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angående uppsatsen utformning och upplägg. Vi vill också tacka Monica Grape för att 
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på att få skriva resultatet. Vi vill även tacka Jonas som har hjälpt oss med tekniken, utan 
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Mikael Marklund för att han har hjälpt oss med formalia. Avslutningsvis vill vi ägna ett 
tack till våra studiekamrater som hjälpt oss med finjusteringar och liknande. 
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Abstrakt 
 
Arbetet handlar om hur fritidspedagoger arbetar för att barn i koncentrationssvårigheter 
ska få ett fungerande samspel med andra barn i både styrda aktiviteter och i den fria 
leken. I bakgrunden skriver vi om barn i koncentrationssvårigheter, dess förutsättningar 
och om fritidshemmens mål och uppdrag kring barn i koncentrationssvårigheter. Som 
metod använder vi oss av kvalitativa intervjuer och intervjuar fyra fritidspedagoger i en 
stad i Sverige. Genom samtalsanalys skriver vi vad pedagogerna svarat med anknytning 
till forskningsfrågorna. Med hjälp av intervjuerna får vi reda på att fritidspedagogerna 
försöker anpassa lokaler och miljöer efter barn i koncentrationssvårigheter men att de 
tycker att det är svårt. De försöker även att vara i närheten av barn i koncentrations-
svårigheter i den fria leken och i styrda aktiviteter. I diskussionen diskuteras bland annat 
fritidspedagogernas syn på barn i koncentrationssvårigheter, deras svar om hur viktig 
planering och efterarbete är för yrket, samt hur viktigt det är med en bra samverkan 
mellan skolan och hemmen.  
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1 Inledning 
 
Vi heter Malin Lundberg och Johannes Marklund och är två studerande som läser till 
yrket som Fritidspedagog här på Luleå Tekniska Universitet. Malin är tjugotvå år och hon 
är född och uppväxt i Luleå kommun. Hon började studera som fritidspedagog när hon 
var arton år. Johannes är en kille som är tjugotre år och han är född och uppväxt i 
Skellefteå kommun. När han var nitton år valde han att börja studera till fritidspedagog i 
Luleå. Det gjorde även att han flyttade till en lägenhet i Luleå. Vi båda valde att läsa till 
fritidspedagoger hösten 2006. Vi tycker båda om att ta hand om barn och att se dem leka, 
ha kul och samtidigt se att barnen utvecklas emotionellt och socialt tillsammans med 
andra. Därför har vi blivit intresserade av hur fritidspedagoger arbetar med att öka barn i 
koncentrationssvårigheter förmåga att fungera med andra barn i lek. Med det menar vi fri 
lek enskilt och i grupp, samt styrda aktiviteter och lekar som leds av fritidspedagoger. Vi 
undrar om de har något speciellt förhållningssätt med dessa barn när de ger instruktioner i 
styrda aktiviteter samt när barnen leker för sig själva.  
 
Vårt intresse för barn i koncentrationssvårigheter väcktes under vår VFU där vi märkte 
att det uppstod olika problematiska situationer, när barn i koncentrationssvårigheter var 
inblandade i både styrda aktiviteter som fritidspedagogerna lett och även i den fria leken. 
Exempel på situationer vi har sett är barn som avbryter fritidspedagogen vid instruk-
tioner, bryter mot regler och har svårt med att anpassa sig till andra barn. Vi vill veta hur 
fritidspedagogerna formar sin undervisning, vad de använder sig av för material samt 
vilka lokaler som fungerar bäst, för att sedan kunna använda oss av de kunskaperna i vår 
framtid som fritidspedagoger. Vi vill även ta reda på om fritidspedagogerna ser att det är 
omgivningen som påverkar hur omfattande svårigheterna blir för barn i koncentrations-
svårigheter eller om det enbart är barnen själva som står för de problematiska situa-
tionerna som kan uppstå. Vi har inriktat oss på barn som är impulsiva, hyperaktiva och 
ouppmärksamma. Anledningen till att vi har inriktat oss på dessa är för det är de som 
enligt en amerikansk undersökning utmärker sig mest hos barn i koncentrations-
svårigheter. Dessa förklarar vi mera ingående i bakgrunden. 
 
Arbetsuppdelningen med uppsatsen löste vi genom att läsa olika böcker, skriva ned text 
från dessa på varsin dator och sedan samanställa texten. Malin tog ansvar för böckerna 
om fritidshemmets förutsättningar och uppdrag samt även utskrivningen av metoden. 
Johannes ansvarade för böckerna om barn i koncentrationssvårigheter och skrev förord 
och abstract. 
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2 Syfte 
 
Vi vill ta reda på hur fritidspedagoger arbetar med att öka barn i koncentrations-
svårigheters förmåga att fungera med andra barn i lek. Leken delar vi in i två uttryck 
vilka är fri lek och styrd aktivitet.  
 
Vi ska utgå ifrån följande forskningsfrågor: 
– Vilken syn har fritidspedagogerna på barn i koncentrationssvårigheter? 
– Vad anser fritidspedagogerna påverkar deras förhållningssätt? (Lokaler och miljö, 
samarbete mellan personal på skolan och med hemmen, planering och efterarbete, 
storleken på barngrupperna) 
– Vilket förhållningssätt använder fritidspedagogerna sig av i sitt ledarskap för att 
utforma en god lärandemiljö för barn i koncentrationssvårigheter i fri lek och styrda 
aktiviteter? 
 
Nyckelord: Fritidshem, barn, koncentrationssvårigheter 
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3 Bakgrund 

3.1 Definitioner av begrepp 
 
Vi vill inleda vår bakgrund med att definiera några viktiga nyckelbegrepp. Dessa är 
fritidshem, koncentrationssvårigheter, fri lek och styrd aktivitet.  
 
Fritidshem 
Enligt Skolverket (2007) är fritidshemmet en verksamhet som är till för inskrivna barn 
upp till tolv år. Det är en pedagogisk gruppverksamhet och den bedrivs vanligen 
integrerad med förskoleklassen och den obligatoriska skolan, men kan också bedrivas 
fristående.  
 
Här är en beskrivning på ett exempel över hur en dag på fritidshemmet kan se ut enligt 
Johansson (1984): Dagen börjar med att barngruppen samlas på fritids innan de börjar 
skolan, vid halv sju på morgonen. Under den fria tiden får barnen spela spel tillsammans 
med pedagogerna och de som inte ätit frukost äter den på morgonen. Under förmiddagen 
när barnen är på skolan planerar fritidspedagogerna verksamheten tillsammans med 
varandra, samtidigt som de kan göra inköp och andra nödvändigheter. När barnen 
kommer till fritids efter skolan får de oftast leka fritt. Vid mellanmålet klockan två på 
eftermiddagen finns det regler för vilken ljudnivå som ska förekomma och vilka lokaler 
som barnen får vistas i. Efter mellanmålet har fritidspedagogerna samling med barnen för 
att kolla av hur många barn som finns kvar på fritids samt vilka aktiviteter barnen tänker 
göra resten av dagen, fram till klockan sex på kvällen när fritidshemmet stänger (ibid).  
 
Fri lek 
Den fria leken tar upp en stor del av tiden på fritidshemmet. När vi talar om fri lek utgår 
vi från Olofssons (1992).  Fri lek beskrivs som en aktivitet som utformas och genomförs 
på barnens villkor. Det är barnen som styr leken, och det finns inte någon vuxen som 
bestämmer ramarna för hur den fria leken ska ta sin form.  
 
Styrd aktivitet 
Andra aktiviteter som barnen deltar i är aktiviteter med de vuxna, som olika styrda 
aktiviteter. För att reda ut vad det begreppet innebär väljer vi att använda oss av Grønmos 
(2006). Styrda aktiviteter leds av de vuxna, det är pedagogerna som bestämmer vilka 
regler som gäller för tillfället. I denna uppsats väljer vi härmed att kalla de olika sam-
lingarna och lekarna som fritidspedagogerna leder med barnen, för styrda aktiviteter. 
 
Barn i koncentrationssvårigheter 
De barn som vi särskilt vill fokusera på i denna uppsats är barn som på olika sätt visar på 
koncentrationssvårigheter. Vi väljer att utgå från APA (2000) hur koncentrations-
svårigheter definieras hos barn. Enligt dem går ordet koncentrationssvårigheter att dela 
upp i tre punkter, vilka är ouppmärksamhet, impulsivitet och hyperaktivitet. Ouppmärk-
samhet syns oftast genom att barnet är tankspridd och har svårt för att behålla uppmärk-
samheten inför lekar eller uppgifter. Barnet har också svårt för att lyssna på direkta tilltal 
och har svårigheter med att ta till sig instruktioner vilket medför att barnet ogillar att göra 
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uppgifter som kräver mental uthållighet. Andra kännetecken är att barnet är lättdistraherat 
av den yttre miljön och ofta är glömskt. Hyperaktivitet kan ses genom att barnet har svårt 
att sitta stilla och ofta lämnar platsen där de förväntas sitta kvar. Det kan också synas 
genom att barnet går runt i lokalerna, vilket brukar resultera i att de andra barnen blir 
störda. Barnet har svårigheter med att utföra fritidsaktiviteter lugnt och stilla. Impulsivitet 
kan synas genom att barnet har svårt att lyda regler som exempelvis att vänta på sin tur. 
Barnet har också svårt att ta kontakt med andra barn och brukar exempelvis kasta sig in i 
de andra barnens samtal eller lekar (ibid).  
 

3.2 Fritidshemmets uppdrag och förutsättningar för att arbeta med barn i 
koncentrationssvårigheter 
 
Fritidshemmet har i uppdrag att utveckla barns samspel och lärande. Fritidshemmet ska 
förhålla sig till "Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet (Lpo94)" samt "Kvalitet i fritidshem (Skolverket 2007)”. Fritidshem och 
skola ska idag samverka och det ska finnas en integrering mellan dessa verksamheter, där 
fritidspedagogerna ska tillföra den kompetensen som grundskolelärarna saknar. Den 
kompetensen kan beskrivas som fritidens lärande. Detta lärande innebär enligt Calander 
(1999) att barnet utvecklar sin självkänsla, identitet, sin kunskap om moral och normer i 
samhället, vilket gör att de stärks som sociala individer. Ursberg (1996) nämner att det 
som utmärker fritidshemmets kvalitet är att verksamheten har sin tyngdpunkt i att stödja 
barnens utveckling, ge dem sammanhang i tillvaron, utveckla deras kompetenser, till-
godose deras behov av trygghet och omsorg samt stimulera deras intressen. Fritids-
hemmet ger barnen en allmän kompetens. 
 
Ett av kraven som Skolverket (2007) betonar angående fritidshemmets förutsättningar är 
att det är viktigt att ha välutbildad personal. Det förbättrar relationsskapandet och sam-
spelet, genom att personalen kan använda sig av lekar som är bra för att stärka samarbetet 
och samspelet i barngruppen. Fritidspedagogernas kunskaper om barnets sociala 
kompetens är bra att ha som komplement i arbetet med att förebygga mobbing och andra 
svårigheter som kan uppstå i barngrupper på skolan. Fritidshemmet kan även erbjuda 
barnen en meningsfull fritid genom att ha en trygg och rolig verksamhet där lek och 
skapande formade efter barnens behov, får ett stort utrymme. En förutsättning för att 
skapa en trygg och rolig verksamhet för barnen är att fritidshemmet har tillräckligt stora 
barngrupper i förhållande till personalstyrkan (ibid).  
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3.2.1 Storleken på barngrupperna och den fysiska miljön 
 
Antalet inskrivna barn på fritidshem har ökat stort den senaste tiden. År 2008 var åttio 
procent av barn i åldern sex till nio år och cirka tretton procent av barnen som var tio till 
tolv år gamla inskrivna på fritidshem. Genomsnittsbarngruppen har ökat från att vara 
cirka arton barn per fritidshem 1980, till att vara cirka trettiofyra barn per fritidshem 
2008. Detta har medfört större krav på fritidsverksamhetens verksamhet och att perso-
nalen måste ta extra ansvar och ha extra bra koll på alla barn som befinner sig på fritids 
(ibid).  
 

 
 (www 1) 
 
Skolverket (2007) tar upp om att det är viktigt att se till att barngruppen inte är för stor. 
Om barngruppen är för stor och personalstyrkan för liten i förhållande till barngruppen, 
kan inte barnen utvecklas på bästa sätt, vilket gör det extra svårt för barn i behov av stöd 
att koncentrera sig. Det finns däremot inte några bestämmelser för gruppstorlek eller 
personaltäthet, det kan variera stort mellan de olika fritidshemmen. Gällande fritids-
hemmets fysiska miljö behöver fritidsverksamheten rum för livliga aktiviteter i grupp, 
samt rum med lugna och avslappnande miljöer. Det är viktigt att lokalerna är överblick-
bara eftersom att det underlättar för pedagogerna att hålla reda på var barnen befinner sig 
under verksamheten (ibid). 
 
En viktig aspekt enligt Gillberg (2005) är att barn i koncentrationssvårigheter har svårare 
för att ta till sig kunskaper i stor grupp än i liten grupp. De har lättare för att koncentrera 
sig när det finns mindre antal barn runt omkring. Därför bör barnen ha större delen av sin 
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undervisning i mindre grupper. En annan fördel med att arbeta i små grupper är att barn i 
koncentrationssvårigheter känner en större delaktighet i aktiviteten. För att det ska bli bra 
för barnen att arbeta i en liten grupp är pedagogerna tvungna att ha de kunskaper som 
krävs för att leda en grupp. I små grupper kan även aktiviteterna kan tränas, för att sedan 
övergå till att genomföras i storgrupp (ibid). 
 

3.2.2 Planering och efterarbete 
 
Enligt Skolverket (2007) är en förutsättning för att verksamheten ska ha möjlighet att ta 
hänsyn till alla dessa faktorer att rektorerna har stor inblick i vad som händer, samt att de 
ger personalen tillräckligt med tid till att planera, följa upp och utvärdera verksamheten. I 
utvärderingen ska även föräldrar och barn ingå. De ska ha inflytande enligt läroplanen. I 
kvalitetsredovisningen ska barnen också medverka och verksamheten förväntas ha en 
plan för hur deras synpunkter kan användas på bästa sätt. Det kan ge en bild av vilka 
förändringar som kan inträffa och vilka behov av utveckling som finns. Kvalitetsredo-
visningarna ska innehålla information om hur arbetet har gått med att uppnå målen i Lpo 
94. För att skriva dessa måste personalen samarbeta med varandra (ibid). Därför reder vi 
nu ut vad samarbete mellan personalen i skolan kan innebära. 
 

3.2.3 Samarbete mellan personalen på skolan och med hemmen 
 
Det finns olika skrifter som pekar på betydelsen av att ha ett fungerande samarbete 
mellan personalgrupperna på skolan för att förbättra förutsättningarna för barnen och 
arbetet med barn i koncentrationssvårigheter. En av dem är Bronfenbrenner (1979), som 
skriver att ett nära samarbete och ömsesidiga positiva känslor hos barn, ger dem större 
utveckling i lärandet till skillnad från miljöer där de vuxna inte samarbetar. Teeter (2004) 
och Skolverket (2007) skriver vidare om samarbete att personalstyrkans stöd påverkar 
hur omfattande svårigheterna blir för barn i koncentrationssvårigheter. Det är därför av 
stor vikt att samarbetet fungerar mellan skola, hem och fritids där de vuxna har huvud-
ansvaret för barnen. 
 
Det finns även författare som ställer sig kritiska till samarbetet mellan fritidspedagoger 
och lärare. Söderlunds (2000) undersökning angående samarbete mellan fritidsverk-
samhet och skola visar att enbart fritidspedagogerna får utökade arbetsuppgifter när 
arbetet läggs inom två olika system: skola och fritidshem. Det finns även fritidspedagoger 
i författarens undersökning som helt slutat att samarbeta med lärarna därför att de sällan 
blir bemötta med respekt. Några av lärarna tycker att skolgången är viktigare än 
fritidsverksamheten (ibid). Calander (1999) menar att fritidspedagogerna upplever sig 
orättvist behandlade när de genom samarbete bidrar med arbetsinsatser i skolan till 
skillnad från lärarna som lyser med sin frånvaro på fritidshemmen under eftermiddagen. 
Undersökningen visar att förhållandet mellan skola och fritidshem inte präglas av 
jämlikhet därför att samverkan sker på skolans villkor. Genom de politiska och 
administrativa beslut som skolan har måste fritidpedagoger och lärare samarbeta oavsett 
om det går bra eller dåligt (ibid). 
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3.3 Barn i koncentrationssvårigheter 
 
I uppsatsen väljer vi att skriva om barn i koncentrationssvårigheter och Skolverket (2007) 
belyser betydelsen av att ge barn i koncentrationssvårigheter det stöd de behöver. 
Gillberg (2005) skriver att de kännetecken som de barnen har gemensamt med barn som 
har diagnosen ADHD, ADD och DAMP är att de har svårt för att fokusera, är impulsiva, 
hyperaktiva och har svårt med att anpassa sig socialt. Några exempel på detta är att de har 
svårt att sitta stilla och vill springa omkring eller gunga med stolen. En del kan tro att de 
här barnen söker efter uppmärksamhet eftersom att de inte klarar av att nå upp till alla 
kraven som ställs på dem i skolan. De som får diagnosen har dock mer uttalade 
svårigheter inom dessa områden och deras svårigheter växer inte bort. Något som barn i 
koncentrationssvårigheter har gemensamt med barn som får diagnosen ADHD är att de 
har svårt med tidsuppfattningen. Detta leder ofta till att barn i koncentrationssvårigheter 
blir försenade till olika aktiviteter. De kan ha svårt med motoriken som till exempel att 
göra saker samtidigt med vänstra armen och vänstra benet. Om dessa svårigheter medför 
att barnet inte klarar av att uppnå målen i undervisningen kan de vuxna komma överens 
om att ge ett extra stöd till de här barnen (ibid). 
 
Skolverket (2007) menar att fritidshemmet har ett extra ansvar för barn i koncentrations-
svårigheter därför att de behöver särskilt stöd i sin utveckling av psykiska och en del 
fysiska skäl. Stöd till barn i koncentrationssvårigheter kan ges till barnet självt, barn-
gruppen eller till personalen i form av samtalsstöd. Det är viktigt att hela personalgruppen 
på skolan kommer överens om vilken typ av stödinsats som är bäst för barnet och barn-
gruppen. Likaså att personalen rådgör med föräldrarna för att komma överens med 
ledningen om vilken typ av stödinsats som är lämpligast. Personalen bör även göra en 
uppföljning på barnets behov och utvärdera det. En viktig aspekt är att det inte finns 
något krav på att personalen på fritidshemmet behöver göra åtgärdsprogram till barn som 
behöver särskilt stöd. Därför är det betydelsefullt att diskutera och dokumentera stöd-
insatserna med föräldrarna och att föräldrarna får en bred inblick i fritidsverksamhetens 
mål och uppdrag (ibid). Kadesjö (2008) skriver att annat stöd till barn i koncentrations-
svårigheter kan ges genom att låta en vuxen följa med barnet och hjälpa den att återfå 
koncentrationen när den tappat den, vilket gör det lättare för barnet att fortsätta med 
lekarna eller de styrda aktiviteterna. 
  

3.4 Förhållningssätt under barnens kvalitetstid 

3.4.1 Den fria leken 
 
Många barn väljer att leka med sina kamrater den större delen av tiden som de befinner 
sig på fritidshemmet. Skolverket (2007) menar att leken är viktig för barnens utveckling 
och lärande. Det är i leken som barnen lägger grunden för sin identitet. Barnen lär sig 
även att läsa av vad de andra barnen tänker och utvecklar på det viset den empatiska 
förmågan. På fritidsverksamheten ställs det krav på barnen att lära sig att acceptera 
varandras olikheter samtidigt som de inser att de blir tvungna att vara kompromissbara 
(ibid). 
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Enligt Khocsis (2009) ger den fria leken viktiga kunskaper till barnen som de har nytta av 
resten av livet. Den fria leken medför att barnen blir tvungna att lära sig att uttrycka sina 
egna känslor, sin fantasi samtidigt som det sociala samspelet utvecklas. 
 

För att barn ska lära sig socialt samspel måste vi tänka ett steg till, vara delaktiga och 
ständigt närvarande, ibland utan att det märks, att vi kan hjälpa dem att lyssna in sina 
konflikter och lyssna på sina kompisar… vi lär känna varje individuellt barn och vet vad 
de behöver (Khocsis, 2009; 1; 6-7) 

 
Olofsson (1996) skriver att barnen ideligen lär sig något i leken eftersom de tar reda på 
saker de undrar över. Det är även viktigt för barnens självförtroende att de känner att de 
kan göra spännande utflykter och ha roligt på egen hand och tillsammans med andra. Hon 
skriver även, precis som Khocsis (2009) och Johansson (1984), att det är viktigt att vara 
engagerad i barnens lek, även om pedagogen inte är med och leker, för att kunna ingripa 
om någon konflikt uppstår som barnen själva inte kan lösa. Framförallt är det viktigt att 
barnen lär sig att leka, på många olika sätt. Kadesjö (2008) håller med om detta och pekar 
på att det är viktigt att barnen ibland får stanna upp och reflektera över vad leken går ut 
på, vilken roll de har i leken och vad de andra förväntar sig av dem. En annan aspekt som 
Olofsson (1992) nämner angående leken är att den är viktig för barnen inför deras framtid 
därför att den ger dem sammanhang och förståelse för det nya samtidigt. Dessutom får 
barnen en frihetskänsla i leken genom att de får göra vad de vill. 
 
Johansson (1984) och Kadesjö (2008) menar att det läggs mycket ansvar på barnen på 
fritidshemmet därför att de får välja vilka kamrater de vill leka med och även vilka 
aktiviteter de vill utföra med varandra. Detta kan i sin tur utgöra svårigheter för barn i 
koncentrationssvårigheter eftersom att de har stort behov av struktur och tydliga riktlinjer 
i vardagen. Skolrasten är ett typexempel som enligt Ihrskog (2006) kan jämföras med den 
fria leken på grund av de fria ramarna barnen får. Detta kräver i sin tur tid och koncen-
tration, vilket enligt Gillberg (2005) är extra svårt för barn i koncentrationssvårigheter 
och resulterar ofta i att de barnen ibland får vara med någon eller några och andra stunder 
inte får vara med någon alls. Barnet som har få kamrater får sedan svårt att lita på andra 
därför att han/hon tar med sig erfarenheter av kamratrelationer. En annan situation som 
brukar uppstå kring barn i koncentrationssvårigheter är att de kan bli ovänner med sina 
kamrater. De kan hitta på egna regler i leken eller uppgiften samtidigt som de kan strunta 
i pedagogernas instruktioner, vilket brukar leda till att de andra barnen blir arga på det här 
barnet och stöter bort honom eller henne (ibid).  
 
Enligt Gillberg (2005) förstår barn i koncentrationssvårigheter inte varför de andra 
barnen blir arga på dem. Därför är det viktigt att uppmuntra dessa barn och säga positiva 
saker till dem för att de ska orka vara med i leken. När barnen inte deltar i de andra 
barnens aktiviteter får de inte den träning i att leka och samspela som de behöver för att 
utveckla den sociala kompetensen. Dessa barn går också miste om den motoriska 
träningen när de inte är ute och leker, vilket gör att den kroppsliga osäkerheten ökar. Det 
blir svårare för dem att vara med i de lekar och aktiviteter som de andra barnen ägnar sig 
åt. Det brukar också vara barn i koncentrationssvårigheter som ropar på hjälp av de vuxna 
(ibid). 
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Vad är det som gör att barnet kommer i konflikt och eller blir avvisat? Beror det på 
bristande förmåga till ömsesidighet som också märks i andra sammanhang eller kanske 
oförmåga att hålla sig till överenskommelser? Handlar det om att barnet lätt blir argt eller 
alltför fort uppvarvat eller om passivitet och oföretagsamhet? Saknar det de färdigheter 
som andra tycker att man måste ha? Eller är det en dålig förmåga att leka som leder till 
kamratkonflikter? (Kadesjö, 2008, s 268) 

 
Kadesjö (2008) skriver att det är viktigt att pedagogen tänker på sitt förhållningssätt med 
barn i koncentrationssvårigheter för att kunna stärka det barnets självkänsla och skydda 
det från misslyckanden. Det är också viktigt att påverka kamraternas uppfattning av det 
barnet vilket gör att de märker barnets positiva sidor. För att det ska kunna inträffa måste 
pedagogen vara extra tydlig i sitt budskap och inte säga "lek med Kalle nu på rasten" utan 
istället säga "Kalle och Stina, gå och hämta pulkorna i förrådet". Om kamraterna ser att 
Kalle klarar av att göra de sysslorna som pedagogerna ber honom att göra, får kamraterna 
en mer positiv syn på honom. Det är därför än en gång av stor vikt att vuxna finns i 
närheten av barnen i leken därför att den vuxne då kan ingripa i situationer där det behövs 
och hjälpa barn i koncentrationssvårigheter att träna sin medkänsla (ibid).  
 

3.4.2 Den styrda aktiviteten 
 
Styrda aktiviteter leds enligt Grønmo (2006) av de vuxna. Det är pedagogerna som 
bestämmer vilka regler som gäller för tillfället. I denna uppsats är styrd aktivitet en 
benämning på samlingar och lekar i ledning av pedagogerna. Angående styrda aktiviteter 
finns några aspekter som är viktiga att tänka på om barn i koncentrationssvårigheter 
enligt Kadesjö (2008). De är att det finns en tydlig struktur på verksamheten samt att 
pedagogerna ger tydliga instruktioner. Det är av stor vikt att dessa barn får rimliga 
uppgifter som de kan genomföra. Får de uppgifter som är för svåra kan de ge upp och få 
negativa erfarenheter. Det är viktigt som pedagog att välja rätt fritidsaktiviteter åt barn i 
koncentrationssvårigheter. Övningarna ska uppnå samvaro med andra barn men får inte 
vara för komplicerade, då klarar de inte av övningarna. Det är viktigt att tänka på att barn 
i koncentrationssvårigheter har svårt för att hålla sig till reglerna för aktiviteterna och 
därför kan det inte finnas för många och komplicerade regler. En annan författare som 
pekar på betydelsen av att barnet ska klara av övningarna är Hellström (1995), som 
menar att misslyckanden till slut kan leda till att barnet inte vågar prova något nytt. 
 
Gillberg (2005) skriver att en annan bra åtgärd för dessa barn kan vara att placera dem 
nära pedagogen därför att de annars kan blir distraherade av de andra eleverna under 
aktiviteterna. Pedagogen behöver även ta hänsyn till att de barnen har svårt att 
koncentrera sig en längre stund och därför är det viktigt att ta många korta pauser. 
Pedagogerna borde pröva sig fram vilken lokal och miljö som passar bäst för barnet för 
att den ska trivas i bästa möjliga mån. 
 
Något som både Hellström (1995) och Kadesjö (2008) skriver är att lagsporter kan utgöra 
svårigheter för barn i koncentrationssvårigheter eftersom de kräver social anpassnings-
förmåga, samspel, rörelse, motorisk anpassningsförmåga och prestationer. Aktiviteter 
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med mycket väntan brukar inte heller vara bra för barn i koncentrationssvårigheter. 
Däremot är aktiviteter som cykling, löpning eller friidrott mycket bättre för då slipper 
barnen samarbeta och det finns inte lika många regler som skall följas, vilket innebär 
struktur och tydliga ramar för vilka mål som gäller. Hellström (1995) föreslår även andra 
aktiviteter som passar för barn i koncentrationssvårigheter som har ett praktiskt handlag. 
Det kan vara att spela ett instrument, måla, skapa i keramik, delta i körsång, dans eller 
teater. Det är bra om dessa barn får vara med i olika styrda gruppverksamheter i 
fritidshemmet som exempelvis målargrupper eller musikgrupper. 
 

3.5 Sammanfattning 
 
Vårt syfte är att vi vill ta reda på fritidspedagogers tankar kring hur de arbetar med att 
öka barn i koncentrationssvårigheters förmåga att fungera med andra barn i lek. Vad vi 
menar med det är hur barn i koncentrationssvårigheter fungerar i fri lek, samt i styrda 
aktiviteter som leds av fritidspedagoger. I bakgrunden tar vi därför bland annat upp hur 
barn i koncentrationssvårigheter fungerar i den styrda aktiviteten och i den fria leken på 
fritidshemmet. Litteraturen visar att de har svårigheter med att följa reglerna och slutföra 
aktiviteterna. Vi väljer även att definiera fria lekar som aktiviteter som utförs på barnens 
villkor och styrda aktiviteter som aktiviteter och lekar som leds av fritidspedagogerna. 
Att ett barn har koncentrationssvårigheter visar sig genom tre olika områden vilka är 
ouppmärksamhet, impulsivitet och hyperaktivitet. Barn i koncentrationssvårigheter kan ha 
svårt att fungera i miljöer som inte är anpassade efter deras behov. 
 
Barngruppens storlek kan påverka barn i koncentrationssvårigheter negativt. Detta 
förhållande kopplat till att antalet barn ökat kraftigt inom fritidshemmen har lett till ökade 
svårigheter för fritidspedagogerna. Olika författare menar även att pedagogernas 
förhållningssätt med barn i koncentrationssvårigheter är mycket viktigt och att det är 
viktigt att säga positiva kommentarer till barnen för att stärka deras självförtroende. 
Gällande fritidshemmets fysiska miljö står det att fritidsverksamheten behöver rum för 
livliga aktiviteter i grupp, samt rum med lugna och avslappnande miljöer. Det står även 
att det är viktigt att fritidspedagogerna får tillräckligt med tid till att planera 
verksamheten med tid till efterarbete. Angående samarbetet står det att det är viktigt att 
personalen på skolan har ett fungerande samarbete samtidigt som det även är viktigt att 
kommunikationen med föräldrarna går bra. Därigenom får barnet bästa möjliga 
utveckling. 
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4 Metod 
 
Vi väljer att använda oss av kvalitativa studier enligt Trost (2005) för att vi eftersträvar 
en god förståelse för respondenternas tankar kring deras handlingar och hoppas att få 
detta genom personligt möte med dem. Enligt Svenning (2003) riskerar vi heller inget 
bortfall av resultatet när intervjuerna utförs ansikte mot ansikte i jämförelse med om vi 
hade skickat ut enkäter. 
 

4.1 Urval 
 
Intervjuerna ska genomföras med fyra fritidspedagoger. Anledningen till detta är att Trost 
(2005) skriver att det är bättre att göra få väl utförda intervjuer än ett flertal mindre väl 
utförda. Dessutom kan vi utöka antalet intervjuer efterhand om vi tycker att det är 
nödvändigt. Respondenterna som kommer att ställa upp känner vi sedan tidigare VFU 
(Verksamhetsförlagd Utbildning). Två av respondenterna arbetar på samma fritidshem 
och de andra arbetar på olika fritidshem. Anledningen till detta är att vi vill ha en bredare 
förståelse för hur fritidspedagoger arbetar med barn i koncentrationssvårigheter eftersom 
att detta kan vara olika mellan fritidshemmen.  
 

4.2 Material 
 
Vi väljer att använda oss av kassettbandspelare och ljudinspelaren på våra mobiler samt 
bandspelare. Det är en stor fördel enligt Kvale (2009) att intervjuaren kan lyssna till 
tonfall och ordval upprepade gånger och det går att skriva ut intervjun ordagrant. En 
annan fördel med bandspelare är att intervjuaren lär sig av sina misstag mellan 
intervjuerna, genom att lyssna till sin egen röst, vilket är en stor fördel för oss nybörjar-
intervjuare. Vi ska också göra personliga anteckningar om sådant som händer under 
intervjun, som exempelvis preliminära tolkningar, kroppsspråk, kringhändelser eller 
irritation. Därför väljer vi att använda oss av anteckningar som komplement till band-
spelaren (ibid).  
 

4.3 Etiska överväganden 
Vi skriver inte i resultatet vilket kön och i vilken ålder respondenterna är, därför att det 
inte är relevant mot syftet och att detta inte är en undersökning ur ett genus perspektiv. 
Dessutom tror vi att den informationen kan utgöra att det går att lista ut vilka respon-
denterna är och därmed inte blir anonyma. 
  

4.4 Genomförande 
 
Trost (2005) menar att vi ska ringa till respondenterna, presentera oss samt berätta 
ungefär vilken tid intervjuerna kommer att ta upp som förberedelse. Vi ska även berätta 
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även vilket syfte vi har med intervjun och fråga om vi får komma tillbaka och ställa fler 
frågor om vi missar någon viktig fråga. Vi väljer även att intervjua respondenterna enskilt 
eftersom att det är bättre att intervjua en respondent i taget än flera samtidigt. Annars kan 
de bli påverkade av grupptrycket. Respondenterna får även välja vilken miljö som 
intervjuerna skall genomföras i (ibid). 
 
Vi använder oss av kvalitativa studier i form av personliga intervjuer där vi båda deltar 
genom att en av oss ställer intervjufrågorna och den andra antecknar. Samtidigt kan vi 
hjälpa varandra med att fylla i frågor om vi missar något. Vi kommer att starta 
intervjuerna med att prata om något vardagligt, för att få igång samtalet (ibid).  
 
Sedan kommer vi att använda oss av öppna frågor som enligt Häger (2001) får respon-
denterna att berätta och ge oss rikligt med information samtidigt som vi försöker väva in 
dessa i ett samtal. Under intervjun ska vi tänka på att det som Svenning (2003) skriver 
vilket är att inte avbryta respondenten samtidigt som: 
 
  Det händer också att intervjuaren faktiskt styr intervjupersonens svar. Det kan ske  
  genom minspel och allmän kroppshållning, eller annat som demonstrerar intervjuarens  
  gillanden och ogillanden i olika frågor. En annan form av intervjuareffekt är att 
  intervjuaren tolkar svaren fel. (Svenning, 2003, s. 121) 
 
Kvale (2009) menar att det är viktigt att vi utvecklar vår egen intervjuteknik mellan inter-
vjuerna för att få bästa möjliga svar. Detta kommer vi att göra genom att reflektera efter 
varje intervju över vad som gått bra och mindre bra samt eventuella orsaker till det. Detta 
menar författaren ska hjälpa oss i intervjuanalysen där vi analyserar svaren.  
 

4.5 Analys 
 
Vi ska använda oss av samtalsanalys enligt Kvale (2009), för att analysera intervjuerna. 
Samtalsanalysen går ut på att analysera valda betydelsefulla delar av svaren och därför tar 
vi bort ord som inte är relevanta i förhållande till syftet. Vi kommer sedan att 
sammanställa svaren och ta med det som är relevant i anknytning till forskningsfrågorna 
vilket medför att vi lättare får en överblick över vad de olika respondenterna svarat mot 
syftet. Detta skriver vi ned i resultatet, tillsammans med några citat från intervjuerna 
(ibid). 
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5 Resultat 
 
Här kommer en presentation över vad fritidspedagogerna svarade med anknytning till 
forskningsfrågorna. Vi börjar med att presentera svaret mot forskningsfrågan om hur 
respondenterna såg att barnen hade svårigheter med koncentrationen. Sedan presenterar 
vi respondenternas svar angående förutsättningarna för fritidsverksamhetens kvalitet och 
avslutar med att presentera deras förhållningssätt i fri lek och i styrda aktiviteter. 
 

5.1 Respondenternas syn på barn i koncentrationssvårigheter 
 
Respondenterna såg att barn i koncentrationssvårigheter var ouppmärksamma. Tecken på 
detta kunde vara att de hade svårt med att vara tysta vid samlingar, mellanmål och även 
vid maten. De tyckte även att de var ouppmärksamma på vissa regler och exempelvis 
hade en ovanligt hög ljudnivå på ställen där det skulle vara en låg ljudnivå. Samtliga 
respondenter sa även att barn i koncentrationssvårigheter ibland inte förstod att de gjorde 
fel och förstod inte varför de andra barnen var arga på dem. Något annat de såg var att 
barn i koncentrationssvårigheter var lättstörda om de hörde något ljud och om det före-
kom någonting intressant ute kunde de tappa fokusen på aktiviteten. En av respon-
denterna svarade även angående barn i koncentrationssvårigheter att:  
 

En del av barnen ser ut som att de lyssnar på mig vid samlingar, men när sam-
lingarna är slut märker jag att de inte lyssnat för att de ställer en massa frågor. De 
dagdrömmer! (Intervju 1)  

 
Samtliga respondenter svarade även att de kunde se att barn i koncentrationssvårigheter 
hade svårt med uthålligheten. Om de hade en aktivitet en längre tid blev de uttråkade 
vilket ledde till att de började göra andra saker som de själva tyckte var mer intressant. 
"Barn med koncentrationssvårigheter kan inte göra en aktivitet en längre tid utan blir 
uttråkade fort" (Intervju 2) 
 
Respondenterna nämnde även att de kunde se att barn i koncentrationssvårigheter var 
impulsiva, genom att de hade svårt med att följa regler som var uppsatta för aktiviteterna. 
De barnen ville också komma igång med uppgiften direkt utan att ha lyssnat klart på 
vilka regler som gällde. I leken kunde de helt strunta i reglerna och vad leken gick ut på 
och det ledde ofta till att de andra barnen blev arga och sa att han eller hon inte fick vara 
med. Respondenterna sa även att barnen hade svårt att räcka upp handen innan de skulle 
säga något. De ropade direkt ut svaren och ville vara först med att säga svaret på frågan. 
"När jag ställer en fråga vill de svara före alla andra" (Intervju 3) 
 
Respondenterna såg även en att vissa av barnen i koncentrationssvårigheter hade tecken 
som tydde på att de var hyperaktiva. Respondenterna svarade att barn i koncentrations-
svårigheter inte kunde, eller hade mycket svårt för att sitta stilla vid samlingar. Det var i 
övrigt de första som respondenterna tänkte på när de hörde ordet barn i koncentrations-
svårigheter.  
 



   

14 

Jag tänker på barn som inte kan sitta stilla vid samlingar och vid mellanmålet. De har lite 
svårare för att sitta stilla än barn utan koncentrationssvårigheter. (Intervju 4)  

 
Respondenterna i Intervju 2 och 4 menade att det kunde bero på att barnen var omogna, 
varav en av respondenterna sa att det märktes tydligt när barnen började mellanstadiet 
och hyperaktiviteten försvunnit. 

5.2 Respondenternas syn på verksamhetens förutsättningar  

5.2.1 Lokaler och miljö 
 
När det gällde lokaler och miljö i styrda aktiviteter tyckte samtliga respondenter att det 
var svårt att anpassa lokalerna efter barn i koncentrationssvårigheter. Respondenten i 
Intervju 4 menade att det var viktigast att se till att det inte låg framme onödigt material i 
lokalerna, eftersom att barn i koncentrationssvårigheter annars kunde påverkas negativt 
genom att det gav ett ostrukturerat intryck. Respondenten i Intervju 1 nämnde att de hade 
små rum dit barnen kunde dra sig undan om de ville ha lugn och ro. Respondenten i 
Intervju 2 sa att det inte gick att anpassa lokalerna i någon större utsträckning därför att 
det inte fanns pengar till det men att de försökte anpassa lokalerna i möjligaste mån 
genom att inte låta telefoner ringa i närheten av de barnen och hitta lugna rum. Den 
respondenten höll inte med respondenten i Intervju 1 och tyckte att det inte fanns något 
lugnt rum i fritidsverksamheten. 
 

5.2.2 Planering och efterarbete 
 
Respondenterna svarade olika angående frågan om de fick nog med tid till att planera och 
förbereda sig inför aktiviteter. Respondenten i Intervju 4 sa att planeringen och tiden inte 
hade någon betydelse för hennes arbete. Hon menade att det redan fanns tillräckligt med 
tid till att planera och förbereda sig. Respondenten i Intervju 1 sa att det var mycket att 
tänka på innan aktiviteter skulle genomföras och därför hade det underlättat om det hade 
funnits mer tid till att planera och förbereda sig. Respondenterna i Intervju 2 och 3 
svarade: 
 

Jag får tid till att förbereda mig inför uppgifter. Att det inte får ringa i min telefon och att 
jag har med mig allt material och det underlättar både för mig och barnen. Framförallt 
handlar det om att jag måste förbereda mig mentalt vad är det jag ska göra och var vi ska 
vara. Ibland är det svårt att få tag i ett rum som är ledigt att man inte har pratat med de 
andra pedagogerna och att det krockar. Det hade givetvis underlättat att boka rum för då 
krockar de inte plus att det inte är andra pedagoger som är och springer i dörren när jag 
har styrda aktiviteter.(Intervju 2) 
 
Det hade underlättat om jag hade haft mer tid till planering. För mer 
förberedelse underlättar mitt arbete med barn som har koncentrationssvårigheter  
men gruppstorleken påverkar lika mycket.(Intervju 3) 
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Angående dokumentering och efterarbete svarade respondenterna att de kunde bli bättre 
på att skriva ned vad som hände under dagen med barnen och de pratade om att tiden inte 
räckte till.  
 

Ofta behövs det dokumenteras ganska direkt när en situation har uppstått och det finns 
inte tid till det. ”Skulle jag dokumentera skulle det vara till en stor hjälp för mig. Det är 
för tight mellan de som händer på fritids det finns ingen tid till att dokumentera. (Intervju 
1)  

5.2.3 Storleken på barngrupperna 
 
Gällande barngrupperna tyckte respondenterna att stora barngrupper påverkade barn i 
koncentrationssvårigheter negativt därför att det oftast blev högljutt med flera barn. De 
menade att på små ytor blev det mer högljutt med många barn än de blev på stora ytor 
och det ledde till att det blev svårare att koncentrera sig för alla barn, inte bara barn i 
koncentrationssvårigheter. Respondenten i Intervju 3 sa att om det var en mindre grupp 
blev det lättare att som pedagog kunna koncentrera sig på hela gruppen och: 
 

 Att det blir mindre barn och att det blir mindre högljutt det leder till att det underlättar 
för mig som pedagog att leda en styrd aktivitet. Är det mera barn då blir det oftast mer 
livat och det brukar göra att barn med koncentrationssvårigheter blir stressade och inte 
kan slutföra aktiviteten. De kan helt strunta i den uppgiften som görs för stunden och 
starta upp en helt ny aktivitet.(Intervju 3) 

 
Fritidspedagogerna sa även att det funkade bättre att ha en stor grupp utomhus, därför att 
det fanns större utrymme där som barnen kunde samsas om:  
 

Ute är det lättare för barnen att dra sig undan om de vill vara ifred på gott och ont. Om de 
är utanför leken drar de sig undan och det är svårt för oss pedagoger att se om barnen går 
iväg. De kan lätt bli utanför för att man inte hinner se vad som händer och sker. De är 
svårare att se de som smiter undan. Men oftast vet man vilka som smiter undan och kollar 
att allt står rätt till.(Intervju 1) 
 

5.2.4 Samarbete med föräldrarna 
 
Angående frågan om samarbetet mellan föräldrarna hjälpte respondenterna i deras arbete 
kring barn i koncentrationssvårigheter i den fria leken, svarade de olika. Respondenterna i 
Intervju 1, 3 och 4 svarade att föräldrakontakten enbart hjälpte tillfälligt för att lösa olika 
konflikter, men att fler inom skolan behövdes involveras om det skulle hjälpa en längre 
tid. En annan respondent sa att: 
 

Angående om vi får någon hjälp från föräldrarna är det olika, beroende på om de håller 
med oss eller inte. Ibland finns det föräldrar som inte förstår vad vi menar därför att vi 
pratar om ett barn som de inte känner till därför att de inte ser samma saker hemma och 
då kan vi vara tvungna att övertyga dem på något sätt om vissa konkreta situationer. 
Sedan finns det naturligtvis föräldrar som är medvetna om att deras barn har problem och 
då försöker man tillsammans komma fram till gemensamma förhållningssätt, vi kan 
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exempelvis fråga dem hur de gör hemma. Om man kan samarbeta med föräldrarna är det 
A och O därför att barn som ofta hamnar i konflikter har dessa problem även hemma och 
därför behöver de stöttning överallt. Därför måste samarbetet mellan hemmen och fritids 
funka för att det ska bli bra för barnet, men det gör ju inte alltid det.(Intervju 2) 

5.2.5 Samarbete mellan personalen på skolan 
 
Det visade sig genom intervjuerna att samarbetet respondenterna hade med skolan var att 
prata med lärarna på rasterna om vad som hade hänt barnen. Däremot svarade de olika 
angående synen på samarbetet. Respondenten i Intervju 2 var inte nöjd med samarbetet 
med skolan:  
 

Jag tror det skulle hjälpa alla barn om vi skulle diskutera mer med varandra om 
förhållningssätt till barnen. Då blir det naturligt att man pratar om det som inte fungerar 
för det är oftast det man får prata om kring barn med koncentrationssvårigheter (Intervju 
2)  

 
Respondenten i Intervju 4 svarade däremot att samarbete med lärarna endast förekom 
genom IUP- möten och att :  
 

Då pratar vi om barnen med koncentrationssvårigheter och vad som behöver förbättras i 
den sociala kompetensen och det är där vi fritidspedagoger kommer in. (Intervju 4) 

 

5.3 Respondenternas förhållningssätt i den fria leken 
 
Samtliga respondenter svarade att barn i koncentrationssvårigheter kunde hamna utanför i 
den fria leken därför att de inte följde reglerna som barnen utvecklade och på det sättet 
blev ovänner med varandra. Respondenterna sa även att de tyckte att det var viktigt att 
vara i närheten av barnen i den fria leken, vilket skulle göra att de lättare skulle upptäcka 
om konflikter uppstod och kunna hjälpa barnen att lösa dem.  
 

I den fria leken får jag som pedagog gå in och stötta barnen och bryta i leken när det 
uppstår konflikter som barnen inte kan lösa. Att berätta för barnet vad han eller hon har 
gjort fel att förklara att: nu hände det här och du gjorde såhär och då händer det här med 
de andra i gruppen. Konsekvenserna blir att du inte får vara med. Ibland kan det hända att 
man kommer in fel i en situation och säger stopp till fel person.(Intervju 1) 

 
Respondenten i Intervju 1 sa även att det var lite svårare att hålla sig i närheten av barn i 
koncentrationssvårigheter på rasten än inomhus i den fria leken, därför att det brukade 
hända mycket annat som tog upp tid utomhus.  
 
Om respondenterna märkte att barn i koncentrationssvårigheter hamnade utanför brukade 
de prova olika åtgärder. En av respondenterna svarade:  
 

Jag brukar tänka på att få in dessa barn i någon form av lek som jag själv styr upp, alltså 
har fler styrda aktiviteter med dem. Sport funkar bra för barnet får ett slags sammanhang 
av det"(Intervju 4)  
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Två andra respondenterna svarade:  
 

Det är viktigt att man själv försöker hjälpa genom att prata med dom och slussa in dom i 
någon barngrupp och hitta på något de kan göra tillsammans. Ibland kan det vara att man 
själv som vuxen gör någon aktivitet med barnet med det är ingen lösning utan man måste 
få in barnet i barngruppen(Intervju 1) 
 
Om jag vet att det finns ett barn som har svårt med lekar och att förhålla sig till regler 
håller jag mig i närheten. Då går jag in i leken när jag ser att det är på väg att bli en 
situation som kan leda till en konflikt. Det är viktigt att stötta barnen och hjälpa dem vid 
konflikter och vara i närheten som vuxen. Att se till att alla barn leker och har kul är 
viktigt.(Intervju2) 

 
Beträffande frågan om fritidspedagogerna tyckte att barn i koncentrationssvårigheter 
hade svårare för fri lek än styrda aktiviteter var åsikterna lite olika. Två av respon-
denterna trodde inte att vissa barn hade svårare för fri lek för att de hade koncentrations-
svårigheter. En annan respondent svarade såhär "jag har upplevt att barn med 
koncentrationssvårigheter fungerar mycket bra i sport" (Intervju 4). Respondenten i 
Intervju 2 svarade däremot att:  
 

I en lek har barnen gjort en överenskommelse om hur de ska leka leken, och om en av 
barnen inte följer lekens regler (som man byggt upp under lekens gång), och om barnet 
då inte har koncentrationsförmågan och inte är uppmärksam på de regler som 
uppkommer tappar de bort sig.(Intervju 2) 
 

5.4 Respondenternas förhållningssätt i styrda aktiviteter 
 
Angående styrd lek svarade samtliga respondenter att det var viktigt att ha en tydlig 
instruktion innan aktiviteten skulle sättas igång för att barnen inte skulle bli uttråkade.  
 

Jag försöker att göra instruktionerna korta och tydliga som möjligt. Om jag pratar för 
länge tappar de fokusen lätt och ger upp. (Intervju 3)  

 
I styrd lek sa respondenterna att de helst tog barnen i koncentrationssvårigheter åt sidan 
efter de hade gett instruktioner till barngruppen för att ge en mer tydlig förklaring. På det 
sättet kunde respondenterna sätta igång med aktiviteten med de andra barnen och sen, på 
sidan om, ge en tydligare förklaring för det barnet som inte förstod instruktionerna. 
Respondenten i Intervju 4 berättade att det var lättare att ha styrda aktiviteter med barnen 
tillsammans med en annan fritidspedagog, därför att då kunde den personen gå iväg med 
de barn som inte förstått reglerna och förklara mer utförligt medan den andre kunde starta 
aktiviteten. 
 

Jag brukar förbereda barn med koncentrationssvårigheter genom att säga senare idag 
kommer jag att ha några aktiviteter med er och då gäller dessa regler. På det sättet 
förbereder jag barnet på vad som händer senare och på det sättet kan de fokusera bättre 
och vet vilken aktivitet som kommer att utföras. Det underlättar för mig som pedagog 
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och även för barn med koncentrationssvårigheter. Jag brukar tänka på att ha många 
styrda aktiviteter på fritids för då kan jag slussa in de barn som kan hamna utanför i 
leken. När jag har styrda aktiviteter tänker jag även på att ha aktiviteter som jag vet att 
barn med koncentrationssvårigheter klarar av. Sport fungerar bra för barn med 
koncentrationssvårigheter för barnet får ett slags sammanhang av det (Intervju 4) 

 
Respondenten i Intervju 4 menade att det var viktigt att ha styrda aktiviteter med barnen 
som de klarade av för att stärka självförtroendet hos barn i koncentrationssvårigheter. 
Respondenten menade att när de kände att det klarade av en aktivitet stärktes deras 
självförtroende. De andra respondenterna tyckte att det var viktigt att i styrd aktivitet gå 
in och säga positiva kommentarer och stötta barn i koncentrationssvårigheter. De tyckte 
även att det var viktigt att tänka på att inte säga för mycket negativt till barn i 
koncentrationssvårigheter för då kunde de känna att de inte klarade uppgifterna och 
kanske inte kunde slutför aktiviteterna som var för tillfället.  
 

5.5  Sammanfattande analys 
 
Respondenterna såg koncentrationssvårigheter hos barn genom att de uppvisade olika 
negativa beteenden, som kunde vara att inte sitta stilla vad samlingar och prata i mun på 
andra barn eller vuxna. De såg även att barnen kunde ha svårt för att lyssna till och ta in 
instruktioner. De hjälpte dem att återfå koncentrationen genom att vara extra tydliga när 
de gav instruktioner. När de barnen hade gjort något opassande, tog de barnen åt sidan 
och gav dem en konkret förklaring över varför det blev fel i den situationen. 
Respondenterna menade att det var lättare att ta något barn åt sidan och förklara för dem 
vad de hade gjort fel om det var mindre barn i grupperna. Om det var för stora 
barngrupper ledde det oftast till att ljudnivån blev för hög vilket de tyckte kunde ha en 
hetsande effekt på dessa barn och att de kunde tappa fokusen. Respondenterna tyckte om 
mindre grupper för att de lättare fick överblick över hela barngruppen.  
 
I den fria leken såg de till att finnas i närheten av de barn som uppvisade koncentrations- 
svårigheter för att kunna hjälpa om det uppstod någon konflikt som barnen inte klarade 
av att lösa på egen hand. Det var däremot inte alla fritidspedagoger som tyckte att det 
fanns något samband mellan barn i koncentrationssvårigheter och det sociala samspelet. 
Gällande lokaler och den fysiska miljön hade inte respondenterna utförliga svar. De 
svarade olika om den frågan medan en av respondenterna svarade att det var viktigt att 
inte ha mycket saker framme i lokalerna. Respondenterna tyckte inte heller lika när de 
gällde om de fick tillräckligt med tid till att planera och hur det påverkade verksamheten. 
Samarbetet med föräldrarna tyckte två av respondenterna var viktigt för barnens lärande, 
samtidigt som de andra två inte höll med och menade att det inte hade någon betydelse. 
Samarbete med personalen på skolan gick till på det sättet att de hade en viss 
kommunikation med lärarna på rasterna, varav en av respondenterna svarade att de mest 
träffades genom olika slags möten. 
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6 Diskussion 

6.1 Reliabilitet och validitet 
 
Vi funderar över frågan vi ställde till respondenterna i Intervju 1 och 2: ”De som har 
koncentrationssvårigheter brukar ha svårt att följa regler brukar du tänka på det när du ger 
instruktioner?” Vi tror att den frågan påverkade respondenterna till att svara på ett 
speciellt sätt. Frågan förutsatte att barn i koncentrationssvårigheter hade svårt med att 
följa regler, vilket gjorde att de var tvungna att svara hur de skulle arbeta för att motverka 
detta. Om vi istället hade ställt frågan ”Brukar du tänka på något speciellt när du ger 
instruktioner för dessa barn?” Precis som i Intervju 3, hade svaren kunnat bli annorlunda. 
För övrigt var det svårt att formulera frågorna till öppna frågor i intervjuerna därför att vi 
gjorde om intervjuerna till ett slags samtal när vi gick ut i verksamheterna. Vi hade 
kunnat undvika detta genom att träna in intervjuerna som samtal före vi gick ut med dem. 
Vi kom slutligen fram till att detta inte påverkat resultatet. 
 
Angående intervjuerna var det enligt Kvale (2009) viktigt att inte ta ord förgivet som 
pedagogerna nämnde. Detta för att ett ord kunde betyda olika för olika personer. 
Respondenterna i Intervju 1 och 2 känner vi båda två och eftersom att vi visste att detta 
kunde påverka resultatet tog vi detta i särskild beaktning, vilket medförde att det slutligen 
inte påverkade vårt resultat.  
 

6.2 Teknik 
 
En stor fördel som fanns med både mobiltelefonen och bandspelaren var att vi kunde 
skriva citat från respondenterna till samtalsanalysen. En nackdel med mobiltelefonerna vi 
använde oss av i Intervju 1 och 2 var att det blev problematiskt när intervjuerna skulle 
överföras till datorn därför att det blev ett filformat som inte kunde spelas upp i vanliga 
mp3 program. Därför blev vi tvungna att ladda hem ett program som gjorde om filen till 
en mp3 fil och nackdelen med detta program var att det spelade upp reklam under 
uppspelningen. Detta var dock inte ett tillräckligt omfattande problem för att det skulle 
kunna påverka resultatet. Det enda som hände var att det tog mer tid att skriva ned 
intervjuerna. 
 
Till de två sista intervjuerna som vi skulle utföra lånade vi en bandspelare med en mikro- 
fon av skolan. Det blev en aning problematiskt därför att ljudet hördes mycket sämre än i 
mobilen vilket gjorde det svårare att lyssna samtidigt som vi var tvungna att använda oss 
av ett uttag som var anslutet till en timer. Som tur var kom vi fram till att det inte 
påverkade resultatet eftersom att vi hörde vad de sa när vi hade på högsta volym. Vi 
tänkte på att om vi hade sagt till respondenterna att prata högt och nära mikrofonen för att 
det skulle höras bra kanske det hade påverkat resultatet därför att de kunde ha blivit 
nervösa av det. Det kan påverka det personliga samtalet men vi tror att eftersom 
respondenterna visste vilka vi var blev det en trygg atmosfär. 
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6.3 Hur respondenterna såg koncentrationssvårigheter hos barn 
 
Fritidspedagogerna såg att barn i koncentrationssvårigheter uppvisade liknande bet-
eenden, vilka exempelvis kunde vara att de hade svårt för att sitta stilla vid samlingar och 
avbröt de andra barnen under aktiviteter. Enligt detta tänker vi att de såg barn som 
uppvisade olika negativa beteenden och inte klarade av kraven som ställdes på dem under 
deras tid på fritidshemmet. Respondenterna verkade också tycka att de barnen krävde mer 
uppmärksamhet än de andra vilket ofta resulterade i att det blev mer arbete från 
respondenternas sida.  
 
Det var även tänkvärt att respondenterna i Intervju 3 och 4 sa barn med koncentrations- 
svårigheter. De kanske inte tänkte på att de sa barn med koncentrationssvårigheter efter 
som att detta kunde föra tankarna till att det var barnet självt som ägde problemet och inte 
omgivningen. Det hade varit en bra följdfråga till respondenterna för att se vad de skulle 
ha svarat om detta. 
 
Det var även intressant att de första respondenterna nämnde när de hörde koncentrations- 
svårigheter var att de såg barn som hade hyperaktivt beteende genom att de exempelvis 
hade svårt att sitta still vid samlingar. Detta märktes tydligt vid samlingar, som kunde 
vara exempel på styrd aktivitet, där det fanns speciella regler för hur barnen skulle sitta 
som att de skulle sitta stilla, inte störa de andra barnen, inte prata osv.  
 
Respondenterna nämnde däremot inte att de såg att barnen var hyperaktiva i den fria 
leken. Vi tror att detta berodde på Olofssons (1992) definitioner på fri lek, att barnen i 
leken själva bestämde över sina egna regler och att den alltid gick ut på deras egna villkor 
till skillnad från samlingen som var på fritidspedagogernas villkor. Vi tänkte även på att 
samlingarna var mycket likt lektionerna, genom att det var fritidspedagogerna som ledde 
diskussionen mellan barnen och frågorna som kom upp, precis som de brukade vara 
under exempelvis matte lektionen, om än det fanns mer demokrati under samlingarna.  
 

6.4 Respondenternas syn på verksamhetens förutsättningar 

6.4.1 Planering och efterarbete 
 
Två av respondenterna svarade att de fick tid till planering och att förbereda sig medan de 
andra två fritidspedagogerna tyckte att mer tid till planering och förberedelse skulle 
underlätta arbetet med barn i koncentrationssvårigheter. Det var intressant att det fanns 
olika svar på denna fråga angående planering. Skolverket (2007) menar att rektorerna 
skall ge personalen tillräckligt med tid till att planera, följa upp och utvärdera verksam-
heten. Vi tänker att respondenterna kanske kände att de hade för lite tid till att planera 
vilket de i sin tur borde ha krävt av rektorerna. Johansson (1984) nämnde att under för- 
middagen när barnen var på skolan kunde fritidspedagogerna planera verksamheten till- 
sammans med resten av fritidspedagogerna, samtidigt som de kunde göra inköp och 
andra nödvändigheter till eftermiddagen. Detta för oss vidare in i en diskussion kring 
samarbete och medinflytande mellan lärare och fritidspedagoger.  
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6.4.2 Samarbete mellan personalen på skolan och med föräldrarna 
 
Samarbetet varierade mellan verksamheterna eftersom att de flesta respondenterna var på 
lektionerna under dagen och därför inte fick tillräckligt med tid till att planera sin egen 
verksamhet. Därför var det ytterst intressant att respondenterna svarade olika och gav oss 
korta svar när de gällde samarbetet med lärarna på skolan och hur det gick till. Enligt 
Calander (1999) och Söderlund (2000) kan fritidspedagoger ha mycket svårt med att 
samarbeta med lärarna på skolan på grund av att de kan känna sig orättvist behandlade.  
Kanske var det därför som de inte samarbetade i någon större utsträckning på den skolan 
som respondenterna i Intervju 1 och 2 arbetade i. Respondenten i Intervju 4 svarade att 
samarbetet endast skedde genom IUP- möten på skoltid, där lärare, fritidspedagoger och 
föräldrar träffades och diskuterade om åtgärder till barn i koncentrationssvårigheter, 
samtidigt som respondenten i Intervju 3 svarade att de samarbetade med lärarna genom 
att själva gå in i klassen och undervisa och därigenom få reda på hur barnen fungerade i 
klassrummen. Ingen av respondenterna svarade att lärarna gick in i fritidsverksamheten 
och arbetade där någon gång. Detta stämde överens med Söderlunds (2000) teori om att 
fritidspedagogerna ofta fick utökade arbetsuppgifter genom samarbetet, som innefattade 
de två olika systemen: skola och fritidsverksamhet, samtidigt som samarbetet inte 
genomsyrades av jämlikhet enligt Calanders (1999) teori. 
 
Det var mindre bra att höra att inte fritidspedagoger och lärare samarbetade tillräckligt 
mycket. Det är viktigt med bra samarbeten i arbetslagen både för deras egen skull, 
barnens och för föräldrarna. Konflikter i arbetslagen mellan lärare och fritidspedagoger 
har varit något som förekommit på våra VFU:ar enligt vår tolkning och därför var detta 
ingen nyhet för oss. Men samtidigt tycker vi att samarbete mellan personalen borde ha 
blivit bättre, därför att det gynnade barn i koncentrationssvårigheters utveckling när det 
fanns gott samarbete mellan de vuxna. En skrift som särskilt betonar detta är Skolverket 
(2007), som menar att det är viktigt att hela personalgruppen på skolan kommer överens 
om vilken typ av stödinsats som är bäst för barnet och barngruppen när det finns barn i 
behov av stöd. Det krävs också att personalen rådgör med föräldrarna för att komma 
överens med ledningen om vilken typ av stödinsats som är lämpligast samt att diskutera 
och dokumentera stödinsatserna med föräldrarna. Teeter (2004) skriver även angående 
samarbete att personalstyrkans stöd påverkar hur omfattande svårigheterna blir för barn i 
koncentrationssvårigheter. Detta var ytterst intressant därför att samarbetet fortfarande 
fungerade dåligt mellan respondenterna och lärarna vilket de borde ha förbättrat med 
tanke på barn i koncentrationssvårigheters lärandeutveckling. En orsak till detta dåliga 
samarbete tror vi beror på att rektorerna inte försökt vidta åtgärder för att öka samarbetet 
mellan personalen. 
 
Angående frågan om respondenterna tyckte att det hjälpte att föräldrarna fick mer 
inflytande i verksamheten svarade de olika. Detta är intressant därför att Bronfenbrenner 
(1979) belyste att det var av stor betydelse att alla vuxna som befann sig kring barnet 
under dagen hade en gemensam syn på barnets utveckling och livsvillkor. 
Respondenterna i Intervju 1, 2 och 3 svarade att barnets utveckling försämrades när de 
inte var överens med föräldrarna om vad som behövdes förbättras hos barnet. Det belyste 
alltså betydelsen av att ha en gemensam syn på barnet precis som författaren menade. En 
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annan intressant aspekt var att respondenten i Intervju 4 tyckte att samarbetet med 
föräldrarna inte förändrade förutsättningarna för barnet på något vis, när det enligt 
Bronfenbrenner (1979) borde ha förändra förutsättningarna för barnet till det bättre om 
det fanns ett fungerande samarbete mellan dem. Det är även intressant att samma 
respondent inte hade upplevt att samarbetet med föräldrarna försämrade barn i 
koncentrationssvårigheters utveckling om samarbetet funkade dåligt. Det är viktigt att ha 
ett gott samarbete med föräldrarna för att underlätta både för fritidspedagogen och för 
föräldrarna därför att det kan skapa en trygghet samtidigt som det går att hitta lösningar 
tillsammans. Om någon förälder inte höll med vad fritidspedagogerna sa kunde det bli 
svårt att få en god relation mellan varandra (ibid). 
 

6.4.3 Lokaler och miljö 
 
En annan aspekt vi funderar kring är att respondenterna tyckte att det var svårt att anpassa 
lokalerna och miljön efter barn i koncentrationssvårigheter. Men däremot svarade 
respondenten i Intervju 4 att det var bra om det inte låg för mycket material framme i 
lokalerna. Detta stämde överens med APA (2000) om att barn i koncentrationssvårigheter 
kunde bli distraherade av den yttre miljön och respondenten i fråga hade förstått 
innebörden av att ha få saker framme i lokalerna. En intressant aspekt som respondenten i 
Intervju 2 berättade var att det inte fanns något lugnt rum i fritidsverksamheten, samtidigt 
som respondenten som arbetade på samma skola (Intervju 1) berättade att det fanns lugna 
miljöer där. Vi funderar därför kring varför de hade olika åsikter och tänker att det kunde 
bero på att de hade olika uppfattningar om vad de menade med lugna miljöer. 
 

6.5 Respondenternas syn på deras förhållningssätt i den fria leken 
 
Respondenterna svarade ganska likt Olofsson (1992) Khocsis (2009) och Johansson 
(1984) när det gällde den fria leken. De tyckte också att det var viktigt att vara enga-
gerade i barn i koncentrationssvårigheter och att vara i närheten av dem. Det är intressant 
att respondenten i Intervju 1 hade svarat att de naturligt förhöll sig till barnen som hade 
varit med om konflikter för att undvika att fler konflikter och negativa effekter uppstod. 
Det för våra tankar till de tystlåtna barnen som inte hördes när de bråkade. Vi tänker att 
det kan bli extra svårt för respondenterna när sådana barn hamnar i konflikter eftersom att 
de inte synts och hörs. 
 
Något som vi funderar kring är att det endast var respondenten i Intervju 1 som sa att den 
personen gärna stannade upp med barnen och reflekterade över leken och det som hänt i 
den när någon konflikt uppstått. Vi undrar vidare om detta kunde bero på att det fanns för 
lite tid till att reda ut konflikter, därför att det samtidigt kunde uppkomma situationer i 
omgivningen som fritidspedagogerna var tvungna att reda ut, precis som respondenten i 
Intervju 1 nämnde i intervjun. Andra personer som pekade på betydelsen av att 
pedagogerna höll sig i närheten av barnen i leken var Olofsson (1992) Khocsis (2009) 
och Johansson (1984). De menar att det var viktigt att barnen fick stanna upp och tänka 
över konsekvenserna som exempelvis vad de gjorde för fel, reflektera över vad de kunde 
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göra bättre till nästa gång samt vad som var positivt med leken. Khocsis (2009) skriver 
även att leken betydde mycket för barnen därför att de i den fria leken fick viktiga 
kunskaper som barnen hade nytta av resten av livet. Leken var av stor betydelse för 
barnen därför att de i den fria leken fick uttrycka sina egna känslor och sina fantasier 
samtidigt som det sociala samspelet utvecklades. Därför undrar vi igen hur det blev för de 
tysta barnen, där fritidspedagogerna inte såg konflikterna och de fortsatte att pågå. 
 
En annan aspekt som Khocsis (2009) nämnde var att det var viktigt att vara engagerad i 
barnens lek även om pedagogerna inte var med och lekte. Respondenten i Intervju 2 sa 
angående detta att om ett barn inte fick vara med i den fria leken försökte den personen 
att få med barnet i någon barngrupp och hitta på saker som de kunde göra tillsammans 
vilket vi tycker låter bra, om det skedde i praktiken. Samtidigt tänkte vi på det som 
respondenten i Intervju 4 berättade, vilket var att den personen brukade utföra någon 
form av aktivitet ensam med barnet som blev utanför. Det som var intressant var att 
respondenten i Intervju 1 menade att detta tillvägagångssätt inte var bra att använda sig 
av i praktiken därför att det kunde medföra att barnen blev ännu mer utanför i 
barngruppen och att det endast var en tillfällig lösning på problemet. Vi håller med 
respondenten i Intervju 1 därför att vi också tycker att det är bättre att försöka få med 
barnen i barngruppen. Med det menar vi att fritidspedagogen inte alltid har tid till att leka 
med det barnet som blev utanför på grund av alla andra situationer som brukar 
uppkomma runt omkring i verksamheten som att exempelvis andra barn hamnar i konflikt 
och därför var detta inte en lösning på lång sikt.  
 

6.6 Respondenternas syn deras förhållningssätt i de styrda aktiviteterna 
 
Samtliga respondenter menade att det var viktigt att ha styrda aktiviteter med barnen som 
de visste att barnen klarade av för att stärka självförtroendet. En författare som skrivit om 
detta och höll med respondenterna var Kadesjö (2008), som menade att det var viktigt att 
pedagogerna hade aktiviteter med tydliga instruktioner som var rimliga för barnen att 
genomföra, därför att för svåra uppgifter kunde få barn i koncentrationssvårigheter att 
tappa fokus och ge upp. Vi kände genom detta att det var bra att respondenterna tyckte att 
det var viktigt att tänka på detta och visste hur de skulle förhålla sig till barn i 
koncentrationssvårigheter. 
 
Vi tänker även på det som respondenten i Intervju 4 sa, vilket var att instruktionerna inte 
fick vara för långa när det gällde barn i koncentrationssvårigheter därför att de hade svårt 
för att lyssna en längre tid. Vi håller också med henne om att detta gäller alla personer 
därför att ingen klarar av att lyssna på en som talar för länge. En intressant aspekt som 
respondenten i Intervju 4 nämnde var att barnen skulle klara av att lyssna på fritids-
pedagogen i minst fem minuter. Vi tänker att det ibland kunde bli svårt för ett barn i 
koncentrationssvårigheter att lyssna den tiden på grund av dess dolda handikapp. 
Dessutom tänker vi på att begreppet lyssna inte alltid behöver betyda att barnet verkligen 
lyssnar på fritidspedagogen. Även om barnet satt still och tittade på fritidspedagogen och 
såg ut som att den lyssnade kunde de barnet ha sina tankar på annat. Detta för oss åter 
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igen till tankarna om de tysta barnen, som glömdes bort därför att det såg ut som att de 
var deltagande. 
 
Det är intressant att respondenten i Intervju 4 sa att sport fungerade bra för barn i 
koncentrationssvårigheter och att de fick ett sammanhang av det. Genom detta svar visste 
vi inte om hon menade sport påverkade barn i koncentrationssvårigheter på olika sätt.  
Hellström (1995) och Kadesjö (2008) skrev att lagsporter var svårt för barn i 
koncentrationssvårigheter eftersom det krävde samspel, rörelse och anpassningsförmåga. 
Individuella sporter som cykling, löpning eller friidrott fungerade däremot mycket bättre 
för barn i koncentrations-svårigheter därför att de slapp samarbeta samtidigt som det inte 
fanns lika många regler som skulle följas, vilket innebar struktur och tydliga ramar för 
vilka mål som gällde.  
 
Hellström (1995) föreslog även andra aktiviteter som passade för barn i koncentrations-
svårigheter med ett praktiskt handlag. Det var exempelvis att spela ett instrument, måla, 
skapa i keramik, delta i körsång, dans eller teater. Samma författare skrev även att det var 
bra om dessa barn fick vara med i olika styrda gruppverksamheter i fritidshemmet som 
exempelvis målargrupper eller musikgrupper. Enligt detta resonemang tycker vi att det 
var intressant att respondenten i Intervju 4 inte nämnde dessa aktiviteter, utan istället 
belyste att det var olika sporter som fungerade bäst för barn i koncentrationssvårigheter. 
 

6.7 Sammanfattning 
 
Vi började med att skriva att det var tänkvärd att de första respondenterna nämnde när de 
hörde ordet koncentrationssvårigheter var att de såg barn som hade hyperaktivt beteende, 
genom att de exempelvis hade svårt att sitta still vid samlingar. De såg alltså olika 
oönskade beteenden som utmärkte barn i koncentrationssvårigheter.  
 
I den fria leken svarade respondenterna att de helst valde att vara i närheten av barn i 
koncentrationssvårigheter för om det uppstod någon konflikt som inte barnen själva 
kunde lösa fanns det en fritidspedagog i närheten och kunde hjälpa dem, vilket stämde 
överens med det Olofsson (1992) Khocsis (2009) och Johansson (1984) sade om vilket 
förhållningssätt som passade bäst.  
 
I den styrda aktiviteten sa respondenterna att de var noga med att vara extra tydliga vid 
instruktioner. Om det var något barn som inte hade förstått vad aktiviteten gick ut på tog 
de barnet åt sidan för att ge en mera utförlig förklaring, precis som Kadesjö (2008) tyckte 
fungerade med barn i koncentrationssvårigheter.  
 
När det gällde hur lokaler, miljö påverkade barn i koncentrationssvårigheter tyckte 
respondenterna att det var svårt att anpassa lokalerna efter dem. En av respondenterna 
svarade däremot att det var bra om det inte låg framme för mycket material i lokalerna 
vilket stämde överens med APA (2000) som menade att barn i koncentrationssvårigheter 
kunde bli lättdistraherade av sådant som hände runt omkring.  
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När det gällde samarbetet mellan lärare och fritidspedagoger svarade de att det var svårt 
att samarbeta med lärarna därför att fritidspedagogerna kunde gå in i klasserna och hjälpa 
till medan lärarna sällan kom och hjälpte fritidspedagogerna på fritids. Detta stämde i sin 
tur överens med Calanders (1999) och Söderlunds (2000) undersökning som visade att 
fritidspedagoger ofta kände sig orättvist behandlade.  
 
Det var intressant att en av respondenterna inte tyckte att samarbetet med föräldrarna 
förbättrade lärandet för barn i koncentrationssvårigheter samtidigt som de andra fyra 
tyckte att det gjorde det.  
 
Om planering var det intressant att två av respondenterna inte tyckte att de hade till-
räckligt med tid till att planera verksamheten när det samtidigt enligt Skolverket (2007) 
går att kräva mer tid av rektorn. De borde alltså ha bett om mer tid.  
 

7 Fortsatt forskning 
 
En efterforskning hade kunnat ske genom att någon gjorde en observation på skolorna vi 
varit ut och gjort intervjuer, för att sedan se om det fanns någon likhet mellan det fritids-
pedagogerna sa och deras förhållningssätt med barn i koncentrationssvårigheter. Det hade 
även varit intressant att undersöka vilket förhållningssätt som fungerade bäst för barn i 
koncentrationssvårigheters lärande. 
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor 
 

• Hur ser du att ett barn har koncentrationssvårigheter? 
• Hur ser du att ett barn är: ouppmärksamt, hyperaktivt och impulsivt? 
• Vad gör du när barnet inte följer reglerna, instruktionerna: i styrd aktivitet? i fri 

lek? 
• Upplever du att barn i koncentrationssvårigheter kan hamna utanför gemenskapen 

i barngruppen? Varför tror du att det händer? Hur motverkar du detta? 
• Hur gör du för att stärka barn i koncentrationssvårigheters självförtroende? 
• På vilket sätt arbetar du för att motverka att det uppstår konflikter runt barn i 

koncentrationssvårigheter? 
• Finns det stödinsatser för dessa barn? Hur fungerar dessa? 
• Hur anpassar ni miljön efter barn i koncentrationssvårigheter? (lokaler, 

skolgården) 
• Hur upplever du att gruppstorleken påverkar barn i koncentrationssvårigheter? 
• Känner du att ni att arbetet med barn i koncentrationssvårigheter skulle gå bättre 

om ni hade haft mer tid till att planera? 
• Hur dokumenterar ni barnets utveckling? 
• Hur är erat samarbete med skolan och hemmen angående barnets utveckling? 
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Bilaga 2  
 
Diagnoskriterier för ADHD enligt testmodellen DSM-IV av APA(2002).  
Barnet måste uppvisa tecken i form av hyperaktivitet, impulsivitet eller ouppmärksamhet 
i minst två miljöer (exempelvis skolan och hemmet): 
 
A. Antingen (1) eller (2): 
(1) minst sex av följande symtom på ouppmärksamhet har förelegat i minst sex månader 
till en grad som är maladaptiv och oförenlig med utvecklingsnivån: 
 
Ouppmärksamhet: 
(a) är ofta tankspridd och gör slarvfel i skolan eller i andra aktiviteter 
(b) har ofta svårt att behålla uppmärksamheten inför lekar eller uppgifter 
(c) verkar inte lyssna på direkt tilltal 
(d) följer ofta inte instruktioner och misslyckas med exempelvis skolarbete och 
hemsysslor (vilket inte beror på att personen inte förstår instruktionerna) 
(e) har ofta svårt med att leda aktiviteter 
(f) undviker ofta eller ogillar att utföra uppgifter som kräver mental uthållighet 
(exempelvis skolarbete eller avancerade aktiviteter) 
(g) tappar ofta bort saker som är nödvändiga för olika aktiviteter (exempelvis leksaker 
och pennor) 
(h) är ofta lättdistraherad av den yttre miljön 
(i) är ofta glömsk 
 
(2) Minst sex av följande symtom på hyperaktivitet och impulsivitet har förekommit i 
minst sex månader till en grad som är maladaptiv och oförenlig med utvecklingsnivån 
 
Hyperaktivitet: 
(a) har ofta svårt att sitta still 
(b) lämnar ofta sin plats i klassrummet eller på annan plats där personen förväntas sitta 
kvar 
(c) rör sig mer än vad som anses är tillåtet för situationen 
(d) har ofta svårt att leka eller utföra fritidsaktiviteter lugnt och stilla 
(e) verkar ofta vara "på språng" eller "på högvarv" 
(f) pratar ofta överdrivet mycket 
 
Impulsivitet: 
(a) kastar ofta ur sig svar på frågor innan den som frågar har frågat färdigt 
(b) har oftast svårt att vänta på sin tur 
(c) avbryter eller inkräktar ofta på andra genom att exempelvis kasta sig in i andras 
samtal eller lekar 
 

 


