thornberg (2015) förklarar att forskaren inte har tillgång till att kunna återge verkligheten på 
ett exakt sätt, forskaren beskriver en tolkning av verkligheten där hens bakgrund och erfarenheter 
fungerar som ett redskap i tolkningsarbetet. Jag är därför medveten om att min tolkning av texterna 
inte är explicit, utan ett försök till att närma mig inkluderingsbegreppet samt svårigheterna i 
tolkningsarbetet som beskrivits i Skolverkets kvalitetsrapport (SFS 2010:3) som jag presenterade i 
början av uppsatsen. Det är alltså ett komplicerat tolkningsarbete som utförs när man läser 
styrdokumenten ämnade åt fritidshemmet, och det kan leda till missuppfattningar och delade meningar 
kring hur fritidshemmets uppdrag ska genomföras och uppfyllas.  
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Textanalysen gav mig en större insikt i hur pass många beskrivande begrepp det finns i texterna. Jag 
har behandlat en del av dem i min analys och försökt analysera dem i sitt sammanhang för att skapa 
mig en tydligare bild av hur inkludering framställs i de olika texterna. Om min studie hade varit på en 
mer avancerad nivå hade jag även velat studera Skolverkets Allmänna råd för arbete mot 
diskriminering och kränkande behandling (Skolverket, 2012) samt diskrimineringslagen och 
diskrimineringsgrunderna som finns formulerade i diskrimineringsombudsmannens hemsida 
(http://www.do.se/sv/). Jag är medveten om att båda dessa källor skulle kunna bidra till en ytterligare 
fördjupad förståelse av inkluderingsbegreppets olika aspekter.  

Resultatdiskussion 

Sammanfattningsvis kan man säga att ett inkluderande synsätt finns i texterna om man letar efter det. 
Om läsaren söker efter indikationer på inkluderande arbetssätt i läroplanens två första avsnitt kommer 
hen troligtvis att finna det. Men det är dock läsarens förförståelse, intentioner och kunskaper om ämnet 
som bestämmer vilken innebörd begreppet har. Nilholm (2014) menar att den som vill arbeta 
inkluderande måste först förstå innebörden av begreppet. Jag har i min studie använt mig utav 
begreppet inkludering i sin allmänna betydelse och inte med inriktning mot specialpedagogiska frågor. 
Därför angår frågan kring hur inkludering framställs i dokumenten alla barn i allmänhet och inte bara 
dem som anses vara i behov av särskilt stöd. Trots detta har jag valt att ha med dokumentet Allmänna 
råd och kommentarer: arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram som en del av 
mitt empiriska material (Skolverket, 2014b). Resultaten av denna del i dokumentets analys visade att 
tanken om en inkluderande verksamhet inte bara uppfyller den idealiserade bilden av hur man önskar 
att fritidshemsverksamheten såg ut, den visar även att inkludering också kan handla om behovet av att 
skapa lösningar till bristen på exempelvis specialpedagogiska resurser i skolan.  

Den danska studien av Hedegaard Hansens (2012) poängterar att det inkluderande arbetet är i grunden 
en politisk fråga men som man kan försöka förstå och skapa sig en större kunskap om genom att 
studera exkluderings- och inkluderingsprocesserna. Det är med andra ord genom 
exkluderingsbegreppets betydelse och innebörd i praktiken som inkludering kan göras synlig och 
tillämpas i en verksamhet. Min förståelse av Hedegard Hansens studie är att inkluderingsarbetet är en 
nödvändighet inom skolverksamheten för att på så sätt kunna tillgodose alla elevers olika 
förutsättningar och behov. Inkludering kan alltså ses som en slags nödlösning på undervisningen som 
av ekonomiska och politiska skäl inte fungerar som den bör. När man talar om demokratiska 
värderingar och om rätten till inflytande i utbildningen handlar det i grunden om att varje individ ska 
få möjlighet till att räknas som en del av den stora gemenskapen. Den inkluderande tanken finns alltså 
i den demokratiska värdegrunden som den svenska skolan vilar på. Visionen om en skola för alla har 
att göra med att skapa en likvärdig utbildning, men gör det skolan inkluderande då per automatik?  

Hjörne & Evaldsson (2012) menar att målet med visionen om en skola för alla har varit inkludering 
men att på grund av bland annat de minskade resurserna har behovet av att klassificera eleverna vuxit, 
vilket är den motsatta riktningen av en inkluderande skola. Assarson (2007) menar att en skola för alla 
kan innefatta mångfalden men om man ser det ur ett specialpedagogiskt perspektiv handlar det om 
minoriteten. Om man drar paralleller till inkluderingsbegreppet kan det därför bero på vad som 
egentligen menas med inkludering när man talar om att arbeta inkluderande. I Assarsons avhandling 
framgår det även att de medverkande pedagogerna i hennes studie uttryckt att visionen om en skola för 
alla är i sig en omöjlig uppgift. Anledningarna till att det kan anses vara en omöjlighet är många, men 
ur ett inkluderande perspektiv kan den huvudsakliga anledningen vara att undervisningens didaktik 
behöver utvecklas för att tillvarata alla elevers olikheter och använda dem som en resurs.  
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Att utgå från att alla elever är lika och att undervisningen ska passa alla säger en sak om verksamheten 
som inte är detsamma som att utgå från att alla är olika och att undervisningen bör anpassas efter 
mångfalden. Genom att särskilja på dessa två olika sätt blir det synligt att konceptet en skola för alla 
inte nödvändigtvis handlar om inkludering utan om en strävan efter att alla ska kunna passa in i en 
bestämd form av skola, en idealiserad skola. Därför kan uppdraget uppfattas som omöjligt. Forsell 
(2011) beskriver att det går att förstå vad som menas med en skola för alla beroende på vilket ord som 
betonas, en skola för alla eller en skola för alla. Hon hävdar att det är möjligt att se två olika skolor i 
en och samma mening.  

I min studie har jag kunnat se att tanken om en inkluderande fritidshemsverksamhet finns i både 
skollagen, läroplanen och de allmänna råden, men dessa indikationer på inkludering lämnar inte någon 
säkerhet om att det överhuvudtaget handlar om inkludering. Helhetsbegreppet är det som försöker 
komma inkludering närmast, dels för att det menar att skola, förskoleklass och fritidshem samarbetar 
för att eleven ska kunna få uppleva utbildningen som varierad men även för att poängtera vikten med 
att se hela barnet, hela dagen. Qvarsell (2013) menar att begreppet helhet behöver diskuteras och 
problematiseras då det utgår från vuxnas perspektiv på vad barn behöver. Min analys visar även att 
begreppet helhet har fler än en betydelse och att det är beroende av tolkning och sammanhang för att 
kunna förstås. Isaksson (2009) menar att det är en definitionsfråga vad som anses vara en 
skolsvårighet och vad som klassas som behov av särskilt stöd. Återigen är det tolkningen som utgör 
hur frågor kring barnets bästa kan besvaras och hanteras.  

Enligt Lahdenperä (1997) antar egenskapsdiskursen att eleven är den som gör fel och har 
svårigheterna, vilket också visar sig vara den diskurs som de flesta av lärarna i hennes studie följer. I 
Lahdenperäs studie framgår det att väldigt få lärare värderar barnets modersmål eller hemspråk därför 
att det ofta ses som ett hinder för skolarbetet och inlärningen av svenska. Egenskapsdiskursen visar sig 
alltså på olika sätt, det behöver inte vara något som eleven har som personlig defekt utan kan handla 
om olika faktorer som kan göra att eleven ”sticker ut”. Elevens föräldrar, fritidsaktiviteter, 
bostadsområde och mycket annat, kan i en sådan typ av diskurs överföras till att handla om ett fel hos 
eleven som individ. Min analys av skolans uppdrag i läroplanen visar att det finns en problematik 
kring huruvida kulturarvet det talas om innefattar alla elevers värden, traditioner, språk och kunskaper. 
Det förklaras även i min analys att det står utveckla ett kulturarv och att det därför kan läsas som att 
fritidshemmet, skolan eller samhället ska tillsammans utveckla ett kulturarv att föra över från en 
generation till nästa. Men då återstår frågan vem bestämmer vad som får ingå i kulturarvet?  

Sjöberg (2011) har studerat hur lärarstudenter konstruerar sig själva som ideala lärare och hur de även 
konstruerar sina ideala elever, hon menar att det är det sociokulturella perspektivet som ligger till 
grund för hur lärarna i studien resonerar och ser på skolverksamheten. Hon menar att diskurser av 
olika slag innehar en enorm kraft som kan styra sättet som lärare ser sig själva och på sina elever. Det 
argumentet kan bekräftas av Assarson (2007) som i sin avhandling skrev att en skola för alla finns 
men att det främst beror på att pedagogerna ger begreppet mening. Det är alltså den rådande diskursen 
och allmänna uppfattningen om fritidshemmets uppdrag som utgör tolkningen av de centrala 
dokumenten. Dahl (2014) skriver att arbetet med barns relationer handlar om att arbeta med 
inkludering, exkludering och makt.  

Pihlgren (2013) förklarar att fritidslärarens didaktiska uppdrag är av tradition något som handlar om 
ett förhållningssätt snarare än en bestämd roll, fritidsläraren arbetar med relationer och med att skapa 
möjligheter för eleverna att känna tillhörighet och deltagande. I min studie är dessa tre aspekter som 
Dahl tar upp också synliga, alltså inkludering, exkludering och makt. Det framgår under hela min 
analys av texterna att inkluderingskonceptet finns närvarande men att det ständigt handlar om makt 
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över begreppets innebörd eller om makt över tolkningen av styrdokumenten samt om arbetet för att 
motverka exkludering av olika slag. Elvstrand (2009) förklarar att vara delaktig och att vara socialt 
inkluderad är två olika tillstånd. Min textanalys visar att det framgår i de allmänna råd sådan typ av 
formulering som kan tolkas som att eleverna framställs som socialt inkluderade och inte som 
deltagande. Anledningen till att det är möjligt att tolka det på det viset är för Elvstrands förklaring av 
begreppet delaktighet. Hon menar att vara delaktig betyder att man både är med i gruppen och med 
och tar beslut. Den typen av delaktighet som eftersträvas och som fritidshemmet har i uppdrag att 
uppnå är den som Elvstrand kallar social delaktighet, vilket betyder att eleverna känner tillhörighet, 
acceptans och vänskap inom barngruppen. Delaktigheten som bör utgå från barnets perspektiv, när det 
exempelvis talas om att utforma verksamhetens inomhusmiljö, är den politiska delaktigheten som 
Elvstrand menar ger eleven större möjlighet till inflytande. 

Slutsatser 
 
Mina slutsatser är därför att Pihlgrens (2013) förklaring av fritidslärarens uppdrag kan stämma och att 
det i grund och botten handlar om hur fritidsläraren förhåller sig till de tre aspekterna som Dahl (2014) 
tar upp: inkludering, exkludering och makt. Studiens syfte uppkom av frågor som, hur gör man klart 
vad ordet innebär? Vart skildras begreppet? Vem har rätten att definiera begreppet? Men det 
huvudsakliga syftet med studien var att undersöka hur inkludering blir synligt i fritidshemmets 
styrdokument, trots att själva termen inte finns i texterna.  
 
Det har blivit tydligt för mig att inkluderingsbegreppet berör många olika aspekter kring arbetet för en 
verksamhet som tar hänsyn till alla elevers olika behov, förutsättningar och erfarenheter. 
Fritidshemmets formulerade uppdrag i de allmänna råden utgör den idealiska verksamheten för ett 
inkluderande arbetssätt, men trots detta framgår det i Skolinspektionens kvalitetsrapport (SFS 2010:3) 
att det finns brister i verksamheternas måluppfyllelse och kvalitét. Skolinspektionen fastslår att dessa 
brister beror på styrdokumentens otydlighet när det gäller att formulera riktlinjer för fritidshemmets 
uppdrag. Det är alltså inte med enkelhet som fritidshemspersonalen kan förlita sig på att följa 
styrdokumenten eller de allmänna råden och det är inte heller givet att inkluderingsbegreppet kommer 
att finnas i dokumenten utan att behöva tolkas. Den tidigare forskningen som jag har tagit upp har 
gemensamt att de menar i grunden att det kan många gånger vara nödvändigt att reflektera kring hur 
man uppfattar vissa fenomen och begrepp som så flitigt används men som ibland inte reds ut till dess 
rot.  
 
Min studie visar att det sociokulturella perspektivet är i linje med min forskning då Säljö (2000, 2011) 
menar att verkligheten är beroende av hur man talar om den. Språket har därför en stor betydelse för 
hur verkligheten konstrueras i ett samspel med andra individer. Hur vi talar och skriver om 
inkluderingsbegreppet och fritidshemmets uppdrag skapar alltså förutsättningar för hur vi sedan har 
möjlighet att tolka och uppfatta dem. En viktig slutsats av min studie är att framställningen av ett 
inkluderande arbetssätt i fritidshemmets dokument är endast möjlig att finna om läsaren har en viss 
kunskap om ämnet. Vidare kan det diskuteras ifall det beror på att begreppet inte förekommer i 
Skolverket texter eller för att begreppets innebörd inte har nått ut tillräckligt mycket till allmänheten? 
Hur som helst behöver vi reflektera kring vad vår egen roll är i skapandet av vad fritidshemmets 
verksamhet och uppdrag är idag. Det är vårt och den rådande politikens ansvar att se till att tanken om 
en inkluderande verksamhet inte förblir en utopi, utan istället en drivande del av det pedagogiska 
uppdraget hos varje fritidshemslärare.  
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Betydelse för praktiken och professionen 
På grund av dagens växande barngrupper och minskande resurser i fritidshemsverksamheten är det 
viktigt hur det formulerade uppdraget i Skolverkets dokument tolkas och tillämpas i praktiken då 
fritidshemmets uppdrag kan läsas och tolkas utifrån ett inkluderande perspektiv. Det är dock svårt att 
hitta exakta formuleringar som tyder på det i texten och av just den anledningen kan det innebära att 
den inkluderande tanken förbises. Det behövs tydligare riktlinjer och vägledning i arbetet för en större 
förståelse av fritidshemmets uppdrag och hur det kan vidareutvecklas i praktiken. Rektorn och 
huvudmannens intresse och engagemang för fritidshemmets arbete kan vara avgörande för huruvida 
fritidspersonalen uppfattar sin roll och yrkesidentitet. Med andra ord är samarbete av ytterst stor 
betydelse för hur kvalitén på fritidshemmet är.  

Det är viktigt för fritidshemslärarens yrkesidentitet att vara medveten om hur inkludering blir synligt i 
fritidshemmets centrala dokument och om hur diverse forskare pekar på att det finns en problematik 
kring hur olika centrala begrepp framställs och hur de pratas om i praktiken och teorin. Därför är det 
relevant för professionen och för praktiken att uppmärksamma vad inkludering betyder för 
fritidshemmets verksamhet, uppdrag och utformning. Det är även nödvändigt att poängtera att 
Skolverkets texter som jag har behandlat i min studie handlar om en verklig och viktig verksamhet 
som bör tas på allvar och inte nöjas med att lämnas åt tolkning. Därför menar jag att det bör läggas 
större vikt på att uppmärksamma fritidshemmet, inkluderingsperspektivet och yrkesidentiteten för 
fritidshemsläraren.  

Vidare forskning 
Jag anser att det behövs mer forskning om inkludering ur sin allmänna innebörd och som inte enbart 
inriktar sig på specialpedagogik, utan tar upp frågor kring hur inkluderingsarbetet kan utformas i 
fritidshemsverksamheten gällande exempelvis nyanlända barn eller genus och könsroller. Jag menar 
att elevers olikheter bör synliggöras för att de ska kunna ses som en tillgång till ett öppnare och en mer 
tolerant skol- och fritidshemsverksamhet.  

Jag vill dock starkt poängtera att olikheter inte bör uppmärksammas på ett sätt som kan leda till att 
gynna fascistiska åsikter, utan forskningen bör rikta sig mot att studera hur verksamheten kan utformas 
för att på bästa möjliga sätt uppmärksamma olikheter som en tillgång till vidareutveckling och 
förbättrade villkor för alla. 
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