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Förord 

 
Vi är båda intresserade av arbetet med att inkludera elever med diagnosen ADHD på fritidshemmet. 

Det var därför ett självklart ämne för denna uppsats. Intresset har vuxit fram dels under utbildningens 

gång, dels under arbetstiden på olika fritidshem. Vi är mycket engagerade i fritidshemmets syfte och 

styrdokument samt att alla elever ska uppleva inkludering oavsett behov. Under uppsatsens utveckling 

har vårt syfte ändrats, men inkludering av elever med diagnosen ADHD på fritidshem har alltid varit 

vårt fokus.  

 

Vi vill ge vår djupa tacksamhet till vår handledare Ulrika Gidlund som har väglett oss i utvecklingen 

av denna uppsats. Hon har hjälpt oss att förstå hur vetenskapligt arbete ska se ut, hon har varit tålmodig 

och tydlig i utvecklingen av vår uppsats. Vi vill dessutom ge vår djupa tacksamhet till fritidslärarna 

som ställde upp på intervjuer under sin arbetstid. Utan er tid och ert engagemang så hade inte denna 

uppsats varit möjlig att genomföra, tack så mycket. 

 

Vi har skrivit uppsatsen tillsammans vilket vi ser som en stor fördel. Det gör det lättare att ge varandra 

feedback och idéer, som den andra kanske inte har tänkt på. Intervjuerna utfördes dock enskilt i två 

olika kommuner. Vi vill också tacka varandra, utan varandras stöd genom motgångar och medgångar, 

hade uppsatsen inte gått att genomföra. Tack för alla skratt, pushar och svordomar under denna vår.  

 

Linnéa och Rickard 

Mittuniversitetet Sundsvall, 2019   
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Abstrakt 

 

Syftet med vår studie var att ta del av fritidslärarens uppfattningar kring inkludering av elever med 

diagnosen ADHD i fritidshemsverksamheten. Med begreppet uppfattningar fokuserade vi på 

fritidslärarnas egna individuella uppfattningar för att få konkreta svar och sedan se eventuella likheter 

och skillnader i deras individuella uppfattningar. Studien börjar med att förklara fritidshemmets grund 

och vad Skollagen (2010:800) och läroplanen Skolverket (2018) säger om inkludering av elever med 

särskilda behov. Detta för att förklara deras rätt till inkludering utifrån styrdokument. Tidigare 

forskning tas sedan upp i bakgrunden gällande inkludering av elever med särskilda behov och 

inkludering av elever med diagnosen ADHD i fritidshemsverksamheten. Vi har tagit del av åtta 

fritidslärares individuella uppfattningar kring hur de arbetar med inkludering av elever med diagnosen 

ADHD. Studien bygger på en kvalitativ metodansats med hjälp av semistrukturerade enskilda 

intervjuer. Resultatet kommer fram till hur viktig inkludering är för elever med ADHD utifrån 

fritidslärarnas individuella uppfattningar. I diskussionen kan vi se hur tidigare forskning kopplas ihop 

med informanternas svar utifrån tema och kategorier och tydligt se informanternas uppfattningar kring 

inkludering av elever med diagnosen ADHD. Diskussionen fokuserar på hur viktig inkludering är för 

elever med diagnosen ADHD för att de ska kunna utvecklas positivt utifrån fritidslärarnas 

uppfattningar kring inkludering. Slutsatser dras till att inkludering är viktig för elever med diagnosen 

ADHD för deras sociala utveckling, relationsskapande och inkludering i aktiviteter samt betydelsen av 

fritidslärarnas yrkesroll kring inkludering.  
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Introduktion 

Inledning 

 

Fritidshemmet har sin grund i Skollagen (2010:800). I det fjortonde kapitlet beskrivs fritidshemmets 

syfte att stimulera elevernas utveckling och lärande samt bidra till en meningsfull fritid och rekreation 

utifrån elevernas olika behov (Skollagen, 2010:800). Eleverna ska, oavsett behov, erbjudas utbildning i 

fritidshemmet om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver stöd i sin utveckling (Skollagen, 

2010:800 kap 14 § 6). Skolverket (2018) betonar att undervisningen på fritidshemmet ska ge eleverna 

möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen. Enligt 

Skolverket (2014) är fritidshemmets uppdrag att se eleverna med en helhetssyn för att deras behov, 

sociala gemenskap och utveckling kontinuerligt ska utvecklas. Alla som arbetar i grundskolan ska 

uppmärksamma och stödja elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd (Skolverket, 2018). 

Fritidshemmet ska erbjuda en rättvis utbildning oavsett elevers olika behov. Fritidshemmets personal 

ska erbjuda eleverna goda kamratrelationer, tillhörighet och trygghet, det vill säga inkludering 

(Skolverket, 2018). 

 

Skolverket (2014) betonar att elever med behov av särskilt stöd har lika stor rätt till en anpassad 

fritidshemstid som en anpassad skolgång. I elevernas utbildning ska hänsyn tas till deras olika behov 

och eleverna ska ge stöd och stimulans för att kunna utvecklas så långt som möjligt (Skollagen, 2010:800 

kap 1 § 4). I Skolverket (2018) finns det ett klart och konkret syfte med inkludering i fritidshemmet.  

 

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en 

meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen 

och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya 

upptäckter (Skolverket, 2018, s.22). 

 

Enligt Skolverket (2018) har alla lärare som arbetar på grundskolan skyldighet till att uppmärksamma 

och stödja elever med särskilda behov samt samverka med elever och personal för att skapa en god 

miljö för utveckling och lärande. Här betonar Skolverket (2018) att det är skolverksamheten/läraren som 

ska anpassa sig och verksamheten till elevens behov.  

 

I Skolverket (2018) framgår det även att fritidshemmet och skolan ska samverka på ett förtroendefullt 

sätt för att stödja elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Det slår fast att antalet 

elever som får diagnosen ADHD ökar, vilket resulterar, i att fritidslärare behöver rätt förutsättningar 

för att kunna inkludera eleverna i verksamheten. Skolverket (2018) förklarar att inför övergångar ska 

de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och information om 

innehållet i utbildningen. Vid övergången mellan skola och fritidshem är därför kommunikation mellan 

lärare och fritidshem extra viktig. Enligt Skolverket (2018) ska detta utföras av både klasslärare och 

fritidslärare.  
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Enligt Socialstyrelsen (2014) har elever med diagnosen ADHD framförallt uppmärksamhetsstörningar, 

problem med impulsivkontroll och över- eller underaktivitet. Greene (2016) skriver att elever med 

diagnosen ADHD ofta har svårt att hantera olika sociala situationer och har en begränsad 

kommunikationsförmåga. Elevers identitet och självkänsla utvecklas i samspel med andra och en god 

kommunikativ förmåga bidrar till en känsla av sammanhang. Greene (2016) menar att detta påverkar 

elevers känsla av tillhörighet och förmåga till funktionella sociala sammanhang.  

 

Varför vi valt att göra denna studie är för att under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) och 

under egen arbetstid upptäckt ett problemområde. Det är att elever med ADHD har en resursperson 

under skoltiden som stöd i sin inkludering i grundskolan. Strayhorn och Bickel (2002) förklarar att 

elever med ADHD är i behov av särskilt stöd, till exempel resurspersoner som möter deras särskilda 

behov. När skoldagen är slut räcker inte resurspersonens arbetstid till för att täcka även 

fritidshemstiden. Det blir då fritidslärarnas uppgift att hjälpa dessa elever med att bli inkluderade i 

fritidshemsverksamheten när resurspersonen inte är närvarande. I Skolverket studie (2016) 

framkommer det att särskilt stöd i fritidshemmet sällan är en prioriterad fråga vare sig för huvudmän 

eller för rektorer. I svaren från de intervjuade rektorerna framkommer att det särskilda stödet som finns 

i skolan sällan eller aldrig följer med till fritidshemmet. Därför är det ett relevant forskningsområde om 

hur fritidslärarna uppfattar inkluderingen av elever med ADHD på fritidshem. 

        

Vårt syfte är att ta reda på vilka uppfattningar fritidslärarna har kring inkludering av elever med 

diagnosen ADHD i fritidshemsverksamheten. Med begreppet uppfattningar fokuserar vi på de 

individuella uppfattningarna hos fritidslärarna. Därav ta reda på fritidslärarnas individuella 

uppfattningar kring inkludering av elever med ADHD på fritidshemsverksamheten. Vi vill utifrån det 

också jämföra fritidslärarnas individuella uppfattningar kring arbetet med inkludering av elever med 

ADHD. Detta för att kunna se likheter och skillnader i fritidslärarnas uppfattningar.  

 

Bakgrund 

 

I denna del kommer vi ta upp en teoretisk bakgrund vad ADHD är för något, betydelsen och 

definitionen av inkludering för elever med ADHD, fritidslärarens yrkesroll och vad tidigare forskning 

säger gällande dessa. Vi kommer även beskriva hur olika forskare har arbetat kring dessa begrepp och 

koppla detta till vår studie.  

 

ADHD 

 

Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, eller ADHD, är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 

Dominerande symtom är någon form av uppmärksamhetssvårighet, impulsivitet eller överaktivitet 

(Socialstyrelsen, 2014). Enligt Habilitering och Hälsa (2018) har tre till sex procent av alla elever i 

grundskolan diagnosen ADHD, vilket är cirka en till två elever per skolklass. Olsson och Olsson (2013) 

förklarar begreppet ADHD att elever med diagnosen ADHD många gånger upplevs som orädda, 

påhittiga och kreativa. Det kan då bli svårt för eleverna med diagnosen att bestämma villkoren i lekar 

och aktiviteter. Detta skapar problem i relationsskapande med kamrater och deras inkludering i 



 
 

5 

 

elevgrupper. Elever med ADHD har även svårt att behärska sina känslor och utbrott när något blir fel. 

Eleverna är beroende av rutiner och förändringar och när dessa bryts kan det upplevas som besvikelse 

och frustration. Detta skapar problem i deras inkludering då förändringar som inte anses vara några 

problem för andra elever kan upplevas mer negativt hos elever med diagnosen ADHD (Olsson & 

Olsson, 2013).   

 

Socialstyrelsen (2004) skriver om huvudsymtom för barn med diagnosen ADHD. Symtomen delas upp 

i kategorierna uppmärksamhetsproblem, impulsivitet och överdriven aktivitetsgrad.  

Uppmärksamhetsproblemen innebär vid ADHD att barnet lätt störs av det som händer i omgivningen. 

Det tappar fokus och har svårt att upprätthålla koncentrationen. Barnet hoppar från det ena till det 

andra utan att göra färdigt. Det har svårt att komma igång med, eller att aktivera sig inför en given 

uppgift (Socialstyrelsen. 2004). Då det blir avbrutet av något har det svårt att komma ihåg vad det höll 

på med och att återuppta vad det sysslade med. En del barn med uppmärksamhetsproblem verkar 

dagdrömma. De sitter ofta i egna tankar, är inte riktigt närvarande i det som sker och blir lätt förvirrade. 

Omgivningen tycker att barnet inte verkar lyssna eller höra vad man säger (Socialstyrelsen, 2004). 

Impulsiviteten gör att barnet har svårt att hålla inne eller hejda sina reaktioner. Det är impulsen i 

stunden som styr. Barnet kan inte vänta utan avbryter och kastar ur sig svar, ofta innan det lyssnat 

färdigt och utan tanke på att det kan väcka negativa reaktioner. Att stå i kö, att vänta eller att tänka 

långsiktigt är svårt (Socialstyrelsen, 2004). Barnet har problem med att genomföra en planerad handling. 

Det dras till sådant som ger omedelbar tillfredsställelse och som inte kräver någon ansträngning. Vissa 

barn med ADHD upplevs ofta som att de ”tänker sig inte för”, saker går sönder och barnet utsätter sig 

för farliga situationer som kan leda till olyckor och skador (Socialstyrelsen, 2004). Överdriven 

aktivitetsgrad betyder att vissa barn både rör sig mer och pratar eller låter mer än andra. Omgivningens 

kommentarer är ofta: vissa barn ”är alltid i rörelse” och ”kan inte sitta still”. De ”pratar eller låter hela 

tiden” och ”blir fort otålig”, men aktivitetsgraden varierar beroende på situationen. Även vissa barn 

som upplevs i många situationer är överaktivt kan i andra, till exempel vid stillasittande skolarbete, 

snarast verka oföretagsamt eller ”underaktivt” (Socialstyrelsen, 2004). 

 

Inkludering 

 

Enligt Nilholm (2006) har inkluderingsbegreppet vuxit fram i USA för att ge en ny syn på elever i behov 

av särskilt stöd. Nilholm (2006) skriver att år 1994 uppmärksammade UNESCO ett behov av 

inkluderande undervisning. Samma år antogs Salamancadeklarationen, där elever i behov av särskilt 

stöd för att klara sin utbildning uppmärksammades, med bakgrund att varje enskild elev har rätt till 

undervisning oberoende av vad de har för olikheter (Nilholm, 2006). Normer och värden ligger till 

grund för inkludering därav har skolverksamheten ansvar att förmedla dessa normer och värden till 

samtliga elever i skolan. Med olikheter handlar det om att främja mångfalden i skolverksamheten och 

dess förståelse för alla människor (Nilholm, 2006). Nilholm (2006) menar att undervisningen ska vara 

likvärdig men även ta ansvar för att elever som har behov av särskilt stöd når de mål som krävs 

(UNESCO, 2008).  
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Nilholm och Göransson (2014) förklarar att begreppet inkludering har förändrats genom åren. Fokus 

har flyttats från att eleverna definieras som att vara avvikande och att de ska anpassas till grundskolans 

sätt att fungera till det faktum att alla elever är olika. Enligt Nilholm och Göransson (2014) innebär 

inkludering att ett skolsystem är ansvarigt för alla elever oavsett deras individuella behov. Det finns 

gemenskap i det inkluderande systemet på olika nivåer och olikheter ses som en tillgång. Alla elever 

ska därav känna sig inkluderade socialt i pedagogiska sammanhang (Nilholm & Göransson, 2014). 

 

Nilholm och Göransson (2014) betonar vikten av att vara tydlig med definitionen av inkludering då vi 

använder det i ett visst sammanhang. Vad som menas med inkludering har en betydelse för hur vi 

uttrycker oss. Nilholm (2006) betonar även två begrepp som ofta blandas ihop. Det är inkludering och 

integrering. Definitionen av inkludering ligger nära betydelsen av integrering, men inkludering togs 

fram som ett nytt begrepp för att visa en ny inriktning mot elever i behov av särskilt stöd. Det är viktigt 

att skilja dessa två begrepp: inkludering innebär att skolverksamheten ska anpassa sig till elevens behov 

medan integrering är att eleven ska anpassa sig till skolverksamheten (Nilholm, 2006). Även Jacobsson 

(2013) beskriver inkludering med att alla, som i detta fall samtliga på fritidshemmet, skapar en 

harmonisk och pedagogisk miljö där alla elever, oavsett olikheter, lär sig av varandra. Inkludering 

innebär att alla elever är delaktiga (Nilholm & Göransson, 2014).  Nilholm och Göransson (2014) 

förklarar definitionen av inkludering i tre kvalitativa definitioner: den gemenskapsorienterade, 

individorienterade och placeringsorienterade. Den gemenskapsorienterade definitionen innebär att alla 

elever är socialt och pedagogiskt delaktiga. Pedagogisk delaktighet innebär rätten att utvecklas utifrån 

egna förutsättningar och delaktighet i lärandeprocesser. Den individorienterade definitionen innebär 

att inkludering avgörs utifrån hur situationerna ser ut för enskilda elever. Om eleverna trivs i skolan, 

når målen och har sociala relationer är eleverna inkluderade inom ramen av denna definition (Nilholm 

& Göransson, 2014). Den placeringsorienterade definitionen betyder att elever med svårigheter befinner 

sig i skolans ordinarie skolmiljö, till exempel klassrummet eller fritidshemmet, i inkluderingen. De 

befinner sig inte, med andra ord, placerad på någon annan enhet, till exempel ett enskilt klassrum eller 

grupp. Framgår inkluderingen utifrån dessa definitioner ökar känslan av gemenskap och delaktighet. 

Utifrån definitionerna kan man sedan se om delaktigheten ökar och inkludering uppstår (Nilholm & 

Göransson, 2014).  

 

I arbetet med inkludering är det viktigt för eleverna att känna sammanhang. Jacobsson (2011) betonar 

hälsan hos elever och om KASAM som betyder känslan av sammanhang. KASAM innehåller begreppen 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. I begreppet meningsfullhet återfinns inkludering 

(Jacobsson, 2011).  För att elever med ADHD inte ska bli särbehandlade på fritidshemmen är det extra 

viktigt att eleverna känner sig inkluderade. Elever med ADHD kan ha en större risk att få låg självkänsla 

(Habilitering & Hälsa, 2018). För att förebygga detta är inkludering en viktig faktor. Ihrskog (2011) 

betonar att det är oerhört viktigt för elever som individer att se hur de passar in i olika barngrupper. 

Elevernas mål är att känna tillhörighet samt att känna sig behövda och omtyckta. Alla elever blir inte 

accepterade av andra elever som har synpunkter på hur barn, trots sin olikhet, ska agera i olika 

situationer (Ihrskog, 2011). Detta blir ett problem i deras inkludering då eleverna med ADHD riskerar 

att bli uteslutna istället för inkluderade.  
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Wrethander (2017) beskriver hur skolan är en arena för relationsarbete och hur viktig inkludering är för 

alla elevers sociala utveckling. Broström (2015) betonar att grunden för och källan för elevers utveckling 

och lärande hör ihop med de sociala relationerna till andra elever och vuxna. Via de sociala relationerna 

skapas en inkludering. Det läggs fokus på den sociokulturella praktiken i gemensamma aktiviteter och 

där individuell utveckling kommer till uttryck. I studien av Becker, Fite, Stoppelbein och Greening 

(2012) betonar vikten av denna sociala inkludering för att förebygga negativa sociala beteendeproblem 

hos elever med ADHD i sin studie. Författarna och forskarna hävdar att inkludering minskar sociala 

beteendeproblem drastiskt tills de är nästintill icke existerande.   

 

Fritidslärarens yrkesroll 

 
Ett gemensamt arbetssätt där fritidshem har ett hälsofrämjande perspektiv och en gemensam 

värdegrund ska vara en del av verksamhetens vardag. Fritidslärarna anpassar stödet efter elevernas 

behov samt att alla ska känna ett sammanhang i arbetet med inkludering (Jacobsson, 2011). Hippinen 

(2011) beskriver även fritidslärarens yrkesroll där lärarna i verksamheten möter elever med olika 

bakgrund. Tillsammans skapar lärarna ett socialt samspel med alla elever. Vikten av socialt samspel 

som fritidslärarna arbetar med varierar från individ till individ eftersom alla är olika (Jacobsson, 2011). 

I Olsson och Olsson (2013) betonar de varför relationen mellan en elev med diagnosen ADHD och 

läraren är så viktig när det uppstår konflikter. Det är viktigt att relationen mellan parterna är stabil och 

att fritidsläraren klarar av att bli provocerad. Fritidsläraren ska kunna sätta gränser, skapa och 

upprätthålla rutiner och sociala strukturer (Olsson & Olsson, 2013).   

 

Olika pedagogiska redskap kan användas för att skapa relations- och identitetsskapande miljöer som 

passar de olika individerna (Hippinen, 2011). Fritidslärarens kunskap om identitetsskapande och 

sociala relationer är därför ett centralt område då de är elevernas aktörer i deras utveckling. 

Fritidslärarens uppgift kan sägas vara dubbelsidig där deras pedagogiska innehåll ska prägla individers 

intresse, samtidigt som läraren måste öppna och utmana för nya perspektiv till individernas 

kommersiella omvärld (Broström, 2015).     

 
Gal, Schreur och Engel-Yeger (2010) skriver i sin forskning om inkludering av elever med 

funktionsnedsättningar och lärares attityder och krav till det. Forskarna skriver i sin bakgrund att 

inkludering i allmän utbildning är en acceptansfilosofi och tillhör samhället. Det innebär att klassen är 

strukturerad på ett sådant sätt att alla elevers behov blir tillgodosedda. Gal et al. (2010) betonar vikten 

av att pedagogerna har utbildningsstrategier och samarbetar med varandra. Gal el al. (2010) tar även 

upp faktorer som gör inkluderingen svårare i elevernas egna fysiska, känslomässiga och kognitiva 

begränsningar. Forskarna fick sextiotvå förskollärare att delta i en workshop. Den genomfördes inom 

det kliniska laboratoriet vid Universitetet i Haifai norr om Israel. Workshopen var initiativ från den 

kommunala avdelningen för utbildning, och deltagandet var obligatoriskt. Gal el al. (2010) visar 

resultatet av deras studie avseende i lärarnas attityder för att inkludera barn med funktionsnedsättning 

var i stort positiv. Gal et al. (2010) fick fram ett medelvärde på 3,12 från en 1-4 skala där 4 indikerade 

mycket positiv inställning och 1 var mycket dålig inställning. Något som också var tydligt enligt Gal et 

al. (2010) var att äldre lärare med lång erfarenhet hade en sämre inställning till att inkludera elever med 



 
 

8 

 

funktionsnedsättning. De lärarna angav åsikter om att elever med funktionsnedsättningar inte lyckas 

lika bra som andra elever och att de ger upp lätt i koncentrationskrävande uppgifter.  

 

Även Lai Mui Lee, Seeshing Yeung, Tracey och Barker (2015) skriver i en artikel om inkludering av barn 

med särskilda behov i tidig utbildning och vad pedagogers erfarenheter betyder. Forskarna skriver att 

deras forskningsområde ligger en bit efter Västvärlden när det kommer till inkludering av elever med 

diagnoser och särskilda behov. Lai Mui Lee et al. (2015) betonar att det finns en stor debatt bland lärare 

i forskningsområdet huruvida de över huvud taget ska acceptera elever med särskilda behov i skolans 

verksamheter. En undersökning visade att hela 50 % inte tyckte att elever med särskilda behov skulle 

inkluderas alls, till skillnad från vad Gal et al. (2010) fick, var 78 % positivt inställda till inkludering av 

barn med särskilda behov. Här visade forskarnas studie, precis som Gal et al. (2010), att yngre 

nyutbildade lärare hade en större acceptans till inkludering av elever med särskilda behov än lärare 

med högre ålder och längre arbetslivserfarenhet.  

 

Evans, Schultz, DeMars och Davis (2011) berättar i sin studie att efter skoltiden deltar grundskoleelever 

med diagnos ADHD i olika aktiviteter som ska förstärka elevernas akademiska nivå, deras sociala 

förmåga och bli mer självständiga akademiskt och socialt. Detta menar forskarna är för att förhindra 

sociala beteendeproblem under skoltiden. Forskningen höll på i två års tid och resultatet var mycket 

positivt med minskning av det sociala beteendeproblemet redan efter första året (Evans et al., 2011).   
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Syfte 

 

Syftet med vår studie är att ta del av fritidslärarens uppfattningar kring inkludering av elever med 

diagnosen ADHD i fritidshemsverksamheten. 

 

Frågeställningar: 

Hur uppfattar fritidslärarna kring inkludering av elever med ADHD på fritidshemmen? 

Vad finns det för likheter och skillnader i fritidslärares uppfattningar kring arbetet i inkludering av 

elever med ADHD på fritidshemmen? 
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Metod 

Vår studie utgår från ett hermeneutiskt förhållningssätt då vi vill ta del av fritidslärares uppfattningar 

kring inkludering. Hyldgaard (2006) förklarar att hermeneutiken vill tolka och förstå människans 

uttryck.  Syftet med vår studie är att ta del av fritidslärarens uppfattningar kring inkludering av elever 

med diagnosen ADHD i fritidshemsverksamheten. I studien har frågorna baserats på några 

övergripande frågor som berör fritidslärarnas individuella uppfattningar kring inkludering av elever 

med diagnosen ADHD. Därav har följdfrågor uppstått under tiden intervjuerna utspelade sig. Denna 

studie är en kvalitativ forskningsmetod. Detta kommer redovisas med hur vi har samlat in vår data, 

urvalsprocess, genomförande av intervjuerna och avslutningsvis en metoddiskussion.  

 

Datainsamlingsmetod 

 

Den kvalitativa metod som vi använder oss av är semistrukturerade intervjuer. Fördelen med 

semistrukturerade intervjuer är enligt Eliasson (2018) att intervjuguiden omfattar flera frågor för 

intervjuaren att gå igenom och kan därför täcka in fler områden som intervjuaren tycker är intressanta. 

I vår studie har vi valt att använda oss av ljudinspelning och föra anteckningar under intervjuerna. 

Anteckningar genomfördes under intervjuerna för att kunna få ner information som inte uppfattades i 

ljudinspelningen så som gester och grimaser (Eriksson- Zetterberg & Ahrne, 2015). Vi har valt att göra 

semistrukturerade intervjuer för att få fram vårt empiriska material. Genom att vi använt oss av 

ljudinspelning och fört anteckningar så har vi fått möjlighet att gå igenom intervjuerna flera gånger. 

Detta för att på lättare sätt kunna se vad som är relevant i studien. Eliasson (2018) skriver om reliabilitet 

och om hur viktigt det är. Eliasson (2018) förklarar när forskaren gör en intervju i en kvalitativ 

undersökning så kan ett begrepp återkomma ett flertal gånger för att skapa fler variabler. Detta för att 

kunna “mäta” dem på flera sätt. Då vårt syfte är att ta del av fritidslärarens uppfattningar kring 

inkludering av elever med ADHD så återkommer just ordet inkludering i flera av intervjufrågorna.  

 

Urval 

 

Dessa intervjuer är genomförda i Uppsala län och Södermanlands län. För att få det rätta materialet till 

denna studie har vi gjort semistrukturerade intervjuer på åtta fritidslärare där det har använts en 

intervjuguide som stöd. Eliasson (2018) skriver om vikten av att urvalsramen är så fullständig som 

möjligt. Detta för att kunna säga att våra slutsatser gäller för hela populationen. Vår urvalsram är alltså 

åtta utbildade fritidslärare i Uppsala län och Södermanlands län och det är då vår population. Eriksson- 

Zetterberg och Ahrne (2015) betonar vikten av att berätta varför intervjuerna sker med just dem som 

ska intervjuas, alltså deras profession, eftersom vi har valt att intervjua specifikt fritidslärare. Då vårt 

syfte med studien är att få fram fritidslärares uppfattningar kring inkludering av elever med diagnosen 

ADHD på fritidshemsverksamheterna har vi valt att intervjua fritidslärare eftersom deras profession 

nämns i syftet.    
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Ett missiv (bilaga 2) skickades ut via mejl till flera fritidslärare i de två tidigare nämnda länen. Vi valde 

att inte nämna hela syftet med vår undersökning då vi ville ha ärliga och konkreta uppfattningar i 

intervjuerna. Vi sökte direkt kontakt med fritidslärare för att kunna få ett så snabbt svar som möjligt 

och för att kunna genomföra intervjuerna när de hade tid. Detta valde vi för att lättare kunna få kontakt 

med fritidslärare som var villiga att ta sin tid till en intervju, men på deras villkor. Eftersom intervjuerna 

troligtvis kommer ske under lovdagar blir det underlättande om vi tar kontakt med fritidslärarna direkt 

då rektor möjligtvis inte är närvarande på grundskolan.  

 

Genomförande 
 

Fritidslärarna som valdes ut utgick från de som hade tid för intervjuerna eftersom vi skickade ut 

missivet till flera fritidslärare. Intervjuerna genomfördes på fritidslärarnas arbetsplats. Två av 

intervjuerna skedde i ett större rum med utomstående människor närvarande, något som kan ha 

påverkat intervjusituationen. Detta var på grund av brist på privat plats då grundskolans lokaler 

genomgick en renovering. Intervjuerna genomfördes och fritidslärarna uppvisade ingen påverkan av 

det som pågick i bakgrunden. Resterande sex intervjuer skedde i ett avskilt rum. Vi hade noggrant 

förberett intervjuerna med intervjuguiden som bas för att se till att vi som intervjuar inte ska tappa 

tråden då det lätt kan uppstå när en intervju inte är väl förberedd (Eriksson- Zetterberg & Ahrne, 2015). 

Eriksson- Zetterberg & Ahrne (2015) förklarar de att den som intervjuar inte bör genomföra flera 

intervjuer under samma dag, detta för att lättare kunna föra anteckningar efter intervjun i fall att något 

annat har uppkommit under intervjun. Därav genomfördes intervjuerna under olika dagar då det blev 

enklare att ta med eventuella anteckningar som uppstått under intervjuerna.  

     

Det första vi gjorde innan intervjuerna genomfördes var att presentera oss själva, vår studies syfte och 

varför vi valt fritidslärare som intervjuobjekt. Eriksson- Zetterberg och Ahrne (2015) förklarar att en 

viktig etisk aspekt är att informanterna garanteras anonymitet. Detta nämnde vi före början av 

ljudinspelning då de har rätt att få vara anonyma. Eliasson (2018) betonar också att det är viktigt att den 

intervjuade har möjlighet att vara anonym, men också hur hen ställer sig till att bli citerad från intervjun. 

Vidare skriver Eliasson (2018) att en fördel med att spela in intervjun är att det då blir möjligt att citera 

den intervjuade ordagrant. Detta är inte lika lätt vid enbart anteckningar som inte är exakta. Vi började 

vår intervjuguide med frågor om fritidslärarnas erfarenheter. Detta för att eventuellt kunna se några 

skillnader eller likheter i resultatet. Dessutom startade vi upp intervjuerna med dessa frågor för att 

värma upp de som ska bli intervjuade. Vår intervjuguide fortsatte med syftet i fokus och i frågorna 

repeterade vi syftet så att svaren på frågorna skulle bli så konkreta som möjligt. Detta för att på ett 

lättare sätt kunna analysera materialet. Här kommer Eliassons (2018) uppmaningar om att ha flera 

variabler. Vi använde nyckelord som inkludering i flera intervjufrågor så fick vi en större förståelse för 

svaren i vår analys.  Intervjuerna spelades in med mobiltelefon. Det var den enklaste 

ljudinspelningstekniken vi hade till hands. Ljudinspelningen gjorde att vi som intervjuade kunde hålla 

ögonkontakt med informanterna, detta för att ge informanterna trygghet och respekt under 

intervjuerna. Vi ville att alla skulle känna sig hörda för sina kunskaper och inte utnyttjade.   
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Databearbetning och analys 

 

Vi transkriberade de inspelade intervjuerna och vi såg till att vi hade gott om tid då vi var förberedda 

på att transkriberingarna skulle vara tidskrävande. Eftersom vi gjort enskilda intervjuer så började vi 

med att enskilt lyssna igenom ljudinspelningarna och genomförde anteckningar. Vi antecknade och 

skrev ner allt som togs upp på intervjun. Sedan valde vi att läsa all transkribering tillsammans och 

bearbeta materialet för att få fram det vi ansåg som relevant för vår studie. Vi vill skriva resultatet 

tillsammans för att se att vi har liknande uppfattningar kring resultatdelen. Genom att göra en tematisk 

innehållsanalys där vi letade efter gemensamma drag i materialet identifierade vi likheter och skillnader 

i vårt forskningsmaterial. Vi analyserade materialet tillsammans och kunde sedan via samtal med 

varandra se likheter och skillnader i materialet. Utifrån det valde vi att sammanställa anteckningarna. 

Vi placerade in alla citat och svar vi fått där vi såg likheter och skillnader utifrån innehållsanalysen. 

Efter det läste vi igenom materialet gång på gång för att se om informanternas uttalanden bekräftade 

det vi fått fram. Detta är en induktiv ansats som hör till innehållsanalysen. Enligt Fejer och Thornberg 

(2015) är en induktiv ansats när texten tillåts tala fritt och utifrån det insamlade datamaterialet har 

sammanfattade slutsatser framkommit. Induktiv ansats betyder att forskaren drar generella slutsatser 

utifrån en mängd enstaka fall utifrån observationer och erfarenheter. Genom detta söker sig forskaren 

till en slutsats (Fejer & Thornberg, 2015). Denna metod ansågs lämplig utifrån olika analysmetoder, för 

att få fram mest lämpliga tillvägagångssätt till resultatet av undersökningen.   

      

Forskningsetiska överväganden 

 

Vi har använt oss av Brymans (2016) när vi gjort våra forskningsetiska överväganden. Bryman (2016) 

skriver att grundläggande etiska frågor rör frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet för de 

personer som är direkt inblandade i forskningen. Vi kommer att gå igenom dessa grundläggande etiska 

frågor samt hur vi har tagit hänsyn till dessa i vårt arbete. 

 

• Frivillighet: Innebär att alla informanter deltar av egen fri vilja. Vi garanterade frivillighet 

genom att vi informerade varje deltagare om att det var helt frivilligt att delta i undersökningen 

när vi skickade ut förfrågningar om intervjuer. Vi informerade även frivilligheten vid 

intervjutillfällena.   

 

• Integritet: Innebär att de uppgifter som vi samlat in endast är till för syftet med forskningen, 

samt att dessa uppgifter ej får spridas vidare. Vi informerade samtliga informanter om att vi 

kommer radera allt material såsom personuppgifter, ljudfiler samt all transkribering enligt 

detta krav. 

 

• Konfidentialitet: Innebär att samtliga informanter i undersökningen skall ges konfidentialitet 

så att obehöriga inte kan ta del av informationen. Detta gav vi alla informanter information om 

innan intervjuerna.  
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• Anonymitet: Innebär att ingen informanternas namn kommer nämnas i undersökningen och 

detta informerade vi även om innan intervjuerna. Vi har i vårt arbete bytt ut informanternas 

riktiga namnen mot deras profession och bokstäverna A till H. Eftersom namnet har bytts ut till 

professionen kommer vi använda samma tillvägagångssätt i texten som att det är deras namn 

då det ska bli tydligare vem det är som ger sina svar. 

 

 

 

Metoddiskussion 

 

I detta avsnitt kommer vi redovisa val av metod, datainsamlingsmetod, urval, genomförande, 

databearbetning och analys. Detta görs för att läsarna ska kunna bedöma arbetets reliabilitet och 

validitet. 

 

Syftet med studien har ändrats under studiens gång. Vi har ändrat från fokuset hur fritidslärare arbetar 

med inkludering av elever med ADHD på fritidshemsverksamheten till mer fokus kring fritidslärares 

uppfattningar gällande inkludering. Detta för att vi vill ha mer konkreta svar kring hur fritidslärare 

uppfattar inkludering i fritidshemsverksamheten. I denna studie intervjuade vi åtta fritidslärare. Valet 

att använda åtta fritidslärare var för oss ett lagom antal för att få så mycket empiriskt material som 

möjligt att arbeta med. Vi valde att använda oss av intervjuer eftersom vårt syfte var att ta del av 

fritidslärares uppfattningar kring inkludering av elever med diagnosen ADHD i 

fritidshemsverksamheten. Bryman (2016) nämner att intervjuer är den metodforskare vanligtvis 

använder. Fördelen med att göra semistrukturerade intervjuer är enligt Bryman (2016) att intervjuaren 

har en möjlighet att ställa ytterligare frågor, uppföljningsfrågor, i samband med det som uppfattas som 

viktiga svar. Detta använde vi oss av vid flera tillfällen vid intervjuerna då nyckelord som till exempel 

inkludering kom upp. Anledningen till att vi valde intervjua utbildade fritidslärare var för att vi 

undersöker fritidshemmet och de är de högst utbildade lärarna i verksamheten. Vissa av intervjuerna 

tog kortare tid än planerat då intervjufrågorna kändes utförligt besvarade.  

 

Vi valde att skicka ut missiven till fritidslärarnas mejl då vi ville få svar om de var villiga att ställa upp 

på en intervju. Dessutom för att så snart som möjligt kunna boka in intervjutillfällen. När en forskare 

tar kontakt med en informant angående en intervju ska denne klargöra att man tidsmässigt kan anpassa 

sig efter informanten (Bryman, 2016). Vi upplevde det som positivt att det var lovdagar under perioden 

för intervjuer. Det visade sig att alla fritidslärare hade tid för intervjuer under lovperioden och 

fritidslärarna fick bestämma tiden då intervjun skulle genomföras.    

 

Intervjuerna gick bra och genomförandet upplevdes som positivt från båda parterna. Informanterna 

hade valt platsen för intervjun själva. Informanterna valde bra platser där vi inte blev störda av elever. 

Två av informanterna valde tyvärr en plats som orsakade störningsmoment, men detta påverkade inte 

intervjuerna eller informanterna negativt. Intervjuerna genomfördes och de utomstående 

störningsmoment påverkade inte intervjuerna alls då informanterna bekräftade att de kände sig nöjda 

efter intervjuerna. Tiden vi satt för intervjuerna var cirka en timme och då ingick introduktionen av 
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studien, själva intervjun och diskussion efter intervjun. Vi valde att ta en diskussion efter intervjun för 

att kunna få mer material att arbeta med som kunde vara användbar. Informanterna vi intervjuade har 

både kort arbetslivserfarenhet och lång arbetserfarenhet. Arbetslivserfarenheterna varierar mellan två 

till fyrtio år. 

  

Transkriberingarna av intervjuerna tog tid. Vi gjorde dem separat då det var enklare att få ner materialet 

på ett separat dokument. Sedan skickade vi det till varandra så att vi kunde läsa varandras 

transkribering. Utifrån vår databearbetning och analys kunde ett resultat byggas fram. Eftersom vi 

använde oss av en induktiv ansats i vår innehållsanalys kunde vi dra sammanfattade slutsatser (Fejer 

& Thornberg, 2015). Utifrån det framkommer ett resultat som vi har åstadkommit tillsammans.  
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Resultat 

Vårt syfte i denna studie är att ta del av fritidslärarens uppfattningar kring inkludering av elever med 

diagnosen ADHD i fritidshemsverksamheten. Resultatet består av intervjusvar från åtta legitimerade 

fritidslärare. I resultatet kommer de svar som ges framgå från intervjuerna med fritidslärarna utifrån 

vårt syfte och frågeställningar. En av våra frågeställningar i syftet är hur fritidslärarna uppfattar kring 

inkluderingen av elever med ADHD i fritidshemsverksamheten och där har temat inkludering av elever 

med ADHD på fritidshem framkommit från intervjusvaren. Därefter har dessa kategorier framkommit 

som är problematiken med stora elevgrupper, individuella perspektivet, betydelsen av sociala samspel 

samt vikten av yrkesprofessionen. Dessutom kommer frågeställningen redovisas utifrån temat likheter 

och skillnader i de individuella uppfattningarna kring fritidslärarnas arbete i att inkludera elever med 

ADHD. Kategorierna som kommer redovisas är skillnad på samverkan och likheter i extra 

anpassningar. Informanterna har tilldelats namnet Fritidslärare A-H för att tydligare kunna se de 

individuella uppfattningarna. 

  

Inkludering av elever med ADHD på fritidshem 

 

Alla åtta legitimerade fritidslärarna har erfarenheter av elever med diagnosen ADHD. Efter att vi 

analyserat alla intervjuerna ser vi att alla har belyst inkluderingen och det sociala samspelet på 

fritidshemmet. Även fritidslärarnas erfarenhet, kompetens och förändring i arbetssättet för inkludering 

är tydliga i intervjusvaren. Fritidslärarna kommenterar att det inte bara är eleverna med diagnosen 

ADHD som behöver inkluderas utan det gäller alla elever fritidshemmet.  

 

Och där kommer vår profession in mycket och att en del av inkluderingen är vår profession. Vi har ju det sättet 

och den synen på hur ska vi ta med alla eleverna oavsett vad det än kan vara för problematik (Fritidslärare C). 

 

Informanten menar att det oftast är mycket fokus på eleverna med ADHD, men att alla elever på 

fritidshemmen måste synas och inkluderas oavsett om de har en diagnos eller inte. Alla elever är olika 

och många har olika behov som kan lösas med inkludering.  

 

När det gäller inkludering så håller många informanter med om vikten av att kunna inkludera alla 

elever. Även elever med diagnosen ADHD ska kunna känna sig som en del av gruppen. Det finns olika 

exempel på hur informanterna arbetar med inkluderingen. 

 

Vi jobbar med hela gruppen när det kommer till inkludering. Till exempel i första samlingen när eleverna 

kommer från skolan och ska välja aktivitet. Då frågar vi generellt vem de ska leka med och vart. Så att alla får 

en chans att påverka. Men det ger oss pedagoger en möjlighet att till viss del påverka inkluderingen. 

(Fritidslärare G). 

 

Det informanten beskriver är utifrån hens individuella uppfattning kring verksamheten och att de 

arbetar alla tillsammans med inkludering och därför används ordet vi. Detta exempel informanten 

förklarar är att inkluderingen helst ska ske på elevernas villkor och val. Dessutom ger hen ett exempel 

på hur de som fritidslärare gör för att kunna vara delaktiga i inkluderingen, men mer informellt. Medan 
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de flesta informanternas uppfattningar kring sina arbeten med att inkludera elever med diagnosen 

ADHD på fritidshemmen så berättar Fritidslärare A att denne inte har något specifikt arbete kring detta. 

De smälter in i grupperna och aktiviteterna förklarar Fritidslärare A. Det Fritidslärare A menar är att de 

smälter in i gruppen och specifika arbetssätt för att inkludera denna elev med diagnosen ADHD inte 

anses vara nödvändigt. De enda situationerna som skulle kunna uppstå är när de känner sig orättvist 

behandlade, till exempel om de blir kullade i en kullek förklarar Fritidslärare A. 

 

Fritidslärare E berättar om vikten av inkludering på fritidshem jämfört med i skolan. 

Fritidshemsverksamheten erbjuder aktiviteter som kan främja en inkludering tydligare än vad som görs 

under skoltiden. Under skoltiden arbetar eleverna mycket mer individuellt och inte i grupp.   

  

Det har under min tid som fritidslärare förts mycket diskussioner och folk har haft mycket åsikter kring hur vi 

i skolan och fritidshemmet ska arbeta med och runt just elever med diagnosen ADHD. Eleverna med diagnosen 

ADHD är enligt min uppfattning mer inkluderade i verksamheten på fritidshemmet än i skolan. (Fritidslärare 

E). 

 

Informanten menar att fritidshemmet har bättre inkluderingsförutsättningar då det är mer aktiviteter i 

grupp än i skolan som är mer individuell. Informantens uppfattning är att elever med diagnosen ADHD 

känns mer inkluderad i fritidshemsverksamheten än under skoltiden då det är mer inkluderande 

aktiviteter på fritidshemmet.    

 

Problematiken med stora elevgrupper   

 

Flera av informanterna uppfattar att för stora elevgrupper påverkar inkluderingen. På fritidshemmen 

är elevgrupperna betydligt större än tidigare och de blir bara större och större. Det blir en utmaning att 

kunna inkludera alla eleverna på fritidshemmen. 

 

Här vill jag återigen slå ett slag för rimliga barngrupper på fritidshemmet. Framför allt när det kommer till 

antalet elever. Elever med särskilda behov tar enligt min uppfattning större del av min tid som fritidspedagog 

än elever utan. För att inkludera alla så måste man jobba med hela gruppen (Fritidslärare E).  

 

Informanten betonar i sin individuella uppfattning med att fritidshemsgrupperna är för stora och det är 

svårt som fritidshemslärare att i sin profession kunna inkludera alla eleverna. Informanten menar att 

eleverna med särskilda behov tar mycket av fritidslärarnas uppmärksamhet och därför blir inte alla 

elever inkluderade.   

   

Fritidslärare D tar också upp problematiken med för stora elevgrupper. Informanten berättar att det har 

blivit sämre med inkludering av elever med diagnosen ADHD. Dessutom tar hen upp att elever med 

diagnosen ADHD mår sämre av för stora elevgrupper och då mår de inte bra i inkluderingen.  
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Jag tycker det har blivit sämre för dom ju längre jag har jobbat. Elevgrupperna blir bara större och större och 

även om det ökar personal så tycker inte jag att dom inte mår bra i dom här stora grupperna. Jag tycker att det 

har blivit sämre med inkludering. Det blir svårare att inkludera och få dom här eleverna att må bra i 

inkluderingen (Fritidslärare D). 

 

Här gör informanten sin individuella uppfattning kring inkludering av elever med ADHD på fritidshem 

tydlig och förklarar varför för stora elevgrupper är ett problem. En lösning som informanten informerar 

är att försöka, så mycket som möjligt, att separera dessa elevgrupper till betydligt mindre grupper med 

en fritidslärare istället för en stor elevgrupp med flera fritidslärare. Ett exempel som ges är att låta en 

större elevgrupp gå till idrottshallen med flera fritidslärare och ett fåtal elever med två fritidslärare 

stannar kvar i fritidshemmets lokaler och gör egna aktiviteter. Detta menar informanten är viktigt för 

att kunna inkludera alla elever, framför allt eleverna med ADHD. Informanten berättar dessutom att 

eleverna med ADHD inte mår bra i en för stor elevgrupp. Dessa elever mår inte bra av en inkludering i 

för stor elevgrupp för att intrycken som skapas i en för stor elevgrupp ger stor påverkan. Eleverna med 

ADHD blir då istället påtvingade inkludering och detta menar informanten med att de inte mår bra i 

den inkluderingen.  

 

Individuella perspektivet 

 

När det kommer till att den enskilda eleven ska må bra i inkluderingen, berättar Fritidslärare B, att 

inkluderingen ska ske utifrån individens behov. Informanten förklarar att alla individer är olika och att 

elever måste få en förståelse för det oavsett om de har en diagnos eller inte. I det stora hela ska alla leva 

tillsammans i samhället och då måste det läras ut förståelse på grund av att alla är olika. 

 

Inkluderingen är jätteviktigt tycker jag. Sen får det ju inte bli på vilket pris som helst. Man kan säga att har 

man en komplex diagnos eller problematik kanske det helt enkelt inte fungerar med inkludering. Då får man 

inte stirra sig blind på det utan då får man se till att det fungerar bäst för den individuella individen. 

(Fritidslärare B).  

    

Det informanten menar är att inkludering är viktig för elever med diagnosen ADHD, men det ska inte 

gå ut på elevens välmående. Om inkluderingen inte är det bästa för den separata individen så kan det 

bli mer av en exkludering än inkludering. Eleven med diagnosen ADHD kanske blir mer utpekad 

genom att inte klara av en speciell aktivitet. Informanten menar att som fritidslärare ska man inte 

fokusera endast på att inkludera alla elever i alla aktiviteter, utan att titta ur den individuella individens 

perspektiv och utifrån det hitta en inkludering som fungerar.  

 

Betydelsen av sociala samspel 

 

När det kommer till fritidslärarnas arbete med det sociala samspelet gällande elever som har ADHD är 

alla fritidslärare överens om hur viktig deras yrkesroll är. Informanterna tar upp i intervjuerna att de 

ser detta som sin huvudsakliga uppgift som fritidslärare, att jobba med alla elevers sociala kompetens. 
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Att hjälpa barnen med det sociala och beteenden. Vägledare är min roll på fritids. Inspirera och motivera. I det 

sociala arbetet menar jag att barnen ska känna sig trygga. Att få barnen att förstå att dom kan och ska vara 

med alla oavsett vad de tycker om personen (Fritidslärare H).  

 

Det här är Fritidslärare H:s uppfattning av sin roll inom sociala samspel som fritidslärare. Här framgår 

det att fritidsläraren tycker att arbetet med det sociala är viktigt för att inkludera elever och det tycker 

flera av informanterna.  

 

Fritidslärare H ser en svårighet i inkluderingen när eleven kommer från en liten grupp i skolan till en 

stor fritidsavdelning. Det sociala samspelet blir betydligt större när en elev kommer från en liten grupp 

med ett visst antal elever till en större grupp på fritidshemmet. Detta menar många av informanterna 

blir problematiskt då elever med ADHD behöver en lugnare miljö för att fungera och kunna ha ett socialt 

samspel utifrån deras förutsättningar.  

 

Eleven har diagnosen ADHD och går på en annan skola i en särskild undervisningsgrupp. Eleven kommer till 

oss med taxi efter att skolan slutat. Efter mellanmål vill vi inkludera eleven med de andra i fritidsgruppen. 

Detta är ofta svårt då eleven är van att vara i en liten grupp med få elever. Då ser vi ofta till att skapa en 

aktivitet där det är färre som deltar och får då eleven inkluderad med dessa (Fritidslärare H). 

 

Här ser informanten ett problem med inkluderingen av elever med ADHD. Specifikt det här med 

skillnad på det sociala samspel i den särskilda undervisningsgruppen där samspelet blir mindre. Sedan 

kommer eleven till en helt annan miljö där det sociala samspelet är betydlig större i 

fritidshemsverksamheten. Det blir därför ett problem när det kommer till inkludering av elever med 

ADHD i det sociala samspelet eftersom förändringen i gruppstorlekarna blir för påfrestande berättar 

informanten. Därav så skapar informanten aktiviteter som förstärker elevens sociala samspel, men 

utifrån en skapad aktivitet utifrån elevens behov.    

 

Flera av våra informanter tar upp vikten av att skapa en god relation till eleverna som de har i sina 

fritidshems grupper. Det innefattar inte minst de elever som har ADHD. När fritidsläraren vill hjälpa en 

elev med ADHD att bli mer inkluderad så är det ofta en förutsättning att eleven och fritidsläraren har 

en god relation.  

 

Det är viktigt med utbildad personal och få tid för kartläggning. Ta reda på vad just den eleven har för behov 

på fritidshemmet. Skapa en relation till och med eleven så eleven och jag har en förståelse till varandra. Få alla 

elever att lita på mig som person att jag finns där för att hjälpa alla. Då kan jag lättare inkludera alla elever i 

verksamheten (Fritidslärare E). 

 

Informanten berättar hur viktigt det är med goda relationer och den uppfattningen delas av fler 

informanter, men även vikten av att vara utbildad. Det är många av informanterna som tar upp 

faktumet att det är mycket outbildad personal som jobbar på fritidshem. Det hämmar också 

inkluderingen. Informanten reflekterar även över att det är många outbildade som jobbar på fritidshem 

idag och detta hämmar inkluderingen då de saknar rätt förutsättningar. 
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Vikten av yrkesprofession 

 

Flera informanter berättar om sin yrkesroll och berättar om hur viktig den är för elever med diagnosen 

ADHD i fritidshemsverksamheten. Fritidslärarna är med eleverna hela dagarna, både under skoltid och 

fritidshemstiden. Detta ger informanterna möjligheter att lära känna eleverna och skapa en god relation 

till dem.  

 

Vi är viktiga i rollen eftersom vi har dem så mycket. Fritidslärare har ju eleverna hela tiden. Läraren har 

eleverna under skoltid, vi har eleverna både under skoltid och under fritidshems tid. (Fritidslärare A). 

 

Det informanten vill framföra här är hur dennes yrkesroll ser ut och varför den är viktig för förelever 

med ADHD. Informanten berättar hur viktigt det är att observera eleverna hela dagarna och sedan 

kunna informera vårdnadshavare enklare om elevernas skoldag och fritidshems tiden.  

 

Fritidslärare B berättar hur viktig yrkesrollen är utifrån vad denne lär ut på fritidshemmet om 

inkludering, inte bara för elever med diagnosen ADHD, utan att alla elever lär sig inkludering och alla 

är olika.  

 

Det är ju vi som lär ut det vardagliga, hur vi fungerar med varandra, hur man är med varandra eller hur man 

kan hitta strategier för att kunna ha det sociala livet. Även hur man bemöter folk så att det inte blir alltför udda. 

Överlag så är fritidslärarens roll att rusta upp alla elever för samhället och verkligheten utanför (Fritidslärare 

B). 

 

Informanten berättar om sin yrkesroll och att det som lärs ut på fritidshemmet är att alla elever har olika 

behov och att lära sig detta i inkludering är viktigt. Detta är viktigt för att förbereda eleverna inför 

samhället och det framtida livet. I inkludering så menar informanten att elever med ADHD lär sig under 

olika situationer i inkludering, hur de ska agera och vad som förväntas av de under dessa situationer 

för att kunna få en förberedelse inför framtiden i samhället.  

 

En annan informant berättar att dennes yrkesroll är viktig för att hjälpa elever med diagnosen ADHD 

med relationsskapande, självförtroende och självkänsla.  

 

En del av rollen är att skapa goda samhällsmedborgare. Hjälpa eleverna att vara och bli en omtyckt kompis. 

Väcka nyfikenhet hos barnen. Stärka barnens självförtroende och pusha dem att prova nya saker. (Fritidslärare 

E). 

 

Det informanten berättar är hur viktigt det är att förstärka elever med diagnosen ADHD:s självkänsla 

och självförtroende då dessa ofta är låga hos dessa elever. Att prova nya saker betonar informanten och 

menar att det kan vara svårt för dessa elever att prova nya saker. 
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Likheter och skillnader 

 

Vi har försökt leta likheter och skillnader mellan de olika fritidslärarnas uppfattningar kring 

inkludering av elever med diagnosen ADHD i fritidshemsverksamheten. Det finns dessutom några 

delar som skiljer sig åt. Vi kommer i det här avsnittet synliggöra de likheter och skillnader vi funnit i 

det analyserade intervjumaterialet utifrån frågeställningen i syftet och detta tema.    

 

Skillnader på samverkan 

 

En skillnad som framkommer i intervjuerna är huruvida fritidslärarna upplever att samverkan mellan 

klasslärare och fritidshem har betydelse för inkluderingen av elever med diagnosen ADHD på 

fritidshem.  

 

De fritidslärare som inte har någon samverkan mellan klasslärare och fritidshem tycker att samverkan 

trots allt har en stor betydelse kring inkludering hos elever med ADHD. Dessa fritidslärare önskar en 

bra samverkan som skulle ge elever med ADHD en bättre förutsättning under sin fritidstid.  

 

Jag önskar att den skulle vara bättre. Saknar gemensamma forum mellan skola och fritids. Jag tror att barnen 

med ADHD skulle må bra av att vi pedagoger hade ett bättre samarbete och gemensamma arbetssätt. 

(Fritidslärare E) 

 

Med gemensamt arbetssätt menar informanten att det finns ett bra samarbete mellan klasslärare och 

fritidshem. Antingen kan klasslärarna ta till sig hur fritidshemmet arbetar med inkludering eller 

tvärtom. Detta skulle underlätta arbetet med inkludering på fritidshemmet. Informanten uppfattar 

också att de saknar samverkan mellan klasslärare och fritidshem, men önskar detta.  

 

Resten av fritidslärarna har ett gott samarbete med klasslärarna. Deras kommunikation är viktig för hur 

dagen kommer se ut för eleverna med ADHD och för att förebygga eventuella problem som kan uppstå.  

 

Jag tycker att det har en jättestor betydelse. Vi måste få veta vad som händer under skoldagen för att kunna 

kompromissa det är på fritidshemmet. Det kan ha hänt saker under skoldagen som gör att det blir annorlunda 

på fritidshemmet för hen som vi behöver veta. (Fritidslärare A). 

 

Informanten påpekar att kommunikationen är viktig, inte bara för att förhindra och förebygga utan 

också kunna informera vårdnadshavare om eventuella problem eller utveckling hos eleverna. Eftersom 

inte alla informanterna har samma uppfattning gällande samverkan så blev detta en skillnad.  

 

Likheter i extra anpassningar 

 

En likhet som visade sig genom intervjuerna var att fritidslärarna gör egna extra anpassningar på 

fritidshemmet för elever med diagnosen ADHD. Detta för att kunna få en fungerande inkludering för 

alla elever utifrån deras individuella behov. Fritidslärare F berättar att det är viktigt för eleverna att ha 
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en egen plats där de kan gå till när de är arga eller ledsna. Fritidslärare E håller med om detta och 

tillägger att miljön har en stor påverkan. 

 

Det ska ges möjlighet för elever att gå undan när de är frustrerade eller ledsna och där ska de kunna få vara 

ifred om de vill. En extra anpassning kan ju även vara att en elev får mer vuxennärvaro kring sig för att känna 

trygghet. (Fritidslärare E). 

 

Fritidslärare C samma uppfattning som Fritidslärare E. Det är viktigt att ha en trygg vuxennärvaro till 

elever med ADHD för att kunna vägleda dem till en trygg inkludering. Fritidslärare C ger ett tydligt 

exempel på hur vuxen vägledning inom inkludering kan se ut. Informanten och eleven med ADHD 

startar en aktivitet tillsammans och utifrån den aktiviteten kan andra elever delta och därav skapa en 

inkludering som är på eleven med ADHD:s villkor.  

 

Dom tycker att det är skönt när man tar det beslutet åt dom många gånger, det blir surt första minuten, men 

sen lugnar dom ner sig och distraherar sig. Det roliga i det här är att då kan det komma elever som också är 

trötta och sätter sig och bygger med den här eleven med ADHD (Fritidslärare C). 

 

Med detta så menar informanten att ibland så får den som är vuxen bestämma vad eleven med ADHD 

ska göra för aktivitet då eleven är alldeles för trött för att kunna ta egna rationella beslut. Detta har en 

positiv påverkan på eleven med ADHD:s inkludering då eleven blir inkluderad genom fritidslärarens 

extra anpassning. 

 

Även fritidslärare F nämner extra anpassningar. Fritidslärare F vill belysa diskussionen som uppstår 

mellan kollegor. 

 

En diskussion som vi ofta har kollegialt är om det är rätt att inkludera alla elever i alla aktiviteter. Där är frågan 

om det är schysst att låta en elev misslyckas gång på gång. Till exempel att i en samling hela tiden störa och 

bråka när eleven helt enkelt inte orkar koncentrera sig längre. Då kanske eleven istället fått börja sin aktivitet 

direkt medan du som pedagog har samling med resten av gruppen. (Fritidslärare F). 

 

Informanten berättar även i intervjun att det görs många extra anpassningar på fritidshemmet för 

eleverna med ADHD. Men en särskild anpassning som nästan alla nämner är att låta dessa elever slippa 

stå i kö, till exempel när det ska ätas mellanmål. Informanterna förklarar att det ofta uppstår konflikter 

när elever med ADHD står i kö och det hämmar deras inkludering då de andra eleverna inte vill vara 

med dem efteråt. 

 

Slutligen är alla fritidslärarna helt överens om att tydliga förberedelser för elever med ADHD är en 

förutsättning för en god inkludering. Fritidslärarna säger att det är viktigt för alla elever att bli 

förberedda på vad som ska ske i fritidshemsverksamheten, men elever med ADHD är i störst behov av 

det. 
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Sammanfattning av resultat 

 

Fritidslärarna är alla överens om att inkludering på fritidshem är viktigt och inkludering av elever med 

ADHD i synnerhet. De är även överens om att i fritidslärarens yrkesroll ingår det att arbeta med 

inkludering. De uppfattar dessutom sin yrkesroll som viktig för att kunna inkludera eleverna med 

ADHD i fritidshemsverksamheten. Fritidslärarna uppfattar utifrån kategorierna att elevgrupperna är 

för stora i fritidshemsverksamheten och detta hämmar inkluderingen specifikt för elever med 

diagnosen ADHD. Betydelsen av sociala samspel och det individuella perspektivet framhäver 

fritidslärarna som viktigt för elever med ADHD då det förstärker deras inkludering i 

fritidshemsverksamheten. Slutligen utifrån fritidslärarnas uppfattningar framkommer det likheter och 

skillnader. Det som framhävdes var att det finns skillnader mellan samverkan och likheter i deras extra 

anpassningar utifrån deras uppfattningar.   
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Diskussion 

Syftet med vår studie var att ta del av fritidslärares uppfattningar kring inkludering av elever med 

diagnosen ADHD i fritidshemsverksamheten. Med begreppet uppfattningar fokuserade vi på 

fritidslärares individuella uppfattningar kring inkludering. I inledningen skriver vi att fritidshemmet 

har sin grund i Skollagen (2010:800). Därefter tar vi upp vad Skolverket (2018) beskriver om alla elevers 

rätt till utbildning och inkludering i fritidshemmet oavsett behov. Fritidslärarnas uppfattningar i 

resultatet och tidigare forskning tyder på hur viktigt det är med inkludering för alla elever oavsett 

behov.  

 

Inkludering av elever med ADHD 

 

Resultatet av studien visar hur viktigt det är med inkludering för elever med diagnosen ADHD i 

fritidshemsverksamheten. Detta visar både svaren från informanterna vi intervjuade och tidigare 

forskning. Informanterna håller med om betydelsen av inkludering är viktig för dessa elever klart och 

tydligt. I Nilholm och Göransson (2014) förklarar de definitionen av inkludering och att den är uppdelad 

i tre kvalitativa delar. Det vi kan se gällande vårt resultat utifrån vårt syfte att ta del av fritidslärares 

uppfattningar kring inkludering av elever med diagnosen ADHD är väldigt lika med definitionerna av 

inkludering som Nilholm och Göransson (2014) tar upp i sin forskning. I fritidslärarnas uppfattningar 

gällande inkludering framgår det hur alla elever ska känna sig pedagogiskt och socialt delaktiga i 

fritidshemsverksamheten. Fritidslärarnas uppfattningar kring inkludering är lik Nilholm och 

Göransson (2014) definition av inkludering. Dessutom nämner fritidslärarna elevers individuella 

perspektiv och att inkludering ska ske utifrån deras perspektiv. Detta kan även ses i Nilholm och 

Göransson (2014) definition gällande inkludering där inkludering ska ske utifrån hur situationerna ser 

ut för den enskilda eleven.  

 

Informanterna berättar om olika sätt att inkludera eleverna i fritidshemsverksamheten utifrån en av 

våra frågeställningar ur syftet, vilket var hur fritidslärarna uppfattar inkludering av elever med 

diagnosen ADHD. De har alla en röd tråd genom undersökningen. Fritidslärarna menar att inkludering 

för elever med diagnosen ADHD på fritidsverksamheten är viktig, även för deras framtid. Detta tar 

Becker et al. (2012) upp i sin studie och betonar vikten av den sociala inkluderingen för att kunna minska 

deras sociala beteendeproblem. Vi kan se utifrån bearbetningen av resultatet att även informanterna 

betonar vikten av den sociala inkluderingen hos elever med diagnosen ADHD. Informanterna ger olika 

exempel på hur en inkludering kan se ut och berättar hur viktigt det är med det sociala sammanhanget 

i resultatet. Evans et al. (2011) betonar också i sin studie hur deltagande i olika aktiviteter förstärker 

elever med diagnosen ADHD:s sociala förmåga och minskar de sociala beteendeproblemen. Även 

Wrethander (2017) betonar hur inkludering påverkar elever med ADHD:s sociala utveckling och att 

relationsskapande har en stor vikt i inkluderingsarbetet.     
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Begreppet inkludering anser informanterna vara viktig att lära ut till alla elever oavsett behov. De 

menar att alla elever lär sig att respektera varandras olikheter när alla blir inkluderade och ser att alla 

elever har olika behov. Jacobsson (2013) betonar att elever oavsett olikheter eller behov lär sig av 

varandra i inkluderingen. Detta tar även Jacobsson (2011) upp och betonar känslan av sammanhang, att 

elever med diagnosen ADHD inte blir särbehandlade. Istället så ska de bli inkluderade för att känna 

gemenskap och sammanhang. Informanterna betonar också att elever med diagnosen ADHD lär sig 

vad som förväntas av dem i olika situationer, vilket de lär sig i inkluderingen. Detta för att lära sig sina 

begränsningar och hur olika situationer kan se ut i samhället.    

 

Vissa av informanterna har gott samarbete med klasslärarna och menar att det är en viktig del av 

inkluderingen med elever som har diagnosen ADHD. Informanterna betonar att en bra kommunikation 

med klasslärare ger en stor påverkan på hur de kan inkludera dessa elever i fritidshemsverksamheten. 

Detta för att känna en inkludering i både grundskolan och fritidshemsverksamheten och för att inte 

känna sig särbehandlade. Vi såg en skillnad utifrån en av våra frågeställningar ur syftet vilket var 

likheter eller skillnader i fritidslärarnas uppfattningar. De likheter och skillnader som framkom utifrån 

resultatet är skillnader mellan samverkan och likheter i deras extra anpassningar. Nilhom och 

Göransson (2014) betonar att inkludering ska ske utifrån anpassningar som skolsystemet gör för elever 

med olika behov. Nilholm (2006) tar upp i sin studie att skolverksamheten ska anpassa sig för elevers 

olika behov.  

 

I resultatet av studien framgår informanternas uppfattningar om deras yrkesroll i inkludering och hur 

viktig den är för elever med diagnosen ADHD. Informanterna berättar hur deras yrkesroll ser ut och 

att de arbetar med dessa elever under både skoldagen och fritidshemstiden. Med utgångspunkt i deras 

individuella uppfattningar tar de upp vad de gör för att kunna inkludera dessa elever och hur 

informanterna är ett stöd för att ge eleverna med ADHD en extra knuff i rätt riktning. Informanterna 

berättar också kring hur de anpassar vissa aktiviteter för dessa elever så att de ska kunna känna sig 

inkluderade och inte exkluderade. Hippinen (2011) betonar informanternas yrkesroll och hur deras 

olika pedagogiska redskap kan användas för att skapa trygga miljöer och relationsskapande för elever 

med diagnosen ADHD i fritidshemsverksamheten. Skolverket (2018) tar också upp att alla lärare har en 

skyldighet att erbjuda en god miljö för utveckling och lärande oavsett elevernas särskilda behov. En av 

informanterna berättade hur viktigt yrkesrollen är utifrån vad denne lär ut på fritidshemmet om 

inkludering, inte bara för elever med diagnosen ADHD utan för alla elever. Lai Mui Lee et al. (2015) 

undersökning visade att endast 50 % av lärarna tyckte att barn med särskilda behov skulle inkluderas. 

Till skillnad från vad Gal et al. (2010) som fick fram att ungefär 78 % av förskollärarna var positivt 

inställda till inkludering av elever med särskilda behov. Även här visade forskarnas studie, precis som 

Gal et al. (2010), att yngre nyutbildade lärare hade en större acceptans till inkludering av elever med 

särskilda behov än lärare med högre ålder och längre arbetslivserfarenhet. Våra intervjuade fritidslärare 

är både nyutbildade med kort arbetslivserfarenhet och äldre med lång arbetslivserfarenhet. Vår 

uppfattning efter intervjuerna är att alla intervjuade fritidslärare, oavsett ålder och erfarenhet, är 

positivt inställda till inkludering av elever med ADHD i sin verksamhet. En skillnad vi kan se i tidigare 

forskning och resultatet gällande yrkesrollen är att alla fritidslärare vi intervjuade är positiva gällande 

inkludering och inte som Gal et al. (2010) uttalar i deras forskning, oavsett längd av arbetserfarenhet.  
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Vårt problemområde utifrån arbetstid och verksamhetsförlagda utbildning upplevt att resurspersoner 

till elever med diagnosen ADHD inte övergår från skoltiden till fritidshemstiden för att kunna hjälpa 

eleverna med deras inkludering. I Skolverket (2016) studie med intervjuer av huvudmän och rektorer 

så visar det sig att resurser sällan eller aldrig följer med till fritidshemmet efter skoltiden. I 

sammanfattningen av resultatet ser vi, utifrån fritidslärarnas uppfattningar, att inkluderingen sker via 

deras egna extra anpassningar till de individuella perspektiven hos eleverna. De känner eleverna så bra 

att de kan skapa extra anpassningar för att kunna inkludera elever med diagnosen ADHD i 

fritidshemsverksamheten. När eleverna blir inkluderade så minskar deras sociala beteendeproblem och 

de känner ett sammanhang i fritidshemsverksamheten utifrån deras individuella perspektiv. Jacobsson 

(2011) betonar vikten av att alla elever ska känna ett sammanhang i fritidshemsverksamheten via 

KASAM. Becker et al. (2012) förklarar i sin studie att om elever med diagnosen ADHD känner sig 

inkluderade och skapar relationer med andra via inkludering så minskar deras sociala 

beteendeproblem.  

 

Detta visar att även om elever med diagnosen ADHD, trots deras problematik i sin diagnos, känner sig 

inkluderade i verksamheten. Dessutom, enligt fritidslärarnas uppfattningar vi ser i resultatet, är 

inkluderingen viktig för eleverna då de ska känna ett sammanhang och tillhörighet i 

fritidshemsverksamheten.         

    

Slutsatser 

 

Syftet med denna studie var att ta del av fritidslärares uppfattningar kring inkludering av elever med 

diagnosen ADHD i fritidshemsverksamheten. Vi tycker att resultatet av studien har givit en klar bild 

om hur viktig inkludering är för elever med diagnosen ADHD. Informanternas uppfattningar visar 

klart och tydligt hur inkluderingen påverkar dessa elevers sociala utveckling, relationsskapande och 

inkludering i aktiviteter. Deras uppfattningar visar dessutom hur viktig deras yrkesroll och 

pedagogiska profession är gällande att kunna inkludera elever med diagnosen ADHD i 

fritidshemsverksamheten utifrån deras individuella behov. I denna studie samlar vi fritidslärares 

individuella uppfattningar om hur viktig inkludering är för elever med diagnosen ADHD. Detta 

förstärks med tidigare forskning och hur denna koppling ses som viktig i förhållande till elever med 

diagnosen ADHD:s utveckling i framtiden. Det finns en klar koppling kring samarbetet med klasslärare 

för att enklare kunna inkludera dessa elever utifrån deras individuella behov. Att inkludera elever med 

diagnosen ADHD i fritidshemsverksamheten har mycket att göra med informanternas engagemang 

kring arbetet med dessa elever. Den upplevs som tydlig utifrån deras individuella uppfattningar i 

intervjuerna. I temat likheter och skillnader utifrån vår frågeställning kom vi fram till skillnader i 

samverkan och likheter i extra anpassningar. Det som vi anser skulle underlätta denna studie är mer 

tillgänglig forskning inom inkludering av elever med diagnosen ADHD i fritidshemsverksamheten. 

Den forskning som finns gällande inkludering av dessa elever mestadels utförd i 

grundskoleverksamheten, vilket är synd då resultatet visar på ett stort engagemang från informanterna. 

Det var intressant att se hur våra informanters svar som vi intervjuade stämde överens med varandra, 

att inkludering ska ske oavsett elevers särskilda behov, då tidigare forskning visar att yngre mer 

nyutbildade lärare vill inkludera dessa elever, men inte de äldre lärarna med mer arbetserfarenheter 

utifrån forskningen av Lai Mui Lee et al. (2015) och Gal et al. (2010).      
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Framtida studier 

 

Denna studie fokuserar på fritidslärares uppfattningar kring inkludering av elever med diagnosen 

ADHD i fritidshemsverksamheten. Det skulle vara intressant att kunna se utifrån observationer av 

elever hur inkluderingen verkligen ser ut. Detta eftersom informanterna tar upp att elever med 

diagnosen ADHD är olika och deras behov är individuella. Därför skulle observationer vara mycket 

intressanta att ta del av. Dessutom vore det intressant att se hur fritidshem gör i olika länder för att 

inkludera elever med ADHD i fritidshemsverksamheten. Vi anser att det vore mycket intressant att 

utveckla denna studie och se mer vad Sverige eller andra länder har att erbjuda när det gäller 

inkludering av elever med diagnosen ADHD. Det skulle även vara intressant att få ta del av hur elever 

med ADHD själva känner om sin inkludering. Utmaningen med just den undersökningen är att hitta 

elever med diagnosen ADHD som är villiga att delta i en undersökning. En annan utmaning ligger i att 

forskaren även behöver få vårdnadshavares tillstånd att observera eller intervjua eleven. Vi tror att 

resultatet till framtida studier, angående inkludering av elever med ADHD, skulle vara mycket 

intressant då det blir en utveckling på vår egen studie.  Det hade dessutom varit intressant att se om vi 

kunde se någon skillnad deras uppfattningar kring inkludering om vi intervjuade fler fritidslärare. 

Eftersom det tas upp i två olika studier, Lai Mui Lee et al. (2015) och Gal et al. (2010), att yngre lärare 

med mindre arbetserfarenheter vill inkludera elever med särskilda behov än de äldre lärarna med mer 

arbetserfarenhet. Skulle vi intervjua fler fritidslärare över hela Sverige så skulle möjligtvis ett annat 

resultat framkomma jämfört med vår nuvarande studie. En annan forskningsstudie skulle kunna göras 

där det övergår resurser till fritidshemsverksamheten och se om det blir någon skillnad i deras 

inkludering då resterna finns där för att hjälpa till utifrån elevernas individuella perspektiv.  
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 

Hur länge har du arbetat som fritidspedagog/fritidslärare? 

 

Hur skulle du beskriva din roll som fritidspedagog/fritidslärare? 

 

Har du några erfarenheter med arbete med elever med diagnosen ADHD? 

 

Om svaret är ja. Vilka och på vilket sätt har du arbetat med dem? 

 

Finns det någon elev på fritidshemmet med diagnosen ADHD? 

 

Hur är dina reflektioner kring inkludering av alla elever på din fritidshemsavdelning? 

 

Ser du någon skillnad på att inkludera en elev med diagnosen ADHD än en elev utan något 

funktionshinder och i så fall ur? 

 

Vad är dina reflektioner på extra anpassningar för elever på fritidshem? 

 

Finns det några extra anpassningar för elever på fritidshemmet du jobbar och i så fall vilka? 

 

Har samarbetet med skolan/klasslärare någon betydelse för inkluderingen av en elev med diagnosen 

ADHD på ert fritidshem och i så fall vilken? 

 

Har ni någon särskild samverkan med klasslärare kring inkluderingen av elever med diagnosen ADHD 

på fritidshemmet? 

 

Ser du någon skillnad på vikten av inkludering av en elev med diagnosen ADHD från att du var 

nyutbildad och nu?  

 

(plats för följdfrågor) 
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Bilaga 2 

 

Missiv 

 

Hej! Vi är två studenter från Mittuniversitetet där vi studerar till att bli grundskollärare mot fritidshem. 

Vi arbetar just nu med vår C-uppsats och uppsatsen handlar om fritidspedagogers/fritidslärares syn på 

inkludering av elever med särskilda behov på fritidshem. Vi söker efter utbildade fritidspedagoger eller 

fritidslärare eftersom vår fokus är pedagogers syn på inkluderingen.   

 

Vi vill därför intervjua dig som är fritidspedagog/fritidslärare och har erfarenheter/kunskaper om just 

inkludering av elever med särskilda behov på fritidshemmen. Intervjun kommer att utföras på din 

arbetsplats eller annan överenskommen plats och den kommer ta ca 60 min under v 15-16. Under 

intervjun kommer vi använda oss av ljudinspelning och anteckningar med penna och papper. Ert 

deltagande kommer naturligtvis vara anonymt och frivilligt. Vi kommer ta hänsyn till forskningsetiska 

principer, vilket betyder, att du när som helst kan avbryta intervjun och ditt deltagande. Resultatet 

kommer bara att användas för forskningsändamål. 

 

Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor! 

 

Med vänliga hälsningar 

Linnea Jansson och Rickard Sjöberg 

 

Kontaktuppgifter: 

Linnea Jansson                                         Rickard Sjöberg 

Email: lija1604@student.miun.se           rickard.sjoberg@nykoping.se 

Telefon: 0762391770                                 0761743188 
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