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 Abstrakt 
 

Vår studie handlar om elever med ADHD i fritidshemmet, utifrån pedagogers 

uppfattningar.  Syftet med studien var att få en förståelse för hur pedagoger 

arbetar med elever som har diagnosen ADHD. Vi gjorde en kvalitativ studie 

med semistukturerade intervjuer som metod. Intervjuer genomfördes med nio 

pedagoger på sju fritidshem i landet. Det empiriska materialet analyserades 

och tolkades och utgjorde sedan vårt resultat. Resultatet visade att 

pedagogerna uppfattade att det fanns begränsningar i fritidshemmets 

verksamhet. Lokaler upplevdes bristfälliga, stora elevgrupper i kombination 

med låg personaltäthet innebar svårigheter att bedriva en bra verksamhet.  

Anpassningar för elever med ADHD, var beroende av hur stora svårigheter 

eleverna hade. Pedagogerna hade förståelse för elevernas svårigheter. Men 

studien visade att pedagoger ansåg att de inte kunde förbättra verksamheten i 

fritidshemmet på grund av de begränsningar som fanns. Några pedagoger 

försökte trots allt att förbättra situationen för eleverna med ADHD, utifrån de 

möjligheter som fanns till förfogande.  I fråga om resursperson för en elev så 

uttryckte pedagogerna att de ofta fick ansvara för elever med ADHD i 

fritidshemmet.  Trots att eleven under skoltiden hade en egen resursperson. 

Analysen visade att pedagogerna ansåg att rektor prioriterade stöd till skolans 

verksamhet framför fritidshemmets verksamhet. 

 

Nyckelord 

 

Fritidshem, elever med ADHD, pedagoger, stora elevgrupper, resursperson, 

pedagogik, rektor  
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 Inledning  
 

Det sker en ökning av antalet barn som diagnostiseras med ADHD runt om i 

världen idag. Så även i Sverige. Denna ökning innebär att antalet elever som har 

diagnosen ADHD även kommer att öka i fritidshemmets verksamhet. Av den 

anledningen fann vi det intressant att undersöka hur fritidshemmets 

verksamhet arbetar med dessa elever. 

 

Den snabba ökningstakten av ADHD – diagnoser bland barn gör att en central 

fråga uppkommer när vi som fritidslärare skall arbeta i fritidshem.  Hur ska 

fritidslärare bemöta elever med ADHD på bästa sätt i fritidshemmet?  Detta för 

att stärka eleverna i deras personliga utveckling? Fritidshemmet omfattas från 

den 1 juli 2014, av de allmänna råden för skolan gällande, Arbete med extra 

anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, Skolverket (2014b). Genom vår 

studie har vi undersökt pedagogers uppfattningar om hur arbetet sker med 

elever som har diagnosen ADHD. 

 

Genom vår studie vill vi se hur elevernas vardag fungerar i fritidshemmet, enligt 

pedagogerna.  Vi vill se hur anpassningar sker och hur pedagogerna uppfattar 

elevernas svårigheter i fritidshemmets verksamhet.  Vi vill se vilka möjligheter 

för lärande som fritidshemmets kan erbjuda dessa elever. Hur pedagogerna 

arbetar i fritidshemmet för att främja elevernas personliga utveckling är 

intressant att ta del av. 

 

Vi har under vår utbildning mött elever med diagnosen ADHD då vi har varit 

ute på praktik. Där har vi sett pedagogers frustration över svårigheterna med 

att försöka skapa en fungerande fritidsverksamhet. Vi har samtidigt sett elevers 

frustration över sina svårigheter som diagnosen kan ge. Snart är vi färdiga 

fritidslärare och kommer själva att arbeta med elever med ADHD i 

fritidshemmets verksamhet.  Pedagoger i fritidshem skall delta i större 

omfattning i utformningen av stödåtgärder för elever i fritidshem enligt skolans 

styrdokument (Skolverket, 2014b). Av den anledningen har vi valt detta 

ämnesområde för vår studie. Vi anser att de är angeläget att ta del av hur 

fritidshemmets verksamhet fungerar avseende elever med diagnosen ADHD. 

För att genomföra denna uppsats har vi även tagit del av litteratur och forskning 

riktad mot skola, då forskningen riktad mot fritidshemmet är begränsad. 
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 Bakgrund 
 

I detta avsnitt redovisar vi tidigare forskning och har delat in Bakgrunden i 

följande avsnitt: Barn med diagnosen ADHD, Fritidshemmets miljö, 

Fritidshemmets pedagogik samt Skolans utformning.  

 

Definition på pedagog: I vår studie har vi valt att definiera personalen som 

arbetar i fritidshem för pedagoger. Det arbetar personal med olika utbildning i 

fritidshem t.ex. fritidspedagoger, förskollärare samt lärare med inriktning mot 

tidigare år. Av den anledningen använder vi yrkestiteln pedagog som ett 

samlingsnamn för alla yrkeskategorier vi mött i fritidshem, under vårt arbete 

med studien. 

 

Barn med diagnosen ADHD 

Gillberg (2013) beskriver att i Sverige uppkom diagnosen ADHD 1980. Det har 

tidigare funnits andra begrepp inom denna diagnos. ADHD är ett begrepp från 

engelskan, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Enligt Gillberg (2013) kan 

det översättas till uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet. 

 

Piscalkiene (2009) framhåller att det är viktigt att komma ihåg att barn med 

ADHD kan ha svårigheter inom kommunikation, motivation och 

självförtroende. För att diagnosen ska kunna ställas krävs det att symptomen 

ska ha funnits under en längre tid. Brar (2013) visar i sin artikel på de svårigheter 

som kan finnas inom skolan, på fritiden och i relationer med andra. Hon 

beskriver att barnen tröttnar och hoppar mellan aktiviteter. De kan ha svårt att 

leka i grupp och att förstå regler och även respektera de regler som sätts upp. 

Kadesjö (2007) beskriver att barn med ADHD kan ha stora 

koncentrationssvårigheter. Exempelvis att barnet är ojämnt i prestationer, 

ojämnt i sitt humör och i sitt sätt att reagera på olika situationer. Barnet har bra 

och dåliga dagar, eller bra och dåliga perioder. Under en dålig dag blir det mesta 

fel. Enligt Kadesjö (2007) kan beteendet vara oroligt, splittrat och upphetsat.  

Gillberg (2013) menar att när barnet går på förskolan kan ADHD ofta visa sig 

genom att barnet har svårt att sitta still. När barnet sedan börjar skolan ställs det 

krav att alla elever ska kunna sitta stilla långa stunder. De ska även kunna 

koncentrera sig på lärarens arbetsuppgifter. Av den anledningen menar Gillberg 

(2013) att svårigheterna ofta syns på förskolan, men att det är i skolans första år 

som utredningarna ofta börjar.  

 

Aktuell forskning kring barn med ADHD, visar att det finns fyra konkurrerande 

perspektiv som förklarar ADHD. Detta är forskarna eniga om. Uppgifterna 

framkom på en European Social Science History Conference (ESSHC-konferens) 

i Glasgow 2012. Där var 1700 forskare representerade från hela världen. Under 

konferensen pågick 350 sessioner, fördelat på 26 nätverk, som presenterade 

aktuell forskning. Kritiska rön angående ADHD-diagnostisering var ett område 
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som presenterades under nätverket Health and Environment. Den dominerande 

teorin är det biologiska perspektivet, därefter biologiska och sociala orsaker. 

Omgivande faktorer kan vara en förklaring, eller ADHD som en social 

konstruktion, menar forskarna. Ökningen som sker av antalet fall behöver inte 

betyda att ohälsotalet har ökat, utan att den biologiska teorin dominerar och 

därför sker en ökad diagnostisering, man hittar fler fall numera (Michaelsson, 

2013). 

 

Ljungberg (2011) beskriver att en förklaringsteori som har tillkommit utifrån ny 

forskning är att psykosociala omständigheter har betydelse varför ADHD 

uppkommer och förekommer. En stress- sårbarhetsmodell skulle kunna vara en 

förklaring. Antaganden som gällde tidigare angående neuropsykiatrisk 

forskning, där en hög ärftlighet var en bakomvarande orsak, motsägs nu av mer 

aktuell forskning på området. Tidigare forskning visar att barn med ADHD kan 

förändra sitt beteende och lära sig av sina erfarenheter. Studier visar även att 

barnen förbättrar sina testresultat när de får träna sina psykiska funktioner. 

Barnen uppvisar då inga olikheter jämfört med andra barn som inte har 

diagnosen ADHD (Ljungberg 2011). 

 

Barn som har blivit utsatta för psykosociala belastningar tidigt i livet utvecklade 

ADHD (Ljungberg, 2011). Barn som har en hög grad av omognad och vistas i 

skolmiljö exempelvis, som inte tar hänsyn till deras omognad, kan uppvisa 

symptom på ADHD. Tidigare studier visar även att ärftlighet i form av en 

sårbarhetsgen kan vara en viktig faktor. Men samtidigt är psykosociala faktorer 

är viktiga. Att bli övergiven av en förälder, sviken, psykiskt nonchalerad eller 

bli utsatt för misshandel eller övergrepp är faktorer som kan utlösa ADHD-

symptom. Här finns andra motsägande förklaringsmodeller att förhålla sig till i 

forskningen. De antaganden som den neuropsykiatriska förklaringsmodellen 

utgår ifrån kanske bör ifrågasättas, gentemot en stress-sårbarhetsmodell – 

biopsykosocial förklaringsmodell. Den är kanske mer vetenskapligt hållbar för 

att förstå uppkomsten av ADHD menar Ljungberg (2011). 

 

Fritidshemmets miljö  

Fritidshemmet omfattas från den 1 juli 2014, av de allmänna råd för skolan 

gällande, Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram 

(Skolverket, 2014b). Här framgår att det är rektors ansvar att det ska finnas 

rutiner kring arbetet när elever är i behov av särskilt stöd. På samma sätt är det 

läraren och den övriga personalens ansvar att uppmärksamma, identifiera, samt 

påbörja arbetet med anpassningar. Personalen på fritidshem bör ha kännedom 

om elevernas individuella utvecklingsplaner och de åtgärdsprogram som 

eleverna har i skolans verksamhet. Innebörden blir att pedagogerna får vetskap 

om hur behovet ser ut för eleverna. Personalen i fritidshemmet har då möjlighet 

att medverka till en positiv utveckling för eleverna i olika vardagliga situationer 

i fritidshemmet. Det är betydelsefullt att åtgärdsprogrammen är specifikt 

utformade även för tiden i fritidshemmet om eleverna har särskilda behov även 
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där. Detta utifrån hur miljön i fritidshemmet fungerar för eleverna. (Skolverket, 

2014b). 

 

Skolverket (2015) har gett ut en publikation Skolverkets lägesbedömning 2015. 

Där redogörs för hur läget ser ut för bland andra fritidshemmet. Fritidshemmets 

elevgrupper ökar hela tiden visar rapporten. Under de sista tio åren har den 

genomsnittliga elevgruppen ökat från 31 elever 2004, till drygt 41 elever 2014. 

Skolverket betonar att utvecklingen är oroande med de växande elevgrupperna, 

och har påtalat detta i flera sammanhang (Skolverket, 2015). 

 

Skolinspektionen (2010) genomförde en kvalitetsgranskning av 77 fritidshem 

som publicerades i mars 2010. Syftet med granskningen var att skapa ett 

underlag för förbättringsarbete och bidra till en ökad kvalitet av fritidshemmens 

verksamhet generellt i hela landet.  Rapporten beskriver i vilken omfattning de 

granskade fritidshemmen arbetar för att eleverna ska få stöd i sin personliga 

utveckling. Eleverna ska ha en meningsfull fritid samt en god omsorg. Även 

utgångspunkten för det pedagogiska arbetet i fritidshemmen tas upp i 

rapporten. Skolinspektionen menar att fritidshemmen i större utsträckning 

skulle kunna bidra till elevers utveckling och lärande. Det är troligt att om det 

är hög kvalitet på fritidshemmens verksamhet så bidrar det till att elevernas 

kunskapsutveckling ökar i skolan. Det pedagogiska arbetet på fritidshem 

behöver tas mer på allvar visar Skolinspektionens granskning. På mer än hälften 

av de granskade fritidshemmen bör rektor bli mer insatt i fritidshemmets 

uppdrag och hur den dagliga verksamheten bedrivs. Detta för att bidra till att 

det pedagogiska arbetet utvecklas på fritidshemmen. Det här bör ske på många 

orter konstateras i rapporten. (Skolinspektionen, 2010). 

 

Skolinspektionens (2010) granskning visade även att fritidshemmens 

verksamhet anpassas i för liten utsträckning efter de elever som finns på 

fritidshemmet. Utgångspunkten är inte att barn är olika och har olika behov, 

intressen och erfarenheter. Verksamheten bedrivs ofta ganska likartat år efter år 

och konsekvensen blir att de elever som har svårigheter och är i behov av stöd 

av skilda orsaker, bara delvis får det stöd från fritidshemmet som eleverna 

egentligen borde få.  På socioekonomiskt instabila orter har fritidshemmen ofta 

små förutsättningar, både resursmässigt, samt kvalitetsmässigt, att kunna 

kompensera för de skilda uppväxtförhållanden som finns hos eleverna. 

Fritidshemmens lokaler, hur de utformas och används har betydelse för 

elevernas fysiska välbefinnande anges i rapporten.  På många fritidshem är det 

vanligt med hög ljudvolym, trånga utrymmen, stress och brist på utrymmen för 

att elever ska kunna gå undan för att vila och få lugn och ro visar resultatet 

(Skolinspektionen, 2010). 

 

Björklids (2005) studie visar att lokalerna i skola och fritidshem spelar roll för 

alla elevers lärande. Skolbyggnadens disposition har stor betydelse för 

elevernas sociala relationer. Lokalernas proportioner, estetiska kvaliteter, 

material, färger och ljussättning påverkar välbefinnandet hos eleverna. 
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Slutsatser från forskningen visar att rum för lärande och lekrum bör “ha 

verkstadskaraktär”.  Rummen bör vara avgränsade och inredda på ett tydligt 

sätt för olika aktiviteter. Elevernas behov av att kunna gå undan för att få lugn 

och ro är viktigt. Det är viktigt att lokalerna är inredda så att det tydligt framgår 

vad som avses i rummet för eleverna. De ska inte behöva fråga om hjälp 

ideligen, anger Björklid (2005). 

 

Fritidshemmets pedagogik 

Hippinen Ahlgren (2014) menar att elever i fritidshem delvis stimuleras till att 

själva konstruera sin tid i fritidshemmet. Eleverna känner ofta en trygghet och 

en självklarhet i de skilda miljöer som finns i fritidshemmet. Fritidslärare möter 

eleverna och arbetar i olika rum i olika miljöer, i ett här och nu perspektiv. Detta 

arbete som fritidslärare utför kan beskrivas som en sorts didaktik. Fritidslärare 

iscensätter olika miljöer dagligen i sitt arbete. Hippinen Ahlgren beskriver att 

fritidslärares arbete med att skapa en pedagogisk miljö för att utveckla elevernas 

lärande kräver en professionell kunskap om exempelvis identitetsskapande, 

grupprocesser samt lek och lärande i samspel med andra. Dessa professionella 

kunskaper krävs även om exempelvis, hur den fysiska miljön, olika situationer 

samt samtal kan utgöra didaktiska verktyg i fritidslärares arbete. Hippinen 

Ahlgren belyser att fritidslärare skall se elevernas fria tid ur ett pedagogiskt 

perspektiv. Hon menar även att denna kunskap om miljön och elevgruppen inte 

är så enkelt att överföra på exempelvis vikarier i fritidshemmets verksamhet. 

Ofta är det brist på tillräckligt med tid för att pedagoger skall hinna förklara för 

vikarier vad de olika miljöerna är tänkta för. Syftet är att stimulera elevernas 

olika förmågor (Hippinen Ahlgren, 2014).  

 

Karlsudd (2011) menar att fritidshemmets verksamhet och mål till skillnad från 

skolans verksamhet, har större möjligheter att se mer mångsidigt på elevers 

enskilda förmågor. Elever i behov av särskilt stöd, kan erbjudas fler möjligheter 

till lärande, vilket främjar elevernas personliga utveckling. Verksamheten på 

fritidshem omfattas inte av de uppsatta mål som skolan gör vilket underlättar 

för elever i behov av särskilt stöd att inte bli underkända i någon formell 

betygsskala, vilken understryker att de inte uppnått de krav och förväntningar 

som skolan ställer (Karlsudd, 2011). 

 

Johansson (2011) tar upp begreppet lärande och menar att det är ett omfattande 

begrepp. Johansson betonar några aspekter av lärande som återfinns i 

fritidshemmets pedagogiska arbete. En aspekt är samspelet med andra 

människor, exempelvis mellan vuxna och elever eller mellan olika grupperingar 

av elever. De relationer som uppstår är ett lärande. Vilket definieras av de 

personer som ingår i relationen eller de personer som har inflytande över 

relationens innebörd. En annan aspekt är den fysiska miljön, som har betydelse 

för lärandet. Exempelvis hur lokalerna är utformade, som eleverna vistas i, 

menar Johansson.  
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Lärande i fritidshem är till stor del informellt lärande menar Johansson. Där det 

är elevernas egna initiativ och spontana handlingar i den aktuella situationen 

som lärandet byggs utifrån, i fritidshemmets verksamhet. Formellt lärande sker 

även i fritidshemmets verksamhet, exempelvis att följa regler när elever spelar 

spel.  Informellt lärande och formellt lärande hänger ihop anger Johansson och 

menar att pedagogernas didaktiska kompetens är viktig i detta sammanhang. 

Om pedagogerna kan tolka och se sambandet i lärprocesserna så stöttar de 

varandra. Det kan bidra positivt till att utveckla elevernas egna förmågor på 

flera sätt. Johansson tar upp praktiska exempel på sådana lärprocesser såsom att 

arbeta med värdegrunden och utveckla den för samspelet med andra. Öka 

elevernas förståelse av sociala sammanhang och hur de kan medverka själva på 

ett positivt sätt. (Johansson, 2011). 

 

Skolans utformning  

 

Balldin och Hedevåg (2013) är tydliga när det gäller skolans roll: 

 

Det krävs att skolan har planer, strategier och verktyg för att kartlägga elevens 

styrkor och svagheter. Dessa kartläggningar ligger till grund för de insatser som 

ska ske (Balldin & Hedevåg, 2013, s. 432) 

Någon mirakelmetod för hur stöd och anpassningar ska vara kring elever med 

ADHD finns inte, utan individuella insatser krävs för varje individ. Olika delar 

skapar en helhet så att eleven får en fungerande skolgång. Framgångsfaktorer 

som skolan själv kan styra över är:  

 
1. Kunskap om funktioner som påverkar elevens förutsättningar för inlärning. Vi 

behöver ökad kunskap om hur olika funktioner och grundförmågor påverkar 

elevens förutsättningar för inlärning och för att nå skolans mål 

 
2. Planer för att kartlägga styrkor och svårigheter. Orsaken till svårigheter avgår 

val av metod och insats.  Vi behöver investera tid i förklaringsfaser för att sedan 

hitta rätt insatser. Det finns en risk att vi för snabbt går från problem till insats 

och då sätter in insatser utifrån felaktiga förklaringsmodeller.(Balldin & 

Hedevåg, 2013, s.433) 

 

Balldin och Hedevåg har utarbetat ett material som kallas K3 - Kvalitet genom 

Kunskap och Kartläggning. Detta är en modell för kartläggning av eleven och 

ger viktig information om elevens styrkor och svårigheter baserade på 

information från föräldrar/nätverk, skolpersonal samt eleven själv. I K3 

kartläggs olika funktionsområden hos eleven som ofta är nedsatta hos elever 

med ADHD. Syftet med materialet är att få en tydligare bild av elevens 

grundförmågor och på så sätt få ett bra underlag till de åtgärder och insatser 

som krävs för att underlätta elevens svårigheter. Samt att skolan fokuserar på 

elevens styrkor i första hand. Kartläggning sker även av hur dessa faktorer är i 
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relation till skolmiljön som eleven vistas i. Fler än 1000 pedagoger och övrig 

personal är utbildade idag och använder sig av materialet K3 för att kartlägga 

elevers styrkor och svårigheter i skolan (Balldin & Hedevåg, 2013). 

 

Balldin och Hedevåg betonar betydelsen av ett gott bemötande från 

skolpersonalen, som oerhört viktigt i arbetet med elever med ADHD. 

Skolpersonalen behöver ha förståelse för elevernas svårigheter i sitt bemötande. 

Det kan vara stressreducerande för eleven och en framgångsfaktor på många 

sätt. Balldin och Hedevåg menar att om stödinsatser skall sättas in så kan detta 

ske genom att man delar upp åtgärderna i anpassningsinsatser och 

utvecklingsinsatser. Anpassningsinsatser innebär att den fysiska miljön ändras 

och anpassas, vilket underlättar för eleven i skolan. Ett förändrat bemötande av 

eleven, anpassade arbetsuppgifter, hjälpmedel i undervisningen och i 

skolmiljön i övrigt är fler exempel på anpassningar. Utvecklingsinsatser innebär 

att eleven utvecklar sina förmågor och lär sig nya färdigheter, samt kan använda 

dessa i fler sammanhang. Exempelvis strategier för att bibehålla sin 

uppmärksamhet och fokus i skolan. (Balldin & Hedevåg, 2013). 

 

Balldin och Hedevåg (2013) menar att om skolan kan hitta en god balans mellan 

anpassnings- och utvecklingsinsatser så bidrar det till en positiv utveckling i 

lärandet för elever med ADHD. De beskriver fortsättningsvis att 

informationsflödet i vårt samhälle har ökat dramatiskt. Dagens skola innebär att 

eleverna själva skall hantera mycket information. Eleverna skall värdera, 

analysera och tolka material dagligen i skolan. Eleverna med ADHD behöver 

lugnare platser i skolan där det är ett minskat informationsflöde, för att kunna 

vila och återhämta sig under skoldagen påpekar Balldin och Hedevåg.                                                                                                                                                                                 

Personer med ADHD har lätt för att hamna i negativ stress och är mer sårbara. 

Ur ett pedagogiskt perspektiv är det värdefullt om stress och dess konsekvenser, 

beaktas i arbetet med elever med ADHD. När vi har en positiv känsla av 

sammanhang i vardagen minskar risken för att utveckla negativ stress. Om 

skolan bidrar till att tillvaron blir mer begriplig, meningsfull och hanterbar ökar 

möjligheterna för elevers inlärning och psykiska välbefinnande. Att anpassa 

kraven utifrån elevers förmåga är en lämplig åtgärd. Copingstrategier för att 

identifiera vad som utlöser negativ stress bör göras i samtal med eleven och 

fokus bör läggas på vad som ger avkoppling och minskar stress(Balldin & 

Hedevåg, 2013). 

 

Beckman och Fernell (2007) beskriver i deras artikel att elever med ADHD kan 

ha svårigheter att starta en uppgift, hålla kvar koncentrationen och även avsluta 

samma uppgift. Hellström (2007) menar att elever med ADHD kan ha problem 

i skolan. Där ställs det krav på att eleven ska sitta still, följa instruktioner, 

koncentrera sig, förstå turtagning och att fungera i grupp. Enligt Hellström bör 

eleven få tydliga uppgifter, korta arbetspass och pauser. Från skolans sida kan 

man strukturera skolgången för att underlätta för eleven. Exempelvis att låta 

eleven sitta långt fram eller bli avskärmad för att kunna koncentrera sig på sitt 

arbete, samt även ha fler pauser. (Hellström, 2007). 
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Kadesjö (2007) menar att hur man väljer att utforma lokalerna ger direkta 

konsekvenser för hur eleven fungerar. I ett klassrum får eleverna många intryck 

och samtidigt lite uppmärksamhet från läraren. Detta kan ge svårigheter för en 

elev med koncentrationssvårigheter. Kadesjö menar vidare att konsekvenserna 

av dessa intryck kan bli att eleverna i omgivningen blir störda i sitt arbete. Även 

eleven kan själv tappa så mycket koncentration att eleven inte kan fortsätta sitt 

skolarbete. Tidigare har skolans klassrum bestått av kateder och bänkar. 

Kadesjö beskriver att nu har bänkarna ersatts med arbetsbord och hurtsar med 

material i. Idag rör eleverna sig mer i klassrummet men även i andra lokaler. 

Resultatet av detta är att skolmiljön kan bli orolig. Kadesjö förklarar att 

vandringen till sin låda som eleverna gör för att hämta material. Kan bli tillfällen 

för eleverna att knuffas eller starta diskussioner. Förändringar som är bra för de 

flesta elever, är enligt författaren negativa för barn med 

koncentrationssvårigheter (Kadesjö, 2007).  

 

Balldin och Hedevåg (2013) ger i sin artikel exempel på anpassningar man kan 

använda i skolan för att ge stöd till elever med ADHD. Skolan kan använda sig 

av visuella stöd för att utveckla en tydlighet i skolans struktur. Man kan 

använda skärmar för att avgränsa vissa platser. Det finns insatser både för att 

underlätta för eleven när den ska leta saker, men även för återhämtning.  

 

Av regeringen fick Skolverket (2001) i uppdrag att undersöka varför vissa elever 

inte klarar att nå målen i den svenska skolan. Den studien redovisas i rapporten 

Tre magiska G:n (Skolverket, 2001). En enkätstudie skickades till rektorer på 302 

skolor som omfattade 111200 elever. Enkäten ledde sedan till en intervjustudie 

i 14 skolor där elever, föräldrar och skolpersonal deltog. Resultatet från 

enkätstudien visade att knappt hälften av eleverna med ADHD, DAMP och 

Aspergers syndrom beräknades att nå målen i engelska, svenska och matematik 

i årskurs nio. Ett annat resultat i studien var att elever och föräldrar önskade en 

stödjande skolmiljö. En miljö med en engagerad lärare, struktur och samarbete 

inom skolan samt ändamålsenliga och tillgängliga lokaler. Enkätstudien visade 

även att skolorna var mer nöjda med sitt arbete i mötet med elever som har ett 

rörelsehinder. I mötet med elever som har ADHD, DAMP och Aspergers 

syndrom ansåg skolans personal att arbetet var svårare. Slutligen visade 

resultatet att mycket tyder på att skolorna använder sig av en “antingen- eller 

pedagogik”. Eleven får antingen massiva stödinsatser, eller nästan inget stöd 

alls. (Skolverket, 2001). 

 

Kadesjö (2007) beskriver att det ofta känns som att eleven behöver en vuxen vid 

sin sida, hela tiden. En vuxen som lotsar eleven genom uppgiften och återför 

eleven till uppgiften när koncentrationen försvinner. Kadesjö menar vidare att 

pedagogerna måste ha goda kunskaper om elevens svårigheter, för att eleven 

ska kunna utvecklas.(Kadesjö, 2007). 
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Ett alternativ till att använda resurs i klass är att eleven får ingå i en liten grupp 

med stöd av personal. I rapporten från Skolverket (2014c) om särskilda 

undervisningsgrupper, där man intervjuat rektorer, visar resultatet att rektorer 

önskar att skolans personal har en bättre kompetens i den ordinarie 

verksamheten. Av intervjuerna, framgår det att en ökad kompetens inte enbart 

handlar om ökad kunskap, utan även om ett förändrat synsätt. En anledning till 

att organisera särskilda undervisningsgrupper är enligt studien, att erbjuda 

eleverna en lugnare miljö. Detta ska underlätta koncentrationen för eleverna. 

Studien visar även att skolor kan minska behovet av särskilda 

undervisningsgrupper genom att förändra miljön i klassrummet. Genom att 

inreda klassrummen med skärmar och låta elever använda 

hörselkåpor.(Skolverket, 2014c). 

 

Kutscher (2010) beskriver att samarbete mellan skola och hemmet är viktigt. Om 

samma lösningar finns både i skolan och i hemmet så kan detta bidra till en 

positiv utveckling för barnen/eleverna. Att skolpersonal och föräldrarna har ett 

positivt förhållningssätt samt bevarar lugnet i bemötandet av dessa barn/elever 

är viktigt. Detta inger en trygghet för barnen/eleverna. De har då vetskap om 

vilka regler och ramar som gäller, menar Kutscher. Eleverna behöver ha ett 

skyddsnät som stöd för sina svårigheter som det innebär att ha diagnosen 

ADHD. Därför är det oerhört viktigt att lärare i skolan har en kontinuerlig och 

nära kontakt med föräldrarna. Det kan ske via telefonkontakt eller via e-post. 

Elevens lärare ska inte vänta med att informera om elevens skolsituation till 

utvecklingssamtalet. Då kan det vara för sent att förändra till det bättre och 

informationen blir oanvändbar. (Kutscher, 2010).  

 

Skolverket (2015) beskriver att svenska rektorer och lärare ser undervisning av 

elever i behov av särskilt stöd, som ett område som har stort behov av 

kompetensutveckling. 
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 Syfte 
 

Studien har som syfte att belysa pedagogers uppfattningar om hur de arbetar 

med elever med diagnosen ADHD i fritidshem                  

 

 

Frågeställning 

 

Hur arbetar pedagoger i fritidshem med elever med diagnosen ADHD? 
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 Metod 
 

Vårt syfte med studien är att belysa pedagogers uppfattningar, hur de arbetar 

med elever som har diagnosen ADHD. Vi valde att genomföra arbetet i form av 

en kvalitativ studie. Vi valde även att använda oss av semistukturerade 

intervjuer. I avsnittet beskrivs hur vi genomförde studien. Vilka etiska 

grundregler som gäller för forskning. Vårt urval av intervjupersoner. Vi redogör 

för hur analysen genomfördes. Studiens tillförlitlighet och trovärdighet 

beskrivs. Till sist redogör vi för vår metoddiskussion. Avsnitten har följande 

rubriker: Metodval, Kvalitativ studie, Semistukturerade intervjuer, 

Genomförande, Etiska övervägande, Urval, Analysens genomförande, 

Tillförlitlighet och trovärdighet, Metoddiskussion. 

 

Metodval 

Vi valde att göra en kvalitativ studie med semistukturerade intervjuer som 

metod för vår studie. Fejes och Thornberg (2009) beskriver att i 

samhällsvetenskaplig forskning delas forskningen in i kvalitativ och kvantitativ 

forskning. Skillnaden är att i kvantitativ forskning använder forskaren 

”sifferdata” med hjälp av statistiska metoder för att beskriva verkligheten.  

Sifferdatan är samling siffervärden för ett antal olika variabler. Kvantitativ 

forskningsansats innebär att de kategorier, variabler eller dimensioner som 

händelser och företeelser eller människor kan beskrivas i, är definierade och 

bestämda av forskaren. Kvantitativ forskning syftar till att förklara något. 

 

I kvalitativ forskning beskriver forskaren verkligheten genom att använda 

“orddata”. Vilket innebär data i form av språkliga utsagor. Det kan exempelvis 

vara inspelning av intervjuer, antecknade beskrivningar (fältanteckningar) av 

observationer. De analyseras på annat sätt än genom de statistiska metoder som 

kvantitativ forskning omfattar. Kvalitativ forskning syftar till att förstå 

något.(Fejes & Thornberg, 2009). 

 

Kvalitativ studie 

Arhne & Svensson (2011) beskriver metoden med kvalitativa studier att man 

samlar in data genom andras uppfattningar. Utifrån vårt syfte och 

frågeställningar bedömde vi att intervjuer var mest givande för oss, då vi 

undersöker pedagogers uppfattningar. Vi har inte försökt beskriva fakta och hur 

något egentligen är. Vi beskriver pedagogers uppfattningar inom ett specifikt 

problem så vi valde intervjuer, då den metoden bäst passar vårt syfte. I 

intervjuer kunde vi använda oss av följdfrågor tills att vi kände oss nöjda med 

svaren. Om man använder enkät som metod, så har den metoden en nackdel. 

Följdfrågor kan inte ställas. (Bryman, 2011). 
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Semistukturerade Intervjuer  

Vi samlade in data i form av semistukturerade intervjuer. Bryman (2011) 

redogör för semistrukturerad intervju och menar att en sådan intervju innehåller 

specifika teman som samtalet skall handla om, exempelvis intervjuguide. En 

ostrukturerad intervju är mer ett samtal med ett mer öppet och fritt sätt att 

samtala, kanske om en enda fråga. Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) 

är det lämpligt att börja intervjun med att be om tillåtelse att spela in och att 

berätta om studiens syfte.   

 

Genomförande 

 Vi har intervjuat nio pedagoger som arbetar i fritidshem. (bilaga 2). Samtliga 

intervjuer skedde på pedagogernas arbetsplatser för att göra intervjun så 

avslappnad som möjligt för dem. Vi delade upp intervjuarbetet genom att 

genomföra intervjuerna var för sig. Inför intervjuerna kontaktade vi rektorer via 

telefon i olika skolor. Vi gjorde en förfrågan om att få göra intervjuer med 

personalen i fritidshemmen. Vi informerade om vårt syfte med studien. Några 

rektorer gav oss tillåtelse att intervjua de pedagoger som finns med i vår studie. 

 

En av oss intervjuade pedagoger på fyra fritidshem. Den andre intervjuade 

pedagoger på tre fritidshem men med två deltagande pedagoger samtidigt, i två 

av sina tre intervjuer. Intervjuerna varierade i tid, från ca 20 minuter till 60 

minuter vardera. Vår utgångspunkt i studien var att genomföra intervjuer på 

åtta fritidshem, Detta visade sig bli problematiskt då flera fritidshem tackade nej 

till att medverka. Av den anledningen är det sex fritidshem med i studien varav 

på ett fritidshem så medverkar två olika avdelningar. Totalt sju olika 

arbetsställen ingår i studien. På två fritidshem ville två pedagoger närvara 

under intervjuerna, på den övriga sex fritidshemmen deltog en pedagog vardera 

i intervjuerna. Totalt fick vi rådatamaterial från nio pedagoger.  

 

Vi startade samtliga intervjuer med att fråga om vi fick använda mobiltelefonen 

och spela in samtalen, vilket samtliga pedagoger gav sitt samtycke till. Bryman 

(2011) menar att röstinspelning kan bidra till att den som intervjuar enklare kan 

fokusera på respondentens berättelse och hur den framläggs.  Att ställa 

följdfrågor kan även blir lättare för den som intervjuar. (Bryman, 2011). Löfgren 

(2014) skriver att om intervjun spelas in kan den som intervjuar koncentrera sig 

på att lyssna och även använda sina följdfrågor, den som blir intervjuad slipper 

vänta och avbryta sig, vilket kan ske om man väljer att anteckna.  

 

Vi transkriberade samtliga ljudinspelningar av intervjuerna efterhand de blev 

gjorda. Detta ansåg vi var nödvändigt då vi hade intervjuerna färskt i minnet, 

och kunde komma ihåg hur intervjun genomfördes. Transkriberingarna 

utgjorde sedan vårt empiriska material. VI skickade våra transkriberingar till 

varandra via e-mail så båda hade hela materialet. Därefter granskade vi hela 
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materialet var för sig. Sedan diskuterade vi igenom vad vi hade kommit fram 

till var för sig i studien. Utgångspunkten var hela tiden vårt syfte och vår 

frågeställning. 

 

Etiska Överväganden 

 Inför intervjuerna lämnade vi ut ett missivbrev (bilaga 1) till samtliga 

intervjupersoner. I missivet framgick information om syftet för studien, samt de 

forskningsetiska grundreglerna. Där ingår att deltagande är frivilligt och kan 

avbrytas utan förekommen anledning samt våra kontaktuppgifter. Vi 

informerade även om att allt material endast används till vår C-uppsats, samt 

kommer att raderas efter att vårt studentarbete är godkänt av Mittuniversitetet. 

Vi informerade även om att alla informanter samt skolor i studien har fingerade 

namn för att bibehålla anonymiteten. (Vetenskapsrådet, 2002). Vi har följt de 

fyra krav på forskning som Vetenskapsrådet har gett ut: Informationskravet, 

Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet samt Nyttjandekravet. 

 

Urval 

Vi har enligt Bryman (2011) använt oss av ett målinriktat urval. Vår 

utgångspunkt var att i första hand intervjua utbildade fritidspedagoger. Men vi 

upptäckte att det inte gick att lösa. Det framgick när vi kontaktade fritidshem 

för intervjuer, att de inte har fritidspedagoger som arbetar där. Ofta är det andra 

yrkesgrupper som arbetar i fritidshem.  Av den anledningen har vi pedagoger 

med olika yrkesutbildning med i vår studie. De är fritidspedagoger, 

förskollärare, barnskötare och vi har även med en utbildad lärare mot tidigare 

år. 

 

Namn Yrke Arbetsplats Antal elever med ADHD i 

fritidshem 

Mats Förskollärare Skola 1 2 

Eva-Lena Förskollärare Skola 1 2 

Pia Fritidspedagog Skola 2 2 

Grete Lärare mot tidigare år Skola 3 2 

Åsa Fritidspedagog Skola 4 4 

Lars Förskollärare Skola 5 avd 1 6 

Anna Fritidspedagog Skola 5 avd 2 2 

Sonja Fritidspedagog Skola 6 1 

Kristina Fritidspedagog Skola 6 1 
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Analysens genomförande 

Efter intervjuarbetet så transkriberades samtliga intervjuer av oss båda var för 

sig. Därefter bearbetade vi hela vårt transkriberade material, med utgångspunkt 

att få svar på vårt syfte samt vår frågeställning. Kvale (1997) redogör för metoder 

för kvalitativ analys. Utifrån dessa genomförde vi vår analys. Först sorterade vi 

vårt material så att vi fick en överblick. Därefter fokuserade vi på att koncentrera 

textmassan till de formuleringar som härrörde till vårt syfte samt vår 

frågeställning. Sedan analyserade vi materialet och sökte mönster för att se 

likheter och skillnader i svaren. Detta gjorde även att materialet reducerades 

ytterligare. Av det reducerade materialet kunde vi sedan bilda våra kategorier 

som vi ansåg överensstämde med vårt syfte och vår frågeställning i studien. 

Därefter försökte vi tolka dessa kategorier på djupet. Vi ville få fram den 

underliggande meningen i intervjusvaren. Våra kategorier bildade teman som 

vi namngav i följande rubriker: Fritidshemmets miljö för elever med ADHD, 

Planering av aktiviteter, Resursperson för eleverna, Möjligheter för elever med 

ADHD. Dessa teman utgjorde sedan vårt resultat som redovisas i 

resultatavsnittet. 

 

Tillförlitlighet och trovärdighet 

Vi har enligt studiens syfte undersökt pedagogers uppfattningar, hur de arbetar 

med elever som har diagnosen ADHD i fritidshem.  Löfdahl (2014) förklarar 

begreppet tillförlitlighet som följande: Mäter jag det jag avsett att mäta?  Är mina 

frågor giltiga för att svara på mitt syfte? Vi har genomfört vårt arbete enligt detta 

begrepp, så att tillförlitligheten stärks i studien. Stukát (2011) menar att 

generalisering handlar om resultatet kan täcka en större grupp eller om 

resultatet gäller den undersökta gruppen. Vi har undersökt uppfattningar hos 

pedagoger och eftersom vi inte har undersökt konkret fakta hur något är så går 

det inte att generalisera resultatet. Vårt resultat gäller den här studien. 
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Metoddiskussion 

Studien har som syfte att belysa pedagogers uppfattningar, hur de arbetar med 

elever som har diagnosen ADHD i fritidshem. Till stöd har vi följande 

frågeställning; Hur arbetar pedagoger med elever med diagnosen ADHD i 

fritidshem? Då vi har undersökt pedagogers uppfattningar och inte konkret 

fakta har intervjuer varit det som passat bäst, det positiva är att vi har kunnat 

använda oss av följdfrågor vid behov. Eftersom vi bor på olika orter i Sverige, 

så delade vi upp arbetet och gjorde hälften var av intervjuerna var och en för 

sig. Sedan båda hade transkriberat sitt rådata-material, använde vi oss sedan 

av webbsajten Google docs, där vi båda kunde skriva samtidigt. Då kunde vi 

båda se samma text hela tiden arbetet fortskred, diskutera och lägga till eller ta 

bort text utifrån vad bägge ansåg om innehållet. 

 

Brinkjaer och Hoyen (2013) beskriver att en undersöknings trovärdighet kan 

minska om det finns brister i frågeformuläret så att frågornas betydelse blir 

osäkra eller att respondenterna tillskriver dem olika. Då vi valde 

semistukturerade intervjuer finns det en risk att vi gör egna tolkningar av den 

empiri som vi har samlat in. Eftersom vi spelade in våra intervjuer och dessutom 

är två som har analyserat materialet anser vi att våra tolkningar är tydliga. Roos 

(2014) beskriver riskerna med att tolka som att det kan bli forskarens tolkningar, 

att tolkaren förvrider det som sagts. Roos skriver att man kan använda följande 

frågor under tiden man tolkar: Hur kan vi förstå det här? Var leder det? och Vad 

blir nästa steg? Enligt Franzén (2014) är resultatets viktigaste uppgift att det ska 

svara på undersökningens syfte. Löfgren (2014) skriver om observationer i sitt 

kapitel och vår studie hade med fördel även kunna kombineras med 

observationer. Vi själva hade kunnat studera och observera hur arbetet fungerar 

i fritidshemmen. Vi hade även kunnat observera vilka anpassningar som finns. 

Men då tidsbrist rådde under studiens genomförande valde vi att enbart 

genomföra intervjuer. (Löfgren, 2014) 
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 Resultat  
 

Utifrån vårt syfte och vår frågeställning har vi gjort en analys av den empiri som 

vi samlat in. Svaren i analysen utgör vårt resultat. Resultatet är kategoriserat i 

följande rubriker: Fritidshemmets miljö för elever med ADHD, Planering av 

aktiviteter, Resursperson för eleverna, Möjligheter för elever med ADHD. 

 

Fritidshemmets miljö för elever med ADHD 

Av analysen framkommer att pedagogerna uttrycker att fritidshemmen har 

begränsningar i miljön för eleverna. Lokalerna är ett problem som samtliga 

pedagoger tar upp.  Det finns även andra aspekter av miljöns begränsningar för 

eleverna visar studien.    

 
Det finns för lite utrymmen att krypa undan i. Miljön är för rörig för de barn som har 

dessa svårigheter. Fin lokal men för öppen, så ljuden är ju överallt, hela tiden är det 

ljud. Vi har inte tillräckligt med små rum att gå undan och läsa eller vila. - (Mats). 

 

Vi har inte stora lokaler, och det blir lätt rörigt. Och om vi tycker att det är rörigt, hur 

ska då eleverna med ADHD tycka? - (Grete) 

 

Vi har inga egna lokaler alls utan har två klassrum och korridoren att tillgå. Vi har 

110 elever inskrivna på vårt fritidshem. Det är ca 60 - 80 barn här varje dag.- (Pia) 

 

Vår studie pekar på att pedagogerna överlag har samma uppfattning. Det är 

stora elevgrupper i fritidshemmen i kombination med att lokalerna är för små. 

Lokalerna är även för få i antal eller så finns det inte några egna lokaler, utan 

verksamheten bedrivs i skolans korridor, visar analysen. Utrymmen för att 

kunna gå undan för vila och lugn och ro är det brist på.  Ljudvolymen inomhus 

är ofta hög med ett stort antal elever som skall samsas i lokalerna. Detta i 

kombination med en låg personaltäthet i verksamheten gör att det kan finnas 

svårigheter med att hålla en bra kvalitet i verksamheten. 

  

Sammanfattningsvis gör vi tolkningen att elevernas situation i fritidshemmet 

inte är tillfredsställande utifrån det resultat som framkommit i analysen. 

De begränsningar som finns i fritidshemmens miljö, i studien, har några 

fritidshem försökt att förändra till det bättre för eleverna.  

 
Vi har försökt att anpassa den fysiska miljön, exempelvis enhetliga rum och lugna 

färger, men verksamhetens struktur är skapad för barn som är självgående, så vår 

verksamhet är inte anpassad för barn som behöver hjälp av vuxna. - (Anna) 

 
Vi har försökt skapa en lugn vrå för elever som behöver det, men det är inte bara 

elever som har ADHD som behöver lugn och ro ibland. Det kan alla barn behöva. - 

(Lars) 
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I analysen framkommer det att pedagogerna har förståelse för vilka svårigheter 

som elever med ADHD kan ha. Pedagoger försöker underlätta tillvaron i 

fritidshemmet för eleverna. Genom att ha en enhetlig färgsättning samt tänka 

på den estetiska utformningen av rummen bidrar detta till att skapa en känsla 

av sammanhang och lugn för eleverna. En tryggare miljö skapas också då 

eleverna själva kan förstå vad som rummen kan användas till. De kan då bli mer 

självsäker i sin framtoning och slipper fråga pedagogerna om hjälp ideligen.. 

Pedagogerna tänker även på elevernas behov av återhämtning och lugn och ro. 

Därför har de försökt skapa en lugn vrå för eleverna.  

 

Sammanfattningsvis gör vi tolkningen att pedagogerna i fritidshem i studien 

strävar efter att försöka förbättra elevernas situation i fritidshemmets miljö. 

Pedagogerna har begränsade möjligheter att förändra miljön i fritidshemmet, 

men gör det bästa de kan för att främja elevernas personliga utveckling. 

 

Andra fritidshem i studien anser inte att de kan förändra miljön i fritidshemmet. 

Några pedagoger har inte ens funderat över miljöns inverkan på svårigheterna 

för elever med ADHD.  

 
Vi har för få utrymmen för att inreda något särskilt. Det vore ju en önskedröm att få 

någon egen lokal där man kan komma in och lugna ner sig. - (Pia) 

 

Vi har inte tänkt på miljön utifrån de här barnen. Det har vi faktiskt inte gjort. - (Sonja) 

 

Här tolkar vi det som att elevernas särskilda behov inte uppmärksammas av 

pedagogerna i någon större utsträckning Pedagogerna i studien tar fasta på de 

begränsningar som finns i miljön. De försöker inte förändra någonting för 

eleverna med ADHD, eftersom de anser att detta inte är möjligt. Vi gör även 

tolkningen att pedagogerna inte verkar ta någon större hänsyn till dessa elever 

i utformningen av lokalerna. De funderar inte på vilka behov och vilka skilda 

förutsättningar som dessa elever har. Eleverna får själva anpassa sig till den 

miljö som fritidshemmet erbjuder och det får fungerar så gott det går, verkar 

vara pedagogers uppfattningar i studien. 

 

Elever med ADHD har olika grader av svårigheter. Beroende av hur stora 

svårigheter eleven har, kan kraftigare åtgärder beviljas av rektor. I ett fritidshem 

finns ett eget rum speciellt inrett för en elev med ADHD.  

 
Ja han har ett eget rum som är gjort för honom. Möbler och cd-spelare finns där för 

honom. Hans problematik gjorde att rektorn ansåg att det behövdes. - (Mats) 

  

Vi gör tolkningen att det är elevens behov som styr vilka åtgärder som sätt in. 

Om elevens särskilda behov är väldigt stora, med uttalade svårigheter som 

kräver mera stödåtgärder så får eleven detta. De elever som har störst behov 

verkar få det stöd som krävs för dem. Elever med ADHD som inte har lika 

uttalade behov, verkar inte få de stödåtgärder som de behöver lika enkelt. Om 
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elevens svårigheter är i mindre omfattning, så får eleven oftast anpassa sig till 

de förhållanden som råder i fritidshemmets miljö, visar analysen. Vi kan inte 

avgöra i analysen vilken svårighetsgrad som eleven med ADHD bör ha för att 

få erforderliga anpassningar. Studiens syfte är inte att kartlägga elevens olika 

behov och svårigheter, men vi menar ändå att det finns ett samband mellan 

elevens svårighetsgrad och viljan i fritidshemmet att anpassa miljön för 

eleverna. 

 

Sammanfattningsvis gör vi tolkningen att elever med störst behov får mest hjälp 

i form av anpassade åtgärder för den enskilde eleven. De elever som har 

särskilda behov i mindre omfattning får klara sig ändå i den verksamhet som 

erbjuds i fritidshemmen. Ingen särskild anpassning av miljön utförs av 

pedagogerna i någon större utsträckning visar analysen. Anpassningar verkar 

vara beroende av pedagogers uppfattningar vad som är möjligt att göra i den 

begränsade miljön. Även pedagogernas förståelse för elevens diagnos verkar 

påverka om anpassningar utformas för dessa elever, visar analysen. 

 

Planering av aktiviteter 

En viktig del i pedagogernas arbetsuppgifter i fritidshem är att planera och 

utföra aktiviteter. Att planera aktiviteter och kunna genomföra dessa med 

samtliga elever verkar pedagogerna ha olika uppfattningar om. 

 
De här barnen är väldigt utåtagerande, att sitta ner och ta det lugnt är inte att tänka 

på. Så aktiviteterna måste vara rörlig när eleven är med. Det måste man tänka på hela 

tiden. - (Pia) 

 

Vi planerar inget speciellt för honom. Han har ju sin resursperson med sig. - (Mats) 

 

Vi planerar så att alla barn kan delta i alla aktiviteter. Vi anpassar inte efter de 

eleverna. (Sonja) 

 

Vi planerar så att gruppen ska fungera och vi planerar så att alla barn kan delta - 

(Åsa) 

 

Här tolkar vi det som att pedagogernas uppfattningar är väldigt olika, huruvida 

de i planeringen av aktiviteter, skall ta hänsyn till elever med ADHD.  På några 

fritidshem så planerar de rörliga aktiviteter när eleven med ADHD skall delta, 

för att aktiviteten skall fungera för eleven.  På andra fritidshem så planerar 

pedagogerna inte utifrån eleven med ADHD, för han har ju sin resursperson 

med sig. Här verkar pedagogerna ta stöd av elevens resursperson och förlita sig 

på denne. Det är resurspersonen som får ha kontroll över eleven så att 

aktiviteten kan fungera för eleven. I några fler fritidshem anpassar inte 

pedagogerna heller sin planering efter dessa elever. Här anser de att alla elever 

ska kunna delta i alla aktiviteter utifrån sina egna förmågor.  

 



  

 

21 

 

Vi sammanfattar detta med att det finns skillnader i hur pedagogerna anser att 

de ska planera aktiviteterna utifrån elevers svårigheter eller inte. Vissa 

fritidshem tar hänsyn och planerar aktiviteterna utifrån elevernas behov. Andra 

fritidshem stöder elevens deltagande i aktiviteterna på resurspersonen. 

Resurspersonen får ha det pedagogiska ansvaret för eleven med ADHD. Till sist 

finns det fritidshem där alla elever får delta utifrån sina egna förutsättningar 

oavsett svårigheter. Här menar pedagogerna att alla elever skall kunna delta i 

aktiviteterna. 

 

Resursperson för eleverna 

Analysen visar att många elever med ADHD har en egen resursperson med sig 

under skoldagen. Men i fritidshemmet på eftermiddagen så är eleverna ofta 

själva och skall klara sig ändå visar analysen. Det finns olika aspekter i frågan 

om stödåtgärder för elever med ADHD. En aspekt är skolans ledning och vilken 

uppfattning rektor har. Det framkommer i analysen att rektor och pedagogerna 

i fritidshemmen kan ha skilda uppfattningar om behovet av resursperson för 

eleven med ADHD. En annan aspekt i fråga om resursperson kan vara 

ekonomiska resurser. 

  
Vi fritidspersonal tänker annorlunda än vad rektor kanske gör. På andra skolor jag 

arbetat på satsar de ju på resurspersoner i fritidshem. Det blev lite som en chock när 

jag kom hit och började arbeta här - (Pia) 

 

Tyvärr har vi kunnat se att ekonomi kan sätta stopp för stödinsatser. Vi har två pojkar 

som har varsin resursperson, i ena fallet är det en pojke som behöver ha mediciner 

under dagen men fler elever skulle behöva resurspersoner.- (Åsa) 

  

Pedagogerna och rektor verkar ha skilda uppfattningar om när resursperson för 

en elev skall sättas in som stödåtgärd. Samtliga pedagoger i studien är eniga om 

att stöd i form av en resursperson har med behovet och svårigheterna att göra. 

En diagnos ger inte rätt till en resursperson. Det är graden av svårigheter som 

diagnosen för med sig som styr vilka stödåtgärder som tas i bruk för den 

enskilde eleven. Samtidigt framkommer det i analysen att fördelningen av 

resursperson i fritidshem kan bero på rektors prioritering av de ekonomiska 

resurser som finns att tillgå. Pedagogerna i fritidshemmet har stora elevgrupper 

och skall samtidigt ta hand om elever med ADHD. Dessa kan vara i behov av 

egen resursperson men de ska fungera ändå i fritidshemmet, till skillnad från 

tiden i skolan. Pedagogerna betonar även att personaltätheten är låg i 

fritidshemmen.  
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Möjligheter för elever med ADHD 

Vi kan i analysen se att pedagoger i studien har två olika sätt att se på 

fritidshemmets verksamhet angående elever med ADHD. Pedagogerna 

uttrycker de svårigheter och brister som finns beroende av olika orsaker. Men 

de uttrycker även den glädje de upplever i samband med arbetet med eleverna. 

Flertalet pedagoger i vår studie anser att fritidshem behövs för elever med 

ADHD. De uttrycker även att det är viktigt att dessa elever får möjlighet att träna 

på sociala relationer, leka och välja själva på olika aktiviteter.  

 

Pedagogerna i vår studie menar att det finns många möjligheter för elever med 

diagnosen ADHD i fritidshem. Ofta fungerar fritidshemmet bättre än skolan för 

dessa elever, de är gladare på fritidstiden, anger personalen på fritidshemmen i 

studien. Pedagogernas uppfattningar är att fritidshemmets verksamhet är mer 

praktiskt inriktad, där eleverna själva väljer vilka aktiviteter de vill göra. 

Eleverna har ofta ett eget speciellt intresse, som en följd av diagnosen uppger 

pedagogerna i studien. Exempelvis att bygga med lego. Då får eleven fokusera 

på sina styrkor och får en positiv inställning till sitt lärande. Elever med ADHD 

märker inte att de tränar sina färdigheter i olika aktiviteter, menar personalen i 

studien. Samtidigt stärks elevens personliga utveckling, vilket är viktigt 

framhåller pedagogerna i studien. Att leka med andra barn, lära sig hur sociala 

relationer fungerar samt känna gemenskap i elevgruppen, är exempel på 

lärande som elever med ADHD kanske behöver träna på. Allt detta kan med 

stor fördel för dessa elever, göras i vår verksamhet, beskriver pedagogerna i de 

studerade fritidshemmen.  

 

Många pedagoger i studien påpekar att elever med ADHD, ofta klarar tiden i 

fritidshemmet väldigt bra. Till skillnad från tiden i skolan, där kan eleven 

fungera sämre. Eleverna trivs ofta bättre i fritidshemmet, där det är friare 

aktiviteter och lek utifrån elevens egna förutsättningar som gäller. Elevens egna 

intressen får komma i första hand vilket gynnar elevens lärande. 

 
Fritids behövs verkligen för dessa elever. Det är det här fria och det här sociala som 

pågår här. Det är otroligt viktigt för eleverna och vi kan ju göra jättemycket för dem 

i verksamheten. Det är ju vår uppgift och dom behöver det. - (Sonja). 

  

Jag tycker generellt att vi som arbetar i fritidshemmet är bättre på att hantera de här 

eleverna. Jag tycker att lärarna i skolan dels glömmer bort dem ibland, dels ändrar 

saker så lätt. Vilket inte går med vår elev med ADHD, förändringar är svårt. Han 

kanske tror att han ska ha gympa och så blir det musik istället, då är det kört för 

honom. Om läraren bara hade nämnt det för resurspersonen så hade hon tagit det 

upp det med honom på morgonen. Så hade det kanske kunnat gå bra. Men när lärare 

inte ens gör det ... - (Mats). 
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Tolkningen vi gör är att pedagogerna anser att fritidshemmets verksamhet 

erbjuder en trivsammare tillvaro för dessa elever. Eftersom de har egna 

valmöjligheter så kan de känna sig friare och de får själva välja vad de vill göra. 

Samtidigt sker ett lärande som eleverna inte känner sig pressade av utan istället 

har intresse av. Detta ökar deras möjligheter för att utveckla sina personliga 

förmågor.  

 

Sammanfattningsvis framkommer i analysen att pedagoger i fritidshem 

möjligen kan se skolan som en motpart i elevens personliga utveckling. Vi tolkar 

resultatet som att pedagoger i fritidshem och lärare i skolan inte verkar 

samarbeta i så stor omfattning vad gäller elevernas situation och personliga 

utveckling. Hur dagen har varit för eleven i skolan kommer inte pedagogerna i 

fritidshemmet tillgodo. Pedagogerna i fritidshem verkar mer uppfatta lärarna i 

skolan som oförstående för elevernas problem. Vi kan antyda en viss frustration 

hos pedagoger i fritidshem över hur skolan arbetar med eleverna. 
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 Diskussion 
 

I denna del av studien diskuterar och argumenterar vi för de resultat som 

framkommit i studien. Utgångspunkten är att få svar på vårt syfte samt vår 

frågeställning. Vårt resultat jämförs i relation till den tidigare forskning som 

gjorts, som tas upp i bakgrundsavsnittet. Till sist drar vi slutsatser av vår 

diskussion och ger även förslag på vidare forskning i ämnet som vi anser kunde 

vara intresse att ta del av. Vi har valt kategorisera våra svar under följande 

rubriker: Miljön i fritidshemmet, Lärande i fritidshemmet, Slutsats, Vidare 

forskning. 

 

Miljön i fritidshemmet 

I vårt resultat framkommer det att miljön i samtliga fritidshem i studien, har 

begränsningar på flera sätt. Begränsningar i form av för små lokaler eller för få 

lokaler. Fritidshemmen i studien har ofta inga egna lokaler utan lånar 

förskoleklassens klassrum samt kanske bedriver sin verksamhet i skolans 

korridor. Stora elevgrupper i fritidshemmen gör att det även blir rörigt och hög 

ljudvolym förekommer ofta. Fritidshemmen verkar överlag även ha låg 

personaltäthet. Vårt resultat avseende begränsningarna i fritidshemmen, 

stämmer väl överens med Skolinspektionens rapport (Rapport 2010:3). De 

beskriver samma problematik i sin kvalitetsgranskning som de gjorde av 77 

fritidshem 2010. Skolinspektionen redogör för att många fritidshem har trånga 

utrymmen, brist på utrymmen och har ofta hög ljudvolym. Detta kan innebära 

stress för eleverna. Det är även brist på utrymmen för eleverna att kunna gå 

undan för vila och återhämtning.  En annan aspekt som framkommer i 

Skolverkets (2015) publikation, som är en lägesbedömning av bland annat 

fritidshemmet. Här redovisas att fritidshemmets genomsnittliga elevantal har 

ökat de senaste tio åren. Från 31 elever 2004 till drygt 41 elever 2014. Skolverket 

är oroade över utvecklingen med tanke på de växande elevgrupperna.  

 

Vi kan dra slutsatsen att problematiken med fritidshemmens lokaler inte har 

förändrats i någon positiv riktning sedan Skolinspektionens rapport 

publicerades i mars 2010. Det är fem år sedan granskningen skedde så det har 

gått ett antal år. Den gjordes som ett underlag till det förbättringsarbete som 

Skolinspektionen ansåg behövde göras av kvaliteten i fritidshemmens 

verksamhet. Vi kan utläsa av resultatet i vår studie att någon förbättring av 

kvaliteten i fritidshemmets verksamhet inte har skett. Däremot kan vi fundera 

på om det istället har skett försämringar i verksamheten. Detta på grund av att 

det genomsnittliga elevantalet ökar hela tiden.(Skolverket, 2015). Men 

fritidshemmens lokaler är fortfarande bristfälliga och inte ändamålsenliga enligt 

vad som framkommer i studien. Vi kan ställa oss frågan: Varför har inget 

förbättringsarbete skett av fritidshemmens verksamhet i landet? Det finns ju ett 

underlag som visar situationen i landets fritidshem Det är ju eleverna i 

fritidshem som får ta konsekvenserna av de försämringar i kvaliteten som sker 
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i fritidshemmens verksamhet. Fler elever i lokaler som inte är ändamålsenliga 

med låg personaltäthet, gör att elevernas tillvaro kan bli stressig. De får också 

en undermålig tillvaro i fritidshemmet.  Detta gäller alla elever. För elever med 

ADHD kan tillvaron i fritidshemmet innebära ännu mera stress. Eftersom deras 

diagnos ofta innebär koncentrationssvårigheter (Kadesjö, 2007), impulsivitet 

och svårigheter med sociala relationer  (Brar. 2013). Även Piscalkiene (2009) 

beskriver att barn med ADHD har svårigheter med bland annat 

kommunikation, självförtroende och motivation. Vi drar slutsatsen att 

kvaliteten på fritidshemmens verksamhet i studien inte är tillfredsställande för 

några elever. I synnerhet inte för elever med diagnosen ADHD. Utvecklingen 

som sker i fritidshemmens miljö i negativ riktning är oroande, utifrån elevernas 

egen situation, Elever med ADHD har en jobbig livssituation ändå på grund av 

sin diagnos.  De behöver inte en tillvaro i fritidshemmet som är otillräcklig, och 

som kanske förvärrar deras diagnos anser vi. 

 

Några pedagoger i vår studie, strävar efter att försöka förbättra fritidshemmets 

miljö för eleverna med ADHD. De har tänkt på enhetlig färgsättning och rum 

för vila för eleverna. Andra pedagoger har inte funderat på att förbättra miljön 

för eleverna utan ser begränsningarna som finns och menar att det inte går att 

göra några förbättringar. I ett fritidshem har eleven med ADHD till och med fått 

ett eget rum inrett åt sig själv. Den eleven har stora svårigheter i sin diagnos. Vi 

kan se i vår studie att det är elevers olika grad av svårigheter, vilka behov eleven 

har, som styr vilka åtgärder som sätts in. Rektor beslutar om åtgärderna, men är 

ofta inte insatt i fritidshemmets verksamhet (Skolinspektionen, 2010).  Balldin 

och Hedevåg (2013) menar att personalen behöver ha förståelse för elevernas 

svårigheter i sitt bemötande av eleverna. Balldin och Hedevåg (2013) har 

utarbetat ett material K3- Kvalitet genom Kunskap och Kartläggning som 

kanske kunde användas i arbetet, Det är ju många olika yrkeskategorier som 

arbetar i fritidshem. Vi kan fundera på om behovet av en större kunskap i ämnet 

specialpedagogik, kan komma att behövas för personalen i fritidshemmet. 

Elevantalet ökar hela tiden i fritidshemmet samt att det sker en ökning av antalet 

elever som diagnostiseras med ADHD (Micaelsson, 2013). Hippinen Ahlgren 

(2014) beskriver att pedagogerna i fritidshem behöver ha professionella 

kunskaper för att skapa en pedagogisk miljö för eleverna.   

 

Lärande i fritidshemmet 

Vikten av att lokalerna är ändamålsenliga framgår av studien som Björklid 

(2005) har gjort. Hennes studie visar att lokalerna har stor betydelse för 

elevernas lärande. Lokalernas disposition har betydelse för elevernas sociala 

relationer. Hippinen Ahlgren (2014) påpekar att fritidshemmets miljö stimulerar 

eleverna till att bli självständiga. Eleverna kan känna sig trygga och de ser sig 

som självklara i de olika miljöer som finns i fritidshemmet. Hippinen Ahlgren 

betonar att pedagogernas professionella kunskaper krävs för att kunna utveckla 

elevernas lärande. Pedagogernas förmåga att kunna använda den fysiska 

miljön, olika situationer och samtal som didaktiska verktyg i lärandet av 



  

 

26 

 

eleverna är exempel på det pedagogiska arbete som fritidshemmet kan erbjuda 

eleverna. Karlsudd (2011) menar att fritidshemmets verksamhet kan erbjuda 

större möjligheter för elevers lärande. Elever med ADHD kan erbjudas ett 

lärande utifrån sina egna personliga förmågor som bidrar positivt till elevernas 

personliga utveckling. Eleverna mäts heller inte i någon formell betygsskala 

vilket underlättar för dem att slippa känna sig misslyckade och uppleva ett 

nederlag. 

 

Pedagogerna i studien planerar och genomför aktiviteter med samtliga elever i 

fritidshemmet. Men vi ser skillnader i hur pedagogerna uppfattar elever med 

ADHD. Flertalet pedagoger i studien delar uppfattningen att samtliga elever ska 

kunna delta utifrån sina personliga förmågor. I något fritidshem så framkommer 

att pedagogerna anser att aktiviteterna måste vara rörliga om deras elever med 

ADHD skall kunna delta. Av den anledningen att eleverna inte kan sitta stilla 

någon längre stund. En annan skillnad framkommer i studien i ett annat 

fritidshem. En elev har egen resursperson i fritidshemmet. Här redogör 

pedagogerna att det inte planerar utifrån elevens svårigheter eftersom eleven 

har en egen resursperson. Den resurspersonen får ha ansvaret för eleven när han 

eller hon deltar i aktiviteter. Fungerar inte aktiviteten för eleven så får han eller 

hon göra något annat tillsammans med sin resursperson. Skolinspektionen 

(2010) redogör i rapporten att fritidshemmen kan bidra till elevers utveckling 

och lärande i större omfattning. Det pedagogiska arbetet som fritidshemmet 

utför behöver tas mer på allvar anges i rapporten. De menar även att 

verksamheten bedrivs ungefär på samma sätt år efter år. Konsekvensen blir att 

de elever som har svårigheter bara delvis får det stöd som eleverna är 

berättigade till (Skolinspektionen, 2010). 

 

Vi upplever att elever med ADHD inte har samma förutsättningar som de 

övriga eleverna i fritidshemmet att delta i planerade aktiviteter. Antingen så får 

eleverna anpassa sig till de förutsättningar som finns för dem. De har ofta 

svårigheter som Brar (2013) beskriver. Eleverna tröttnar fort, hoppar mellan 

aktiviteter, har svårigheter att leka i grupp samt förstå och respektera regler. Om 

vi utgår ifrån elevernas förutsättningar utifrån sina enskilda svårigheter. Så 

verkar det inte enkelt för eleverna att delta i gemensamma aktiviteter med 

övriga elever. Lägg därtill med att de oftast inte har någon egen resursperson 

med sig. Utan får delta själva utifrån sina egna förmågor ändå. Jämförelsevis om 

eleven har egen resursperson så blir eleven ändå exkluderad från elevgruppen 

och den ordinarie personalen. Detta eftersom det är resurspersonen som har det 

pedagogiska ansvaret för eleven. Vi förstår dilemmat för pedagogerna att kunna 

hinna med samtliga elever i aktiviteterna och få elevgruppen att fungera. Men 

det verkar som att pedagogerna på något sätt inte räknar med elever med 

ADHD riktigt i aktiviteterna.  Eleverna exkluderas i aktiviteter trots att 

pedagogerna hävdar att alla elever ska kunna delta efter sina egna förmågor. 

Men det är just detta med att eleven har en diagnos. Elevers personliga förmågor 

är ju olika. Elever med ADHD har inte samma förutsättningar och förmågor som 

andra elever. Av den anledningen så blir de exkluderade av sin diagnos i 
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aktiviteterna. Trots att pedagogerna vill tro och verka för att de är inkluderade 

i de planerade aktiviteterna i fritidshemmets verksamhet.  

 

Slutsats  

Studien har som syfte att belysa pedagogers uppfattningar om hur de arbetar 

med elever med diagnosen ADHD i fritidshem. Vi kan dra slutsatserna att de 

begränsningarna i form av bristfälliga lokaler och stora elevgrupper i 

kombination med låg personaltäthet bidrar till att kvaliteten i fritidshemmets 

verksamhet inte är så hög. Detta medför att pedagogerna har svårigheter i 

arbetet med att erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Vi har dock kunnat se att 

pedagogerna uttrycker att fritidshemmet är en bra arena för lärande för elever 

med ADHD. Pedagoger i vår studie menar att fritidshemmet behövs för att 

elever ska få träna på sociala relationer. Johansson (2011) beskriver begreppet 

lärande som ett omfattande begrepp. Han menar att det finns några aspekter av 

lärande som återfinns i det pedagogiska arbetet i fritidshemmets verksamhet. 

En aspekt är sociala relationer och en annan aspekt är den fysiska miljön. Dessa 

två aspekter har enligt Johansson (2011) betydelse för lärande.  

 

Vi kan även dra slutsatsen att det finns kunskap och kompetens hos 

pedagogerna i fritidshemmen. Det vet hur verksamheten kan bedrivas för att 

samtliga elever kan få en meningsfull fritid. Dock kan vi se brister när det gäller 

elever med ADHD. Här upplever vi att det finns skillnader i hur pedagogerna 

ser på arbetet med dessa elever. Elever med ADHD ges inte samma 

förutsättningar för lärande och personlig utveckling därför att miljön inte 

förbättras efter deras egna behov i tillräcklig utsträckning. Fritidshemmets miljö 

är inte tillfredsställande för några elever alls visar Skolinspektionens (2010) 

granskning. Elever med ADHD har ju ännu jobbigare tillvaro på grund av sin 

diagnos men ska ändå klara av tiden i fritidshemmet. Här brister det någonstans 

i skolledningens ansvar. Rektors ansvar för fritidshemmets verksamhet vad 

gäller kvalitetsutveckling samt resursbehov i form av personal bör tas mer på 

allvar visar analysen. Personalen i fritidshemmen i studien, påpekar svårigheter 

i arbetet på grund av låg personaltäthet samt stora elevgrupper. Sen tillkommer 

elever i behov av särskilt stöd, vilka kan vara elever med ADHD. Dessa elever 

får oftast klara sig själv på fritidshemmet, pga. rektors inställning till elevens 

behov av stöd. Ekonomin i skolan kan vara en orsak, rektors prioritering av 

skolans mål, kan vara en annan orsak framgår i analysen. 

 

 I Skolverkets rapport (2001) beskrivs att skolpersonalen upplever att det är 

lättare att arbeta med elever som har ett rörelsehinder, jämfört med elever som 

har ADHD. Det kan enligt skolpersonalen vara svårt, då svårigheterna utifrån 

diagnosen kan variera. Vår analys visar att stödåtgärder i fritidshemmet är olika 

från fritidshem till fritidshem och därmed kan det bli olika förutsättningar för 

eleven beroende på var man bor. Samtidigt ställer vi oss frågan om skola och 

fritidshem behöver mer stöd från regering i form av mer kunskap och 

kompetensutveckling? 
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En slutsats utifrån denna studie är att det finns svårigheter i arbetet på 

fritidshemmen i studien, enligt pedagogernas uppfattningar. Dessa visar sig i 

form av lokalbrist i samband med stora barngrupper, låg personaltäthet och ett 

lågt stöd från skolledningen angående fritidshemmet verksamhet jämfört med 

skolans verksamhet. En annan slutsats vi drar är att personalen på 

fritidshemmet har både kunskap och kompetens, eventuellt i begränsad 

omfattning avseende elever med diagnosen ADHD. Specialpedagogik ingår 

kanske inte i pedagogernas utbildning. I Skolverkets (2015) lägesbedömning av  

kan vi dock se att lärare samt rektorer önskar kompetensutveckling i arbetet 

med elever i behov av särskilt stöd. Pedagogerna har problem att genomföra de 

förändringar som är nödvändiga för att kvaliteten på fritidshemmet ska vara 

hög. Vi kan se utifrån resultatet i studien att pedagogernas uppfattningar är 

olika angående arbetet med elever som har diagnosen ADHD.  

 

Fortsatt forskning 

Vi valde att avgränsa oss till att undersöka pedagogers uppfattningar om hur 

det är att arbeta i fritidshem med elever som har diagnosen ADHD. Det hade 

varit intressant att se fortsatt forskning om medicinering av barn med ADHD. 

Det sker en ökning av medicineringen av barn i dag runt om i världen., så även 

i Sverige. Vad leder detta till för den enskilde individen? Samhällets ökade krav 

med bland annat ett stort flöde av information dagligen, att ta ställning till. Är 

inte någon bra tillvaro för dessa barn. Kan miljön i skola och fritidshem 

förändras, så att den passar bättre för dessa barn? Då kanske de inte skulle 

behöva medicineras i samma utsträckning. Vidare forskning inom detta område 

skulle vara intressant att ta del av. 



  

 

29 

 

 Referenser 
 

Ahrne, G., & Svensson, P. (2011). (Red). Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: 

Liber. 

 

Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 

 

Balldin, N., & Hedevåg, K. (2013). En skola som hjälper eller stjälper? ADHD ur 

ett pedagogiskt perspektiv. tidskriftsartikel. Socialmedicinsk Tidskrift. Vol. 90. Nr 

3. Hämtad 3 april 2015  

http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/1009 
 

Beckman, V., & Fernell, E. (2007).  Utredning och diagnostik. I: V. Backman, 

(Red). ADHD/DAMP - en uppdatering. (s.23-36). Lund: Studentlitteratur. 

Björklid, P. (2005). Lärande och fysisk miljö - En kunskapsöversikt om samspelet 

mellan lärande och fysisk miljö i förskola och skola. Forskning i fokus. Nr 25. 

Myndigheten för skolutveckling. Stockholm: Liber. Hämtad 22 april 2015 från 

http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http   %3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws

%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf1827.pdf%3Fk%3D1827 

 

Brar, A. (2013). Livet med ADHD – konsekvenser och inifrånperspektiv. 

Socialmedicinsk tidskrift. Vol 90 Nr. 3. Hämtad den 3 februari 2015 från 

http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/997 

 

Brinkjaer, U., & Hoyen, M. (2013) Vetenskapsteori för lärarstudenter (upplaga 1:1) 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Bryman, A. (2011) . Samhällsvetenskapliga metoder (Rev) (2 uppl.) Malmö: Liber. 

 

Fejes, A., & Thornberg, R. (Red). (2009). Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: 

Liber. 

 

Fristedt, A., Gustavsson, P-A., & Nordfeldt, S. (2013). Att lyckas med ADHD – 

en skolbaserad utrednings- och stödmodell, Socialmedicinsk tidskrift, Vol 90. Nr 

3. Hämtad den 3 februari 2015 från  

http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/915 

 

Franzén, K. (2014). De yngsta barnen - exemplet matematik. I: A. Löfdahl, M. 

Hjalmarsson, & K. Franzén, (Red.). Förskollärarnas metod och vetenskapsteori. (s.58-

68). Stockholm: Liber.  

 

http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/1009
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http
http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/997
http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/915


  

 

30 

 

Gillberg, C. (2013). Ett barn i varje klass - om ADHD och DAMP. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Hellström, A. (2007). Psykosociala och pedagogiska stödinsatser. I: V. Beckman, 

(Red). ADHD/DAMP - en uppdatering. (s131-146). Lund: Studentlitteratur. 

 

Hippinen Ahlgren, A. (2014). Miljön som didaktiskt verktyg. I: A. S. Pihlgren, 

Fritidshemmets didaktik.(s. 99-116). Lund: Studentlitteratur. 

 

Johansson, I. (2011). Fritidshemspedagogik- Idé- ideal-realitet. Lund: Liber. 

 

Ljungberg, T. (2011). AD/HD – dags att också uppmärksamma psykosociala 

förhållanden? tidskriftsartikel. Socialmedicinsk Tidskrift. Vol. 88. Nr 6. Hämtad 3 

april 2015 från 

http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/827 

Kadesjö, B. (2007). Barn med koncentrationssvårigheter. Stockholm: Liber. 

 

Karlsudd, P. (2011). “Integreringsreservatet” - finns det kvar? I: A. S. Pihlgren, 

& B. Haglund, Fritidspedagogik - fritidshemmets teorier och praktiker.  (s.61-79). 

Stockholm: Liber 

 

Kutscher, L. M. (2010). ADHD att leva utan bromsar. (1:a uppl.). Stockholm: 

Natur & Kultur. 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.  

 

Löfgren, H. (2014). Lärarberättelser från förskolan. I: A. Löfdahl, M. 

Hjalmarsson & K, Franzén, (Red.). Förskollärarnas metod och vetenskapsteori (1 

uppl.). (s.144-156). Stockholm: Liber.  

 

Michaelsson, M. (2013). Kritiska rön om ADHD-diagnostisering. 

tidskriftsartikel. Socialmedicinsk Tidskrift. Vol. 90, Nr 3. Hämtad 2 april 2015 från 

http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/947 

 

Piscalkiene, V. (2009). Experimental training of children with attention 

deficit/hyperactivity disorder. tidsskriftartikel. US China education. Vol. 6, Nr. 8. 

Litauen. Hämtad 15 maj 2015 från http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED506323.pdf 

 

Roos, C. (2014) Att berätta om små barn - att göra en minietnografisk studie. I: A. 

Löfdahl, M, Hjalmarsson & K, Franzén, (Red.). Förskollärarnas metod och 

vetenskapsteori (1 uppl.). (s.46-57). Stockholm: Liber.  

 

Skolinspektionen, (2010). Kvalitet i fritidshem. Rapport (2010:3). Stockholm: 

Skolinspektionen. 

http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/947


  

 

31 

 

 

Skolverket, (2001). Tre magiska G:n, skolans insatser för elever med funktionshinder. 

Stockholm: Liber. Hämtad 4 juni 2015 från  

http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2

Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf866.pdf%3Fk%3D866 

 

Skolverket, (2014a). Fritidshem–Skolverkets allmänna råd med kommentarer. 

Stockholm: Skolverket. 

 

Skolverket, (2014b). Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram- 

Skolverkets allmänna råd med kommentarer. Stockholm: Skolverket. 

 

Skolverket, (2014c). Särskilda undervisningsgrupper, Rapport 405. Stockholm: 

Skolverket. Hämtad 4 juni 2015 från 

http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2

Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3190.pdf%3Fk%3D3190 

 

Skolverket, (2015). Skolverkets lägesbedömning 2015. Rapport 421. Stockholm: 

Skolverket.  Hämtad 7 juni 2015 från 
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2

Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3432 

 

Stukát, S. (2011). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Vetenskapsrådet, (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Vetenskapsrådet.  Hämtad 5 maj 2015 från 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

32 

 

BILAGA 1: Missiv till intervjupersoner 

 

Till dig som deltar i intervjun. 

 

Vi är två studenter ifrån Mittuniversitetet i Härnösand som läser till grundlärare 

med inriktning. fritidshem. Vi ska genomföra en studie som undersöker hur 

olika fritidshem är anpassade för elever med diagnosen ADHD. Genom att göra 

8 intervjuer med personal från fritidshem samlar vi in det rådatamaterial som 

utgör grunden till vår C-uppsats. Syftet med studien är att belysa fritidslärares 

uppfattningar om hur man arbetar med elever som har diagnosen ADHD. 

 

Genom att delta i intervjun godkänner personen att svaren sammanställs och 

används i vår C-uppsats. Du som respondent kommer givetvis att vara anonym 

och all data kommer att raderas efter att våra examinationer är slutförda. 

Ingenting av materialet kommer att användas för något annat ändamål än till C-

uppsatsen. Intervjupersonen kan när som helst avbryta sitt deltagande under 

intervjun utan förekommen anledning.   

  

Tack för din medverkan! 

  

Vid övriga frågor kontakta oss; 

 

Anita Lithner, n.n@student.miun.se 

Stina Jonsson, n.n@student.miun.se 
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 BILAGA 2: Intervjufrågor  

Vilken utbildning har du? 

 

Hur länge har du arbetat på fritidshemmet? 

 

Finns det elever på fritidshemmet där du arbetar som har diagnosen ADHD? 

 

Tycker du att miljön på fritidshemmet är utformad på ett bra sätt för elever med 

ADHD, så att eleverna fungerar bra i er verksamhet? följdfråga: (om ja: kan du 

ge exempel på vad ni har gjort? om nej: Hur vill du att miljön skall utformas?) 

 

Har ni fått stöd för att anpassa miljön från andra instanser? följdfråga: (vilka 

aktörer) 

 

 Är planeringen av verksamheten anpassad för elever med diagnosen ADHD?  

om ja: på vilket sätt? ge exempel, om nej: varför gör ni inte det tror du? 

 

Inkluderas eleverna med diagnosen ADHD i alla aktiviteter? Följdfråga: (om ja: 

på vilket sätt?) ge exempel, om nej: varför är det så, tror du? 

 

Får ni en resursperson om behovet finns? Följdfråga: (vad tror du krävs för att 

få en resurs?) 

 

Tror du att ett gott samarbete med föräldrarna kan påverka de åtgärder som 

finns för elever med ADHD?  Följdfråga: (Ge exempel) 

 

Extrafrågor: 

 

Hur tänker du om arbetet med elever med diagnosen ADHD på fritidshemmet? 

 

Har diagnosen ökat? 

 

Finns det svårigheter i arbetet med dessa elever? 

 

Vad finns det för möjligheter i arbetet med dessa elever anser du? 


