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Abstract 

Syftet med denna undersökning är att ta del av hur fritidspedagoger arbetar med elever 

som har en neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i fritidshem. Neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning innefattar olika diagnoser exempelvis ADHD och 

autismspektrumtillstånd. Det finns olika metoder att hjälpa dessa elever på, som 

exempelvis bemötandet, inredningen samt miljön på fritidshemmen. Tanken är att det 

ska vara en skola för alla där alla elever blir inkluderade, oavsett om eleven har en 

nedsättning eller inte. Som det ser ut idag blir många elever exkluderade på grund av 

bland annat att eleverna inte klarar av att vara i storgrupp. Undersökningen baseras på 

en kvalitativ metod med semistrukturerade frågeställningar. Respondenterna använder 

sig av olika hjälpmedel för att eleverna ska få en lugn effekt samt få en högre 

koncentrationsförmåga. Vissa skolor får handledning genom stöd från rektor eller en 

person från en organisation hur personalen ska bemöta dessa elever. Något som 

genomsyrar resultatet i denna undersökning är tydlighet. Respondenterna anser att de 

måste vara tydliga för att eleverna ska kunna ta in vad pedagogerna säger samt förstå 

det. 

 

Nyckelord: neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, hjälpmedel, fritidshem,  
Keyword: neuropsychiatric disability, tool (aid), after school centre 
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Inledning 
Denna undersökning kommer att handla om hur pedagoger i fritidshem arbetar med 

elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Bland annat hur pedagogerna 

förhåller sig till dessa elever och hur de arbetar med inkludering. I studien hoppas vi på 

att få reda på hur fritidspedagogerna hjälper dessa elever med den sociala kompetensen, 

hur de arbetar med hjälp av vårdnadshavarna, samt hur de hjälper eleverna för att de ska 

kunna fungera i stora grupper. Fritidshemmets uppdrag är att ge eleverna en meningsfull 

fritid och att inspirera eleverna till att vilja utvecklas samt att lära sig mer. Både barn 

och vuxna lever med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och vet personer om vad 

det innebär kan det vara lättare att bemöta dessa människor. Det är vanligt med barn 

med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och de finns överallt, i skolan och i 

samhället. I varje klass finns det 2-3 elever som har en diagnos inom neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning (Olsson, 2016). Många elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar får stöd från en assistent under skoltid men inte på 

fritidshemmet. Eleverna kommer till fritids där det är större barngrupper och mindre 

personal (Koch, 2014). I undersökningen hoppas vi på att få reda på hur dessa 

pedagoger gör för att eleverna ska få den hjälp de behöver. Exempel på olika diagnoser 

av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är attention deficit hyperactivity disorder 

[ADHD] och autismspektrumtillstånd. Människor som har dessa diagnoser tänker på ett 

annat sätt och tar in information på ett annat sätt än vad människor utan diagnos gör 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2018 [SPSM]).  
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Syfte 
Syftet med denna undersökning är att ta del av hur pedagoger arbetar i fritidshem med 

elever mellan 6 och 9 år som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.  

Frågeställningar: 

1. Hur arbetar pedagoger i fritidshem för att få alla elever inkluderande? 

2. Vilket förhållningssätt har pedagoger i fritidshem till elever som har en 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning? 

3. Hur är miljön anpassad för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i 

fritidshemmet? 

4. Vilka resurser finns det i fritidshemmet? 

5. Hur hjälper pedagogerna eleverna med deras sociala kompetens? 

 

Bakgrund 
I detta kapitel presenteras vad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning innebär samt olika 

diagnoser inom det, och hur pedagoger arbetar med elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. 

 

Fritidshemmets uppdrag 

Fritidshemmets syfte är att eleverna ska få tillfälle att bli inspirerade i sin utveckling 

samt lärande och ge eleverna en betydelsefull fritid. Med detta menas att eleverna ska få 

vara delaktiga i det som händer på fritids genom sina intressen, kunskaper och behov 

samt att de ska uppmuntras till nya upptäckter. I Skolverket står det att eleverna ska få: 

 

 ”pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling, 

 ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila, 

 skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbete utifrån ett demokratiskt 

och empatiskt förhållningssätt,  

 kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda 

syftet, 

 skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer, 

 utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt 

 röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och 

välbefinnande” (Skolverket, 2017, s. 25). 
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Utifrån dessa ambitioner ska samtliga elever få ta del av fysisk aktivitet, naturmiljöer, 

hälsa och välbefinnande Samtidigt som de ska få möjligheter till att utveckla idéer och 

få skapa genom estetiska uttrycksformer. 

 

Nilholm & Göransson (2013) berättar att det gamla begreppet integration betyder att 

elever med särskilt stöd ska anpassas till verksamheten som inte var anpassad för dessa 

elever. Inkludering som är det nya begreppet innebär att verksamheten anpassas efter 

elevernas behov. 

 

För att det ska fungera med en skola för alla vilket innefattar elever med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, och med det även inräknat ett fritids för alla 

finns det vissa förutsättningar att gå efter skriver Göransson (2004). När en elev ska 

inkluderas i skolan eller på fritids ska det vara lika självklart för pedagogerna att 

inkludera en elev med svårigheter, som en elev som har lätt för skolarbetet, och inte ses 

som en händelse som har dykt upp. Inkluderingen ska heller inte ha en tydlig början och 

ett slut utan det är en process som tar olika lång tid beroende på eleven (ibid). 

Personalen i skolan och på fritids behöver samarbeta med varandra för att verksamheten 

ska fungera bra och för att eleverna ska få en förutsättning till att lyckas i skolarbetet 

(Skolverket, 2014). 

 

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

Faktorer som kan bidra till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan vara 

belastningar under graviditeten, komplikationer som kan uppstå under förlossning samt 

för tidig födsel. Andra faktorer till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är 

hjärnhinneinflammation eller näringsbrist i moderkakan. I vissa fall kan sjukdomar 

påverka vissa kromosomavvikelser, epilepsi och även vissa omsättningssjukdomar 

(Riksförbundet Attention, u. å.). 

 

Elever som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning har en sak gemensamt och det 

är att de tänker på ett annorlunda sätt och uppfattar information på ett annat sätt än vad 

övriga elever gör. För att elevernas vardag ska fungera behöver personer i deras 

omgivning ha förståelse för dessa diagnoser och anpassa sig utefter vad eleverna har för 

behov. Anpassningarna för eleverna är helt individuella (SPSM, 2018). 
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Symptomen visar sig i hjärnan, och har att göra med förändringar i hjärnan till följd av 

genetiska arv eller att hjärnan under graviditet eller förlossning utsatts för påfrestningar 

som kan ge permanenta skador i hjärnan. Även påverkan av gifter under graviditet, en 

biologisk sen mognad samt skallskador kan visa på diagnosen. ADHD exempelvis 

förklaras med att hjärnan har en för låg dos av dopamin som är en signalsubstans. 

Miljön vi lever i kan ha en viss inverkan på hur diagnosen utvecklas och visar sig i det 

vardagliga livet (Stål & Landelius, 2012).  

 

”Vi kan alla glömma bort en tid att passa och ha svårt att koncentrera oss någon gång 

ibland. Det är först när svårigheterna är så stora att de kraftigt påverkar individens 

utveckling och möjligheter att fungera i samhället som det handlar om en 

funktionsnedsättning” (Riksförbundet Attention u.å.). 

Människor som har en diagnos av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning har ofta svårt 

med motoriken, kunskapsinhämtande och minne, att uttrycka sig i både skrivande och 

berättande, få uppmärksamhet, samspelet mellan andra samt impulskontroll 

(Riksförbundet Attention u.å.).  

 

Autismspektrumtillstånd 

Autismspektrumtillstånd innehåller flera diagnoser som exempelvis Aspergers syndrom 

och autism. Dessa diagnoser innebär att erfara och tyda saker och ting på ett annat sätt 

och de tänker på ett annat sätt än vad många andra gör. Det kan röra sig om hinder och 

begränsningar inom det sociala samspelet, anpassbarhet, gemensam kommunikation 

samt att de kan förändras på sättet de är och vad de är intresserade av (SPSM, 2018). De 

flesta som lever med autismspektrumtillstånd behöver ha fasta rutiner och ordning runt 

omkring sig. Det kan exempelvis vara att saker och ting har sin plats och måste vara på 

rätt plats eller att saker och ting måste göras i en viss ordning. Oftast är de som har 

dessa diagnoser känsliga för, beröring, ljus, ljud samt smaker. Det finns de som inte har 

talet och behöver då lära sig ett annat kommunikationssätt som exempelvis teckenspråk. 

De som har talet är det stor växling på hur mycket de kan prata och skriva. Det gäller 

för personal och andra runt omkring att tänka på vad de säger till en människa med 

autismspektrumtillstånd då de oftast tolkar allt bokstavligt. I skolan behöver dessa 

elever få tydlighet och struktur samt inga uppgifter där det är fritt (SPSM, 2018). 
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ADHD 

ADHD är en livslång neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som påverkar hjärnan, 

beteende och hur personen reagerar i olika situationer. ADHD är ingen sjukdom men 

ses som en funktionsnedsättning där de har svårt med impulskontroll och självkontroll, 

och är något som man inte kan göra något åt. Hos barn med ADHD är hjärnans delar där 

de styr uppmärksamhet och delar av hjärnan där de hindrar opassande beteenden, 

underutvecklat. ADHD inträffar tre gånger mer hos pojkar än hos flickor, och även 

oftast tillsammans med en annan funktionsnedsättning, som exempelvis finns ADHD 

mellan 20-50 procent hos dem som även har en inlärningssvårighet (Taylor & Larson, 

1998). Beroende på vilka symtom personen har kan diagnosen se olika ut. De flesta 

ligger efter i utvecklingen med både talet samt skrivandet (SPSM, 2018). Vissa elever 

kan ha svårt att uttrycka sig samt att formulera meningar. För att elever som har denna 

diagnos ska klara skolan behövs tydlighet och struktur. Effektivitet med många pauser i 

arbetet fungerar för eleverna i skolan samt att berömma. Lärares attityder och lärandet 

påverkar förmågan att lära sig med ADHD, även föräldrarnas stöd hör till hur eleven 

lyckas i skolan (Ibid). 

 

I en undersökning som gjordes i Lund under en period på tio år visade att en del barn 

växer ifrån sin ADHD. Odelfors (2010) som skriver artikeln om studien intervjuar 

forskaren Peik Gustafsson som presenterade studien under ett föredrag. Gustafsson 

talade om att han blev förvånad över resultatet i studien. Han anser att det finns två 

olika typer av ADHD, en typ som växer bort under åren och en typ där symptomen 

fortsätter. 

 

Hur elever med ADHD upplever skolan och fritidshemmet 

Elever med ADHD har oftast lägre betyg, lägre prestationsförmåga och medelvärdet 

sjunker för dessa elever om de jämförs med övriga elever. Det är fler ADHD elever än 

övriga elever som inte går klart gymnasiet på grund av att det är många människor de 

bemöter och de blir trötta samt att de ska prestera på en hög nivå (Wiener & Daniels, 

2016). Författarna skriver att elever med ADHD ofta misslyckas på grund av att 

eleverna inte klarar av att arbeta på en sådan hög nivå. Eleverna beskriver i denna studie 

av Wiener & Daniels (2016) att de inte har någon ordning bland sakerna i skolarbetet. 

Vissa har svårt att hitta vad de skrev om vilket ämne. En elev säger att hen var 

ordningsam i början av terminen men när skolan blev svårare blev eleven mindre och 

mindre ordningsam. De flesta eleverna talar om i studien (Wiener & Daniels) att de 
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måste ta en paus efter dem har jobbat fem till trettio minuter för att orka med samt att de 

flesta i studien skjuter upp sina uppgifter eller glömmer bort att de har någon. 

Författarna frågade eleverna vad de hade för mål i livet och vad de ville arbeta med när 

de blev stora. Större delen av eleverna hade svårt att formulera några mål eller yrke de 

ville arbeta med. En annan fråga var hur de skulle kunna prestera bättre och det var svar 

som; inte skjuta upp uppgifterna eller inte ge upp. Inte svar som; exempelvis att de ska 

genomföra uppgifterna. Eleverna var överens om en sak, vilket var att de behövde ha en 

tyst miljö för att kunna få arbetsro. Ett annat exempel som dök upp i studien var att 

eleverna tycker att det ska vara mindre klasser för att lärarna ska ha tid för varje elev 

(Wiener & Daniels, 2016). 

 

I en studie med elever med ADHD i USA av Lindstedt, Adolfsson, Janeslätt, Pettersson 

& Norling Hermansson (2011)  berättar eleverna att de oftast inte har någon 

tidsuppfattning och att vissa elever har alarm för att veta när de exempelvis ska äta. En 

del elever tycker att tiden går väldigt fort och blir stressade. Eleverna i studien berättar 

att de upplever ett stöd att träffa bland annat en psykolog och även att få medicinsk 

hjälp (Lindstedt et al., 2011 ). Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har 

oftast egna lösningar på hur de själva ska fungera bättre i både skolan och på fritids, ett 

exempel på det är att ha tydlig struktur (Riksförbundet Attention, u.å.).  

 

Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

ADHD är en funktionsnedsättning som hela tiden ökar i klassrummet där de har vanlig 

undervisning, ADHD påverkar 3-5 procent av alla skolungdomar i USA (Tayler & 

Larson, 1998). 

 

Kunskapsguiden (2016) skriver om att det är nästan 1 procent av barn och ungdomar 

som har någon form inom autismspektrumtillstånd. Det innebär ca 15000 barn och 

ungdomar i landet. Hake (2015) bekräftar denna siffra då författaren har publicerat att 

det är 0,95 procent av barn som har någon form av autismspektrumtillstånd. 

 

Climie och Mastoras (2015) skriver i deras artikel, från Canada, om att barn med 

ADHD oftast inte får den hjälp de behöver. Det är enbart ett fåtal elever med ADHD 

som faktiskt får hjälp för att klara av skolan. Elever med ADHD misslyckas oftast 

eftersom de inte får någon hjälp. I artikeln beskriver de hur personer inte tar tillvara på 
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det positiva som är de styrkor som eleverna har istället för att fokusera på det eleverna 

saknar. 

 

Miljö 

Det finns många saker i skolmiljön som påverkar elevernas arbetsro. Exempel på det är 

vad det finns för ljud runtomkring, hur klassrummet är utformat, hur mycket dagsljus 

kommer in, hur stort behovet är av att titta ut genom fönstret samt inredningen 

(Tufvesson & Tufvesson, 2009). Alla elever har olika behov och påverkas positivt samt 

negativt av olika saker och därför blir det svårt att uppfylla kraven för alla elever när det 

kommer till miljön. Författarna skriver om studien de har gjort och i den kom de fram 

till att ett rum med elever som har någon form av autismspektrum ska inte ha flera 

dörrar för då påverkas eleverna negativt. En annan faktor i detta rum var även att fönster 

kan påverkas antingen positivt eller negativt beroende på elev. En del elever klarar inte 

av att få för mycket intryck utifrån, medan andra elever kunde koncentrera sig bättre när 

de fick andra intryck. Inredning som exempelvis gardiner eller kuddar, hade en positiv 

verkan för elever med autismspektrum i studien, samtidigt som inredning som datorer 

och tavlor påverkade negativt. Författarna skriver vidare om denna studie där de 

undersökte ett rum med enbart elever som hade ADHD. Eleverna påverkas negativt av 

att rummet hade flera dörrar och fönster. Fler exempel på saker som påverkade negativt 

var att ha fönster ut till skolgården och direkt dagsljus. Slutna skåp och hyllor påverkade 

eleverna positivt, att få sitta i ett litet arbetsrum samt 1 till 1 undervisning var andra 

exempel på positiv påverkan (Ibid). 

 

Lärarnas strategier 

Lärare har olika strategier för hur de ska lära ut till elever och i en artikel som Wiener & 

Daniels (2016) skriver i Canada, handlar om vad vissa lärare har för strategier till elever 

med ADHD. Några exempel på dessa strategier är att de uppmärksammar och bekräftar 

eleverna, lärarna håller sig i närheten av dessa elever, de berömmer eleverna när de har 

gjort något bra fast det kan vara något litet, för att eleverna ska få känna att de lyckas, 

samt att de använder sig av fasta sittplatser. 

 
Villanueva (2013) gjorde en intervju med Jörgen Ekberg och han anser att efter 

skoldagens slut behöver barnen röra på sig innan fritids startar, de behöver göra sig av 

med energi efter att ha suttit stilla. 
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Elever med särskilda behov har skolan extra kontakt med tillsammans med 

elevhälsoteamet, samt att de samtalar och lyssnar på eleverna. Oftast har eleverna ingen 

extra hjälp på fritids av resurspersonal, de hjälper endast till under skoldagen med de 

elever som har andra behov. En lösning på fritids är att försöka dela upp lokalerna i 

mindre rum och hörnor, för att eleverna både kan leka och ta det lugnt, om de behöver 

det. Finn det tillräckligt med personal kan de även ta en promenad med den elev som 

behöver det, för att undvika utbrott. Sedan är en lösning att personalen lär känna barnen 

och kan läsa av deras dagsform och därefter se vad eleven behöver just den dagen 

(Villanueva, 2013). 

 

Vad tycker vårdnadshavarna? 

Riksförbundet Attention (2016) har gjort en webenkät där 2085 vårdnadshavare svarade 

hur de upplever att skolan fungerar med elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. I grundskolan och gymnasiet är det enbart 12 procent av lärarna 

som har de kunskaper som krävs enligt vårdnadshavare. Det finns en annan 

undersökning som Riksförbundet Attention har utfört om vad vårdnadshavarna tycker 

om samarbetet mellan dem själva och skolan. I grundskolan är det 42 procent samt 41 

procent i gymnasiet av elevernas vårdnadshavare som tycker att det fungerar ganska bra 

och 19 procent i grundskolan samt 17 procent i gymnasieskola tycker att det fungerar 

mycket bra. 

 

Hjälpmedel 
Idag försöker forskare ta fram hjälpmedel som ska främja både det sociala livet och 

skolarbetet (Olanrewaju, Abubakar, & Kwalzoom, 2015). Datorerna blev populära på 

1970 talet och har sedan dess uppfunnits i nyare modeller som exempelvis i form av 

minidatorer. Författaren skriver att de kan globalt se att barnens utveckling förbättras 

med hjälp av datorer, kommunikation och andra hjälpmedel. De barn som får mer hjälp 

av olika verktyg har blivit mer framgångsrik i skolan, i arbetslivet och har blivit mer 

självständig i det vardagliga livet. Med utvecklingen inom teknologin utvecklas hopp 

till dem barn med svårigheter i skolan, något som var ouppnåeligt förr. Användningen 

av datorer och annan teknologi för barn med inlärningssvårigheter har varit till stor 

nytta och har förändrat liv för de barnen, dessa hjälpmedel har gett många chansen att 

utvecklas. Hjälpmedlen har inte bara varit till hjälp i vårt svenska samhälle, utan även i 

utvecklingsländerna har denna utveckling synts mer och mer.  
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Metod 
Val av metod 

Syftet i denna undersökning är att få ta del av hur pedagoger arbetar med elever mellan 

6 och 9 år som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, och därför baseras 

undersökningen på en kvalitativ insamlingsmetod. Frågorna riktar in sig på hur 

pedagogerna arbetar i skolan med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

och vi valde att intervjua 6 stycken lärare från olika skolor. För att uppfylla 

undersökningens syfte är det pedagoger i grundskolan som arbetar med elever med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som blev intervjuade. 

 

I undersökningen valdes en kvalitativ undersökning för att få svar på syftet och 

frågeställningarna. Det hade fungerat lika bra med en kvantitativ undersökning för att få 

svar på syftet och frågeställningarna. Det var ett val som gjordes i metoden på grund av 

att det finns fördelar och nackdelar med båda metoderna. Vi vägde dessa för- och 

nackdelar och kom då fram till använda oss utav just denna metod, för att få svaren på 

vilka strukturer pedagogerna använder sig av när de arbetar med elever med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i verkligheten (Olsson & Sörensen, 2011). 

 

Intervjumetoden är semistrukturerad enligt Bryman (2011) vilket betyder att frågorna är 

allmänt formulerande och följs av ett frågeschema, vilket innebär att frågorna redan är 

formulerade. I semistrukturerad intervju kan även intervjuaren ställa följdfrågor om det 

behövs. För att undersökningen skulle få svar på frågeställningarna var det nödvändigt 

att formulera frågorna innan intervjuerna blev av. 

 

Att ha frågor färdiga till intervjun är bra för att hålla sig till ämnet och inte hamna på 

sidospår. Det kan lätt uppstå en nervositet hos intervjuaren och då kan det vara svårt att 

komma på frågor efter hand som i en ostrukturerad intervju (Bryman, 2011), där det inte 

finns helt färdiga frågor utan enbart allmänna frågor samt teman till undersökningen. 

Ibland kan respondenten tala om något intressant som inte har med ämnet att göra, då 

går det att få in en egen fråga för att respondenten ska tycka att det är en bra intervju 

samt att respondenten ska kunna känna sig bekväm. 

 

Urval av respondenter 

I denna undersökning valde vi att använda oss av grundskolor för att få ta del av hur de 

arbetar med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. För att få reda på 
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vilket sätt de arbetar på olika skolor blev valet att söka efter respondenter på flera 

skolor. Respondenterna arbetar som fritidspedagoger med tanke på att det är just fritids 

undersökningen baseras på, samt att pedagogerna har arbetat minst ett år för att vara 

insatta i hur skolan arbetar med elever som har neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 

Respondenterna har olika erfarenheter inom yrket över lag samt olika mycket respektive 

lite erfarenheter av olika diagnoser inom neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 

Respondenterna måste inte ha en utbildning i fritidspedagog men för att de ska uppfylla 

undersökningens krav måste de ha erfarenhet av elever med neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning. Det blev ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011) då vi valde att 

höra av oss till pedagoger som vi kände. Fem skolor kontaktades, ur olika stadsdelar, 

både stora och lite mindre skolor, med olika många elever. Vi fick in 6 stycken svar av 

14 stycken som fick förfrågan. Tanken var att få in så många svar som möjligt med bred 

kunskap inom elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Utifrån de skolor 

intervjuerna utfördes på, fick vi också fram svar som skilde sig mellan stadsdelarna. En 

av skolorna låg exempelvis i en fattigare del av staden, där föräldrar överlag är mer 

lågutbildad samt där det går elever med olika religionsuppfattningar. En annan skola 

inriktar sig mer på idrott, skolan har fler elever och den riktar in sig på att ge hjälp i 

form av olika resurser. En tredje skola låg en bra bit utanför staden, där skolan är hyfsat 

liten och eleverna endast har svensk bakgrund. 

 

Beskrivning av pedagogerna 

Här kommer en beskrivning om respondenterna i denna undersökning. 

Respondent 1: 

Hen har vart verksam i 30 år i sin yrkesroll och är utbildad fritidspedagog. 

Respondenten är självlärd inom specialpedagogik och hen har gått kognitivt beteende 

terapi [KBT]utbildning samt fått handledning i specifika fall på sin arbetsplats. 

Respondenten har tidigare arbetat i resursskola och har erfarenhet av elever med bland 

annat ADHD och autismspektrumtillstånd. 

Respondent 2: 

Hen har vart verksam i 34 år i sin yrkesroll och är utbildad till barnskötare. 

Respondenten har gått föreläsningar och kurser om neuropsykologiska 

funktionsnedsättningar. Hen har arbetat i en liten undervisningsgrupp i 12 år med elever 

som bland annat har ADHD och autismspektrumtillstånd. 

Respondent 3: 
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Hen har vart verksam i sin yrkesroll i 30 år och är utbildad fritidspedagog. I 

respondentens utbildning var det tre veckor praktik med elever som har 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Hen har fått kunskaper om elever med 

särskilda behov genom bokcirklar, kollegor samt föreläsningar. Respondenten har 

erfarenhet av elever med ADHD och autismspektrumtillstånd. 

Respondent 4: 

Hen har vart verksam i 4 år i sin yrkesroll. Respondenten har arbetat på en avdelning 

med elever med särskilda behov, bland annat elever med ADHD och 

autismspektrumtillstånd. 

Respondent 5: 

Hen har vart verksam i sin yrkesroll i 9 år och är utbildad förskolelärare. Respondenten 

har gått på föreläsningar om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och har 

erfarenhet av elever med bland annat ADHD och autismspektrumtillstånd. 

Respondent 6: 

Hen har varit verksam i 15 år i sin yrkesroll och är utbildad fritidspedagog. 

Respondenten har erfarenhet av elever med bland annat ADHD och autismspektrum. 

 

Analysmetod 

För att komma fram till resultat- och analysdelen har kategorisering används utifrån 

Olsson och Sörensen (2011). Svaren som var liknande blev indelade i samma spalt och 

då uppstod kategorier som sedan utvecklades till underrubriker. För att få fram olika 

kategorier från den insamlade datan skrev vi upp svaren kort och delade in de som 

handlade om samma sak i en kolumn, exempelvis det som handlade om hjälpmedel. 

Sedan registrerades hur många som hade svarat samma sak eller liknande. Efter det 

formulerade vi underrubriker till dessa kategorier, analyserade svaren och utvecklade 

sedan resultatdelen med citat från respondenterna. Det som har transkriberat i texten i 

resultatdelen är olika situationer för att ingen ska känna sig utpekad. Exempel på detta 

är att en sak eller ett rum har blivit utbytt för att situationen ska vara samma men det går 

inte att peka ut någon. Namn och platser har tagits bort helt på grund av samma sak. Att 

känna igen sig i en situation är en annan sak, för flera människor kan känna igen sig i en 

situation men det går inte att tala om vem som har sagt vad om vilken elev. 

 

Förberedelser och genomförande 

Första steget var att få svar på syftet och därför formulerades frågeställningar och en 

intervjuguide. Att få fram relevanta frågor till intervjuerna utifrån syftet samt 
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frågeställningar var relativt enkelt då det redan från början fanns en klar bild om vad vi 

ville ta reda på. Efter det skrevs ett missiv som skickades ut till ett antal pedagoger. 

Bryman (2011) tar upp att respondenterna kan få information om undersökningen och 

syftet innan intervjuerna både muntligt och skriftligt. För att få respondenter mailades 

ett skriftligt missiv där information om undersökningen fanns med, informationen om 

intervjun samt att undersökningen följer Vetenskapsrådets etiska riktlinjer. 

Respondenterna fick även informationen muntligt innan intervjun för att de skulle vara 

säkra på att den insamlade datan används på rätt sätt. 

 

För att få fram undersökningens intervjufrågor har vi utgått från frågeställningarna. Vi 

har sammanställt några bakgrundsfrågor och sedan tio stycken huvudfrågor där det 

fanns plats för följdfrågor om det behövdes. I vissa av intervjuerna behövdes det 

följdfrågor och det föll naturligt att ställa frågor utifrån det svar som kom fram under 

intervjuerna, det kunde handla om något svar som vi inte förstod eller ville veta mer om.  

Efter att fritidspedagogerna svarat om de ville vara med eller inte i undersökningen 

skickades förslag på datum och tid, samt intervjufrågorna för att respondenterna kunde 

förbereda sig utifall de kände behov av det. Respondenterna var tacksamma att få 

frågorna innan, en del av respondenterna valde att enbart läsa igenom det för att veta 

vilka frågor som var på intervjun. De andra respondenterna valde att förbereda sig mer 

genom att fundera ut svar i förväg. 

 

Vi som författare valde att intervjua tillsammans för att båda skulle få vara delaktiga i 

all den insamlade datan. Även att den ena kunde ställa frågor och föra en dialog med 

respondenterna samtidigt som den andra förde anteckningar. I missivet skrevs att 

intervjun hölls på respondenternas arbetsplatser och de flesta godkände det. Några av 

respondenterna hade önskemål om annan plats och vi rättade oss efter det. I de flesta 

intervjuerna var miljön lugn, då vi satt enskilt i ett rum. Två av respondenterna hade 

önskemål om att få bli intervjuade samtidigt då de tyckte att de kunde komplettera 

varandra eftersom de arbetade med elever med olika diagnoser, vilket var acceptabelt. I 

denna intervju var det en elev med i rummet under halva tiden av intervjun innan hen 

blev hämtad. Den ena respondenten gick då ut för att lämna över eleven till 

vårdnadshavaren, det blev lite störmoment men ingenting som inte gick att överse med. 

Denna elev har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och är lågfungerade och kunde 

därför inte förstå vad vi sa.  Det påverkade inte vad respondenterna svarade på frågorna. 
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Det positiva med att intervjua två respondenter samtidigt var att det blev mer av en 

diskussion och utförligare svar, samt att det inte behövdes några följdfrågor. En annan 

av respondenterna bad om att få göra intervjun via mail på grund av tidsbrist, vi godtog 

det för att det skulle finnas fler respondenter. Nackdelarna att intervjua via mejl var att 

det blev korta svar, att vi inte kunde ställa följdfrågor samt misstolkningar. Det var svårt 

att förklara via mail vad vi ville få fram i frågorna och därför valde vi att inte maila 

tillbaka och fråga vad respondenten menade på vissa frågor. Även fast det var korta svar 

gick det att använda de svar som respondenten inte hade misstolkat. 

 

När intervjuerna var klara gick vi igenom de data som hade samlats in för att bearbeta 

den. För att göra det enkelt staplades alla svar upp för att se vilka svar som var likadana 

samt hur många det var som hade svarat liknande. Efter det kategoriserades svaren i 

olika kategorier, sedan fick varje kategori bli en underrubrik. Den insamlade datan 

bearbetades genom att exempelvis ändra namn, platser och situationer som 

respondenterna beskrivit i intervjuerna för att ingen elev, pedagog eller vårdnadshavare 

ska kunna känna sig utpekade. När vissa situationer har ändrats betyder inte det att hela 

svaret som respondenten har berättat utan det är en liten detalj i situationen som är 

ändrad för att ingen ska kunna veta vem det är. Olika kategorier har arbetats fram 

utifrån den insamlade datan för att få in det i resultatdelen på ett bra sätt. För att lättare 

förstå den insamlade datan samt hur de arbetar på fritidshem med elever med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har tidigare forskning kopplats ihop i denna 

undersökning under diskussionsdelen. 

 

Etiska aspekter  

För att uppfylla det fyra etiska kraven, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet har ett missiv skickats ut där 

respondenterna fick godkänna om de ville vara med eller inte. För att respondenterna 

eller skolorna inte ska kunna kännas igen har den insamlade datan anonymiseras samt 

att den enbart används till denna undersökning. 

 

Studien följer Vetenskapsrådets etiska riktlinjer vilket innebär att den uppfyller de fyra 

kraven: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Med detta menas att denna undersökning är helt frivillig, anonym, alla 

uppgifter behandlas konfidentiellt och att de har fått information. Konfidentiellt betyder 
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att inga utomstående ska få ta del av den insamlade datan samt att det inte går att 

identifiera en skola, en personal, en elev eller en förälder. Respondenterna kan när som 

helst avbryta sina roller i studien (Vetenskapsrådet, 2017). 

 

Informationskravet betyder att respondenten får information om undersökningen. 

Informationen ska vara lätt att förstå och respondenten ska få veta att hen kan avbryta 

när som helst utan att det påverkas på något vis. Respondenterna ska få informationen 

både muntligt och skriftligt (Olsson & Sörensen, 2011). För att uppfylla detta krav har 

vi skickat ut ett missiv till respondenterna där det finns information om undersökningen, 

om de fyra kraven och där står även att respondenten får avbryta intervjun när som 

helst. Denna information fick respondenterna även muntligt innan intervjuerna. 

Samtyckeskravet betyder att respondenten måste lämna sitt godkännande för att vara 

med i undersökningen. För att få ett godkännande från respondenterna bad vi om att de 

hörde av sig till oss via mejl eller telefon och talade om ifall de ville vara med på 

intervjun eller inte. 

 

Konfidentialitetskrav innebär att respondenterna eller arbetsplatsen inte får nämnas vid 

namn samt att undersökningen inte får använda sig utav data som kan peka ut 

respondenterna. Materialet behandlas på det sättet att obehöriga inte ska kunna ta del av 

det insamlade materialet. Genom att vi har tagit bort namn på respondenterna, skolorna 

och platserna har anonymiteten bevarats för respondenterna samt skolorna. Övrig 

information som kan peka ut en person har omformulerats för att detta krav ska 

uppfyllas. 

 

Nyttjandekravet betyder att den insamlade datan från respondenterna inte får användas 

till något annat än denna undersökning (Ibid). För att uppfylla detta krav har vi enbart 

använt den insamlade datan till denna undersökning. 

Varken skolorna eller pedagogerna kommer att nämnas vid namn i undersökningen. De 

är alltså helt anonyma. Fall som tas upp under intervjun kommer att omformuleras till 

liknande situationer eller inte tas med överhuvudtaget. På det sättet finns det inga elever 

eller vårdnadshavare som kan känna sig utpekade. 

 

Är det en elev med i rummet under intervjun kan inte respondenterna alltid säga vad 

som helst. I denna studie var det en elev som var med under en intervju men denna elev 
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förstod inte vad som sades. Därför kunde respondenterna berätta det de ville utan att 

behöva tänka sig för om eleven i rummet skulle höra och förstå. Den ena respondenten 

pratade om eleven i rummet och de kan vara ett känsligt ämne fast att eleven inte 

förstår. Hade det varit en elev som förstod hade inte respondenterna kunnat prata helt 

öppet och då hade inte undersökningen fått lika utförligt svar. 

 

Tillförlitlighet i studien 

Reliabilitet betyder hur pålitlig en undersökning eller mätning är (Olsson & Sörensen, 

2011). I denna undersökning är det inga mätningar som gjorts, det är frågor som har 

ställts till pedagoger som arbetar på fritidshem för att ta del av hur de arbetar med elever 

med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. De som gör mätningar kan göra om 

mätningarna för att se hur tillförlitligheten är. När det är människor som intervjuas kan 

de ändra uppfattning mellan intervjutillfällena. Det går att göra om intervjuerna men det 

finns inget som tyder på att det blir samma svar och därför vet vi inte om reliabiliteten 

är hög eller låg. 

 

Validiteten avgör om det är rätt sak som mäts (Olsson & Sörensen, 2011), eller som i 

denna undersökning avgör om resultatet svarar på undersökningsfrågan. Validiteten i 

denna undersökning är hög för att vi har fått svar till syftet och frågeställningarna i 

undersökningen. Det finns drygt 4000 fritidshem i Sverige (Skolverket, 2017) och vi har 

enbart intervjuat fem stycken av dessa. Med den insamlade datan kan vi inte 

generalisera hur pedagoger arbetar på fritidshem med elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar med tanke på att vi har för få fritidshem. Vi kan däremot se att 

på dessa fem fritidshem arbetar de ungefär lika och det finns stor sannolikhet att de 

arbetar ungefär likadant på andra fritidshem med. Det vi kan få ut av undersökningen är 

att få en inblick om hur fritidspedagogers arbetsuppgifter ser ut samt att se skillnader 

och likheter i deras vardag. 
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Resultat och analys 
För att framställa resultatet och analysen har vi skrivit upp svaren från respondenterna 

och sedan kategoriserat dem.  

 

Att använda olika hjälpmedel som underlättar undervisningen 

Alla fritidspedagoger som har blivit intervjuade använder sig av något sorts hjälpmedel, 

en del hjälpmedel används på flera skolor och vissa hjälpmedel används enbart av en 

skola. Timstock och schemabilder är hjälpmedel som flera av respondenterna använder 

sig av på fritids. Timstock är ett verktyg där eleven kan se hur lång tid det är kvar. Det 

är prickar i olika färger som symboliserar ett visst antal minuter samt att den blinkar och 

kan låta då minuterna som var inställda har gått. Timstock används på både lektionerna 

samt på fritidshemmen. Den har en lugnande effekt på eleven och ökar koncentrationen 

när eleven ser hur lång tid det är kvar. Detta hjälpmedel används av flera av skolorna 

och respondenterna anser att det är ett positivt verktyg som hjälper många elever. 

Schemabilder används för det mesta under skoltid på skolorna men kan användas ifall 

det behövs på fritidshemmen enligt respondenterna. 

 

Schemabilder är bilder som symboliserar aktiviteter och kan visas för att förtydliga för 

eleven vad det är som ska göras. Verktyget gör att de elever som har svårt för 

kommunikationen eller svårt att lyssna blir en lugnande effekt då de ser vad som 

kommer att hända under dagen. Det kan se olika ut hur dessa schemabilder används, 

antingen för hela gruppen eller för enskilda elever som behöver stöd. Det finns de elever 

som behöver ha påminnelser om vad som ska ske och då är en bild ett stöd att kunna 

visa eleven flera gånger under dagen. En av respondenterna använder sig utav en 

almanacka som sitter uppe på väggen där eleverna lätt kan se vad som händer under 

dagen och veckan. Det hjälper eleverna att hålla rutiner och att hålla sig till det som är 

bestämt. Det lugnar eleverna att veta vad som kommer att hända under dagen. 

 

Fler exempel på hjälpmedel är tejp, pilatesboll/kudde, ställning till Ipaden samt 

teckenspråk. Olika hjälpmedel hjälper olika elever och därför behövs det olika verktyg. 

En av respondenterna berättar om en elev som inte förstod att hen skulle ta av sig 

skorna, eleven gick rakt in i klassrummet med skorna på sig. Respondenten satte upp en 

tejpbit och förklarade sedan för eleven varför hen hade satt dit tejpen och varför det var 

viktigt att ta av sig skorna i hallen. De hjälpte eleven att veta var hen ska ta av sig 

skorna innan eleven går in i klassrummet men även på andra platser. Pilatesboll eller en 
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uppblåsbar sittkudde med piggar kan hjälpa eleverna sitta stilla en längre period och få 

ökad koncentration. De kan då sitta och gunga och på det sättet göra sig av med energi. 

För de som har synfel behövs ett stativ till paddan som gör att den blir vinklad för att de 

ska kunna se bättre. Att använda sig utav teckenspråk kan vara bra till de elever som 

inte har talet, inte hör eller inte tar till sig kommunikationen. Att använda sig av olika 

hjälpmedel är något alla fritidspedagoger i denna undersökning gör, det visar på bra 

effekt exempelvis att det ger en lugnande effekt samt att eleverna kan koncentrera sig 

längre. Eleverna blir mindre oroliga med hjälp av olika hjälpmedel. 

 

Handledning genom det pedagogiska arbetet 

Det ser väldigt olika ut på olika skolor om de får handledning eller inte. 

Fritidspedagogerna på en del skolor får handledning och det kan se ut på olika sätt. En 

respondent berättar att det kommer en utomstående och handleder personalen. De 

berättar en situation och får därefter ställa frågor som de får svar på. En del får 

handledning från rektorn på skolan och kan bolla idéer med hen. En extra hjälp är att 

under nätverksträffar kunna ta hjälp av varandra både personalen och med olika 

organisationer. En nätverksträff kan se väldigt olika ut beroende på vilka personer som 

är med. Respondenterna berättar om vilka nätverksträffar de har och vilka personer och 

organisationer är med. Vissa nätverksträffar består enbart av pedagoger och personal 

som redan finns på skolan, andra nätverksträffar kan bestå av pedagoger, 

vårdnadshavare, olika organisationer som exempelvis BUP och socialen. När dessa 

organisationer är med på nätverksträffarna kan det exempelvis vara psykolog och 

logopeder, från dessa organisationer som är med på mötena. 

 

Att arbeta med elevers hälsa och välbefinnande 

Oftast är det rektorn som har kontakt med organisationerna men i vissa skolor kan 

pedagogerna ringa olika organisationer för att rådfråga ifall de behöver exempelvis 

hjälp med hur de ska hantera en speciell situation. I vissa skolor anordnar rektorn 

nätverksträffar där organisationerna är delaktiga samt att de kan låna studiematerial. 

Vissa organisationer kommer ut i skolorna. 

”BUP kan komma ut till oss för att informera om något och vi kan ställa frågor 

direkt.”(Respondent 3) 
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Utifrån miljön 

En av respondenterna säger att hen har anpassad miljö som flera små rum, kala väggar, 

papper som måste sitta uppe sitter innanför skåpen, för att det inte ska bli för mycket 

intryck, samt att de har leklådor undanstoppade, för att det inte ska vara rörigt. 

Resterande respondenter arbetar inte i en anpassad fritidsmiljö, de har fritids i 

klassrummen för att lokaler fattas och att det inte finns anpassningar för elever med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.  

 

Ha ett liknande förhållningssätt 

Datan som har samlats in från respondenterna är ett av de förhållningssätten att inte vara 

arg utan bemöta eleven lugnt och lågaffektivt. En av respondenterna säger att hen 

bemöter alla elever likadant samt att hen gör skillnad på person och sak. Med det menas 

att hen kanske inte alltid gillar det personen gör men hen tycker om personen. Det är 

viktigt att arbeta ungefär lika i arbetslagen för att eleverna ska veta vad som är tillåtet att 

göra. Respondenterna antyder till att alltid se till elevens behov, vara positiv och vänlig. 

Oftast vet personalen vilka eleven fungerar ihop med och inte och skapar grupper efter 

det. Behöver eleven ett lugn kan de hitta på en aktivitet vi ett lugnt bord. Om eleven inte 

har kommunikationen eller inte kan fråga själv på grund av att eleven inte vågar om hen 

får vara med får en vuxen medla mellan eleverna. 

 

”Man tvingar inte in barn i situationer som man vet att de inte klarar av.”(Respondent 3) 

Ibland finns det situationer som eleven inte klarar av att ens försöka och då hittar 

pedagogen på något annat till den eleven. 

 

Samarbete med vårdnadshavare 

Det är viktigt att säga hej och hej då till eleverna för att de ska få känna sig sedda och 

bekräftade samt att vårdnadshavarna ska kunna känna sig trygga med överlämningen. 

Då vårdnadshavarna kommer med eleven får pedagogerna en muntlig överlämning, 

medan i andra fall, där eleven kommer ensam får pedagogerna överlämning via sms. 

Det är viktigt med bra kontakt med vårdnadshavarna från början men vissa blundar för 

sina barns behov eller har inte förståelsen. 

 

”Ett exempel på hur man kan gå tillväga när en vårdnadshavare inte förstår sitt barns 

behov är att tala om för hen att vi kan stå och prata samtidigt som det är en helikopter 
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som hovrar utanför samt en bil som tutar. Eleven har inte den koncentrationen att 

filtrera bort dessa ljud och kan därför inte ta in vad pedagogen säger.” (Respondent 2) 

Att jobba lika i skolan och hemma är viktigt för att eleven ska veta vad det är som 

gäller. Då det behövs och i vissa fall kan det vara bra med täta samtal för att få med 

vårdnadshavarna på vad som händer. Oftast har fritidshemmen kontakt med 

vårdnadshavarna på eftermiddagen vid överlämning. En annan sak som är viktigt att 

tänka på är att vårdnadshavare med barn med speciella behov oftast får höra alla 

negativa saker som händer i skolan och på fritids. Därför är det viktigt att ta fram det 

positiva oavsett om det är en liten eller stor sak antyder en av respondenterna. 

 

Pedagogers framtida mål med undervisningen samt miljön 

Flera av respondenterna vill att det ska finnas mer personal på fritids samt att de ska 

återinföra resursskolor och små undervisningsklasser. Respondenterna vill i framtiden 

ha flera små vrår där eleverna kan dra sig undan då det behövs, på fritidshemmet. De 

vill ha fler vrår där det finns saker som just dessa elever har intresse för och känner sig 

trygga med. En annan sak som respondenterna vill ha är att få möjligheten att möblera 

om, att använda sig av skärmar då det behövs samt att inte ha mycket på väggarna. En 

av respondenterna vill arbeta med eleverna på fritids på förmiddagarna för att träna på 

det som varje elev behöver, som exempelvis socialt samspel.  

 

Genom att vara tydlig 

Tydlighet är något som alla respondenterna predikar för. Det gäller att vara rak och 

tydlig med det eleverna ska göra utan att lägga för mycket krav på dem. För att eleverna 

med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska kunna vara med i olika lekar med de 

andra eleverna är det viktigt att pedagogerna har pratat med eleven om hur ett spel eller 

lekreglerna fungerar. En av respondenterna talar om att de försöker ha samma regler på 

bollsporterna men att de brukar bli olika regler i alla fall. Pedagogerna följer med och 

stöttar eleverna med särskilda behov när det ska vara med de andra eleverna och leka. 

De talar om reglerna för spelet eller leken för att hen ska förstå. Pedagogen finns kvar 

där för att stötta eleven och kan ibland få berätta om reglerna igen. För att vara tydlig 

går det att använda sig av bilder till alla elever men framför allt till de elever som har 

svårt att kommunicera. Det underlättar för alla elever att ha dessa bilder, det blir tydligt 

för eleverna vad de ska göra. Har du sagt någonting till en elev bör du stå för det för att 

det inte ska uppstå en konflikt antyder en av respondenterna. Är du tydlig från början 

och talar om att det kanske inte hinns med är det lättare för eleven att acceptera det. 
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Att inkludera/exkludera 

”Inkluderingen utgår från deras funktionsnedsättning och förmåga.” (Respondent 1) 

Fritidshemmen gör olika anpassningar för dessa elever. Pedagogerna känner av 

dagsformen samt tar emot överlämning från vårdnadshavare på morgonen när eleven 

kommer till fritids. Har eleven haft en dålig eller orolig morgon får eleven möjlighet till 

att sitta själv i ett rum. Förbereda och se till att det är anpassat i gruppen för att göra 

inkluderingen möjlig på fritids. Exempel som bör förberedas innan eleven kommer är en 

egen hylla, krok för att hänga av sig på, låda att lägga ner hens saker i samt en bild på 

lådan samt hyllan för att eleven lättare ska se vart sin plats är. De flesta eleverna är med 

i storgrupp på fritids i den mån de klarar av. 

”Det blir en exkludering fast det ska vara en inkludering.” (Respondent 2) 

Eleverna blir inkluderade i storgrupp på fritids, men de flesta klarar oftast inte av att 

vara med i storgrupp en längre tid och måste därför gå undan till ett annat rum och då 

blir de exkluderade. 

 

Utifrån olika anpassningar 

Respondenterna vill att det ska vara anpassat i gruppen för att göra inkluderingen 

möjlig. Vissa elever har en assistent på fritids, oftast är det samma assistent som på 

skoltid, men många har enbart assistent under skoltid. Många av de elever som har 

assistent på skoltid men inte på fritids har det svårt på grund av att det inte kan de 

sociala koderna. De behöver ha en vuxen där som kan stötta dem genom exempelvis 

regler och turtagning. En av respondenterna ser möjligheten i rummet, hur hen kan 

anpassa för en elev som har svårt med vissa saker, att exempelvis möblera om i rummet 

för stunden. 

”Jag brukar anpassa för de elever som behöver, genom små enkla saker som kan göra 

det lättare för eleven, genom att exempelvis möblera om så en elev sitter med ansiktet 

mot en vägg och har ryggen mot det röriga rummet.” (Respondent 5) 

Alla elever ska få samma förutsättningar oavsett om de har en funktionsnedsättning eller 

inte. Det uttrycker de flesta av respondenterna i undersökningen, men respondenterna 

uttrycker att elever som har en funktionsnedsättning behöver ha mer anpassningar. 

”Anpassningar görs för att de barn med funktionsnedsättningar ska få en lika vardag 

som de övriga eleverna.” ( Respondent 2) 

En del elever mår bättre av att vara i mindre grupper och då anpassar pedagogerna för 

att göra detta möjligt. Pedagogerna kan exempelvis ta med eleven eller eleverna som 
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behöver ha det lugnare och ta med några andra för att sätta sig och rita eller spela spel i 

ett annat rum. 

 

Bygga relationer 

Respondenterna trycker på att det är otroligt viktigt att bygga relationer med elever och 

vårdnadshavare. De skapar trygghet genom att bygga relationer samt att finnas till för 

eleverna. Känner eleverna att det inte finns någon trygghet hos en pedagog kan inte 

eleven anförtro sig till den pedagogen. Respondenten talar om att eleverna är i skolan 

och på fritids den största delen av deras vakna tid och därför måste eleverna kunna 

känna sig trygga när de är i skolan samt på fritids. Är det någonting som bekymrar en 

elev, oavsett om det är något mindre allvarligt eller mycket allvarligt ska eleven kunna 

känna att hen kan prata med en vuxen i skolan. Pedagogerna vill visa vårdnadshavarna 

att de gör det bästa för deras barn oavsett vad det gäller. Det finns vårdnadshavare som 

blundar för sina barns behov, de vill inte veta eller så förstår de inte. Om de inte vill 

veta kan det vara svårt att få göra en utredning om det behövs på en elev. Pedagogerna 

måste försöka få vårdnadshavarna på deras sida, för pedagogerna får inte föra det vidare 

till en utredning utan vårdnadshavarnas samtycke. Är det vårdnadshavare som inte 

förstår vad dess barn har för behov måste pedagogerna försöka förklara. Det finns 

många sätt att gå tillväga för att få vårdnadshavarna att förstå sina barns behov och det 

handlar förstås inte bara om att de inte kan koncentrera sig när det är ljud i bakgrunden. 

Grunden till att lyckas med att få vårdnadshavare att förstå är att ha en bra relation med 

dem. 

 

 

Hur pedagogerna arbetar med elever för att hjälpa dem på rätt sätt 

Pedagogerna lyssnar in eleverna samt är raka och tydliga till eleverna. De jobbar på det 

sättet att de är nära eleverna för att finnas till som stöd.  

”För att eleven ska kunna vara med och leka med andra elever kan eleven behöva stöd 

genom leken, att man finns där för att stötta samt pusha på.” (Respondent 3) 

Respondenterna anser att de alltid ska ligga steget före. Ligger de steget före kan de 

förhindra att något kan gå överstyr. 

”Att ligga steget före är a och o för att förhindra att eleven ska misslyckas i situationen. 

Handlar det om två elever som trissar upp varandra hör man när det är dags att avbryta 

situationen.” (Respondenten 1) 
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Alla respondenter svarar ungefär samma saker på vilka arbetssätt de förhåller sig till 

elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Återigen kommer vikten med att 

arbeta på liknande sätt med eleverna för att de inte ska bli förvirrade. 
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Diskussion 
 

Resultatdiskussion 

Här följer svaren på våra fem frågeställningar i syftet. Att bygga relationer är grunden 

till att det ska bli ett bra fritidshem, känner inte eleverna pedagogerna är de inte trygga 

på fritidshemmet. För att pedagogerna ska kunna hjälpa eleverna med de utmaningar 

eller de svårigheter eleverna har måste pedagogerna veta om dem, vilket de märker när 

de bygger upp en relation. För att få eleverna inkluderade gör pedagogerna 

individanpassningar som exempelvis ser pedagogerna hur dagsformen ser ut på eleven 

samt vad eleven behöver just den dagen utifrån hur hen mår. Generella anpassningar 

som görs för alla elever är att det finns krokar där eleven kan hänga av sig samt en låda 

där eleven kan lägga ner sina projekt i. Pedagogerna är tydliga för eleven som ska 

inkluderas för att eleven ska förstå vad hen ska göra. En pedagog är oftast med och 

stöttar eleven som ska inkluderas genom att finnas där och förklara reglerna i leken eller 

spelet. Det går att göra anpassningar i rummet där eleven ska vistas för att underlätta för 

eleven. En av respondenterna berättar om att hen brukar möblera om i rummet i den 

mån det går för att exempelvis eleven ska kunna sitta med ryggen mot det röriga 

rummet. Pedagogerna arbetar för att vårdnadshavarna ska bli mer medvetna om sina 

barns behov och samarbeta för att inkludera eleven. Arndt (2014)  intervjuar Claes 

Nilholm som anser att alla elever ska inkluderas i grundskolan oavsett om eleven har 

särskilda behov eller inte. Han tycker att de ska fokusera på individen, att alla elever ska 

trivas, känna att dem har vänner samt att eleverna ska nå målen. 

 

”Alla som går i skolan har samma rätt till en bra skoldag, du ska få vara delaktig och 

känna att du utvecklas och att du kommer i mål med dina skoluppgifter.” – SPSM  

 

Det spelar ingen roll om du har en diagnos eller inte, du har lika mycket rätt till att få 

den hjälp du behöver för att klara av skolarbetet. Alla elever ska få en bra skoldag och 

eftersom alla elever är olika måste de göra individanpassningar. 

 

En av respondenterna talar om hur de arbetar på deras fritidshem med miljön, där ser 

pedagogerna till att det finns kala väggar för att eleverna inte ska få för mycket intryck 

samt att de skärmar av rummet för att få egna vrår till eleverna. Där kan de sitta och 

spela spel exempelvis i lugn och ro samt att slippa få intrycken med de resterande 

eleverna som exempelvis leker lekar. Elever med olika svårigheter har olika behov och 
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olika saker som distraherar dem berättar Tufvesson & Tufvesson (2009). Det gör att det 

kan vara svårt att uppfylla alla elevers önskemål. Eleverna påverkas negativt eller 

positivt beroende på exempelvis hur mycket ljus som släpps in i rummet, hur många 

dörrar samt fönster det finns i rummet samt om det finns mycket saker i rummet eller 

om det finns öppna eller stängda skåp samt hyllor (ibid). Tuvesson & Tuvesson (2009) 

har gjort en studie där de påvisar hur de inreder ett rum för att ge elever med olika 

diagnoser ökad koncentration. Författarna anser att det ska vara kala väggar och att få 

ett visst ljus i rummet ökar koncentrationen hos elever som har neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar vilket en av respondenterna i denna undersökning beskriver. 

En del elever har en resursperson som följer med från skoltid till fritids och stöttar 

eleven även där bland annat i turtagning samt regler. Timstock och bilder är något som 

används flitigt på fritidshemmen. Timstocken gör att eleverna får ett lugn och slipper 

fråga hela tiden när det är dags för exempelvis mellanmål. Pedagogerna visar bilder för 

att eleverna ska veta vad som händer, en av respondenterna har en almanacka där 

eleverna kan se vad som händer under den närmsta tiden. 

 

Olarewju (2015) anser att hjälpmedel är i stort sett allting som kan hjälpa en i vardagen, 

oavsett om det handlar om en synskada eller en elev som behöver stöd i talet. 

Författaren skriver om att datorer och annan teknologi har hjälpt många barn och vuxna 

som behöver ha verktyg i det vardagliga livet. Han skriver även om att elever som får 

hjälp med olika verktyg utvecklas ytterligare i skolan.  

 

En del elever behöver hjälp med att ta kontakt med andra elever, de har inte den sociala 

kompetensen. De vet inte hur de ska bete sig mot andra elever och vissa elever blir då 

utåtagerande. Det är viktigt att pedagogerna finns till för de elever som behöver ha hjälp 

med den sociala kompetensen, de behöver lära eleverna hur de ska bete sig mot andra. 

Andra elever vågar inte ta kontakt med andra elever och då måste det finnas en pedagog 

som visar eleven hur hen ska gå till väga. Skolverket (2017) skriver att eleverna ska få 

goda förutsättningar till att bilda relationer samt bevara dem.  

 

Tydlighet är en röd tråd genom hela undersökningen. Struktur och tydlighet är alla 

pedagoger enade om att det behövs, speciellt med elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. Respondenterna anser att om de inte har en struktur eller 
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tydlighet fungerar inte verksamheten. Respondenterna tycker att det blir rörigt när 

eleverna inte vet vad de ska göra samt att eleverna tappar fokus på sin uppgift. 

 

Metoddiskussion 

Denna undersökning har baserats på en kvalitativ insamlingsmetod med strukturerade 

frågeställningar (Olsson & Sörensen, 2011). Denna metod var ett bra alternativ för 

denna undersökning för att få svar på syftet och frågeställningarna. I intervjuguiden 

finns det bakgrundsfrågor som ställdes under intervjuerna men dessa svar har inte 

använts i resultatet då det inte var relevant. Vissa svar från bakgrundsfrågorna finns med 

i metodavsnittet under urval av respondenter. Följdfrågor förekom på vissa intervjuer 

och dessa svar har redovisats i resultatet med övriga frågor. Andra följdfrågor som inte 

är relevanta i undersökningen utan tillkom enbart för att det skulle flyta på bra i 

intervjuerna redovisas inte. Från början var undersökningen tänkt att utföras på två 

skolor. Då vi inte fick gensvar från pedagogerna som blev kontaktade, fick vi utöka 

sökandet på andra skolor. Det blev då fem stycken skolor med pedagoger med olika 

erfarenheter. Det negativa att använda fler skolor var att det tog tid att få tag på 

respondenter. Det positiva var att undersökningen fick in resultat från olika 

verksamheter. Det påverkade inte undersökningen på något annat vis än att det drog ut 

på tiden då vi inte fick tag på respondenter från början. Genom intervjuerna har vi fått in 

det resultat som behövs för att svara på frågeställningarna och därför var det enbart 

positivt att få höra hur de arbetar på olika skolor. I missivet skrevs att intervjuerna 

skulle hållas på respondenternas arbetsplatser men vi anpassade oss efter 

respondenternas önskemål om tid och plats. De flesta intervjuerna utfördes enskilt i en 

lugn miljö med båda författarnas närvaro. En av respondenterna ville gärna svara på 

mail för att hen hade mycket att göra, något som vi tillät då vi ville ha hennes syn på 

frågorna, något hon inte skulle ha tackat ja till om vi inte valde mailkontakt. Dock blev 

en del av svaren vi fick missförstådda då vi inte kunde förklara frågorna för henne när vi 

ställde dem, men vi nöjde oss då med svaren och valde ut det som vi kunde använda oss 

av i studien, något vi i efterhand inte skulle ha godtagit då vi kunde ha fått utförligare 

svar i undersökningen om vi hade mailat tillbaka till henne med följdfrågor. När svaren 

kom på mail bearbetades den och vi insåg att ha intervju via mail var ingen bra idé men 

valde att ta med den insamlade datan i resultatdelen. Det finns inte utrymme för 

följdfrågor i en intervju via mail samt att det lätt kan bli misstolkningar och därför är 

detta en metod som vi inte rekommenderar. 
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Vi funderade även efteråt på om vi skulle ha haft en pilotstudie innan de riktiga 

intervjuerna, för att upptäcka möjliga ändringar i våra frågor, men vi kom fram till att 

pilotstudien inte skulle ha gjort någon skillnad då vi innan intervjuerna tänkte igenom 

våra frågor väl samt funderade på hur de kunde missförstås och uppfattas. En pilotstudie 

är en testundersökning där intervjuaren ser om det är rätt frågor eller rätt metodval 

(Olsson & Sörensen, 2011). 

 

Vi kände de flesta av respondenterna och sedan var det två respondenter som vi inte 

kände. Skillnaden mellan att intervjua någon som intervjuaren känner och någon som de 

inte känner är att oftast förstår de mer vad respondenten säger om de känner hen. De 

finns inga oklarheter och det går att falla utanför intervjufrågorna och lätt kunna komma 

tillbaka igen, åtminstone i en av intervjuerna föll vi utanför frågorna men diskuterade 

om ämnet, dessa svar har inte tagits med i resultatet då det var utanför frågorna och hör 

inte till undersökningen. Respondenterna som vi inte kände flöt intervjuerna på bra 

med, samt att det var avslappnat. Vi tror att det beror på att respondenterna har fått 

förbereda sig innan med frågorna och att de var säkra i sin yrkesroll. Det kan finnas 

nackdelar med att intervjua en respondent som intervjuaren känner om det är svårt att 

komma tillbaka till intervjufrågorna ifall de har gått utanför frågeschemat. För att testa 

detta går det att göra en pilotstudie, vilket vi har valt att inte göra. 

 

Att skicka ut frågorna innan intervjun tyckte respondenterna var positivt för att de 

kunde förbereda sig innan. Respondenterna antydde att det var bra att få reflektera innan 

för att kunna ge utförligare svar på intervjun. Utan frågorna innan tyckte en del av 

respondenterna att de inte hade svarat lika utförligt och att de hade fått sitta och fundera 

ett tag på hur de egentligen arbetar och kunna sätta ord på det. Att intervjua två stycken 

samtidigt var något positivt för att det blev en dialog mellan respondenterna samt att de 

hjälpte varandra att komma på saker hur de arbetade. Att göra en fokusgrupp hade varit 

ett bra alternativ till denna studie. I en fokusgrupp är det meningen att respondenterna 

ska komma fram till flera svar på frågan när det är en grupp som sitter och diskuterar 

(Olsson & Sörensen, 2011). 

 

I en av intervjuerna var det en elev i samma rum som intervjun ägde rum. Vi blev 

informerade om det när vi kom till fritidshemmet. Det var inget som vi tänkte på just då 

utan vi hade fokus på intervjun. Eleven var med under första tiden av intervjun och 
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sedan åkte hen hem. Det var inget som påverkade respondenterna då de pratade öppet 

om olika diagnoser samt om hur de arbetade med eleven som satt en bit bort i rummet. 

Under tiden vi har skrivit om detta i arbetet har vi funderat mer på det och tycker att det 

var oetiskt att ha med denna elev i rummet när respondenterna pratade om eleven. En 

sak som vi som intervjuade kan fundera över är om elevens vårdnadshavares underskrift 

eller åtminstone medvetenhet om att denna intervju skulle ske. Vi rekommenderar att 

inte ha med elever i rummet under en intervju om det handlar om dem. 

 

Förslag till vidare forskning 

För att få en bättre inblick och förståelse hur pedagoger i fritidshem arbetar med elever 

med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar går det att intervjua fler pedagoger i 

fritidshem och göra en fokusstudie. För att få ett annat perspektiv på denna fråga går det 

att intervjua vårdnadshavare för att se vad de har för synpunkter om hur deras barn blir 

bemötta på fritidshemmen. Ett annat perspektiv till undersökningen kan vara att 

intervjua rektorerna för att se vilken inblick de har i verksamheten samt se hur de kan 

arbeta vidare med dessa frågor.  
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Bilagor 
Bilaga 1 

Bakgrundsfrågor 

1. Hur många år har du arbetat i ditt nuvarande yrke? 

 

2. Har du en utbildning? 

Om ja, vilken? 

Innehåller den specialpedagogik? 

 

3. Har du någon fortutbildning inom specialpedagogik? 

 

4. Har du fått möjlighet till fortutbildning om individuella anpassningar för barn 

med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar av rektorn? 

 

5. Har du erfarenhet av elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? 

 

Om ja, hur mycket erfarenhet? 

 

6. Vilken typ av neuropsykiatrisk funktionsnedsättningar har du stött på i ditt 

arbetsliv? 

 

Intervjufrågor 

 

1. På vilket sätt arbetar du med elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar? 

 

2. Hur arbetar du med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar för att 

de ska inkluderas med resten av gruppen? 

 

3. På vilket sätt arbetar du med elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar med hjälp från vårdnadshavare? 

 

4. Vilket förhållningssätt har ni till elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar? 



 

 

 

 

5. Hur hjälper du en elev som har det svårt med det sociala? 

 

6. Om du fick bestämma, hur skulle du vilja förändra arbetssättet i skolan för de 

som har svårigheter med koncentrationen i fritidshemmet? 

 

7. Hur samarbetar du med socialtjänsten, barn och ungdoms psykiatri samt andra 

organisationer? 

 

8. Använder ni er av något hjälpmedel på fritids just nu? 

 

Om ja, vilka hjälpmedel och hur fungerar de? 

 

9. Är miljön på fritidshemmet anpassad för elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar? 

 

Om ja, på vilket sätt? 

 

10.  Får ni i personalen handledning om elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar? 

  



 

 

Bilaga 2 

Missiv 

Hej! 

Vi kontaktar dig för att du är verksam som fritidspedagog med erfarenhet av minst ett 

år. Vi är två studenter som går sista terminen på grundlärarprogrammet med inriktning 

fritidshem och ska nu skriva vårt examensarbete. Därför behöver vi din hjälp. 

Vi har valt att intervjua fritidspedagoger för att få svar på vårt syfte. Frågorna inriktar 

sig på hur fritidspedagoger arbetar med barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. Intervjun tar ca 30 minuter och genomförs enskilt samt på din 

arbetsplats. 

Studien följer Vetenskapsrådets etiska riktlinjer vilket innebär att den uppfyller de fyra 

kraven: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Med detta menas att det är frivilligt att ställa upp på intervjun och du 

kan när som helst avbryta den samt att uppgifterna behandlas konfidentiellt. Inga namn 

kommer att nämnas då du är helt anonym och den insamlade datan kommer enbart att 

hanteras utav oss. 

Vi hoppas att du vill ställa upp på denna intervju för att föra vår forskning vidare och 

för att få ett bredare perspektiv om elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. Svara senast tisdag den 3 april till någon av våra mejladresser 

som följer nedan. 

Sandra Säll 076-8766260 ofk14ssl@student.hig.se 

Jennifer Tammelin 072-9418529  ofk13jti@student.hig.se 

 

Kontaktuppgifter till vår handledare är: Åsa Carlsson Högskolan i Gävle, 

Asa.carlsson@hig.se 

 

Med vänliga hälsningar Sandra och Jennifer 
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