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Denna studie syftar till att ta reda på hur fritidslärare beskriver att de arbetar med inkludering 

av barn med ADHD, Aspergers syndrom och autism på fritidshemmet. Forskningsfrågorna 

fokuserar vilka strategier fritidslärare beskriver att de använder sig av för att inkludera dessa 

barn samt vad de beskriver hindrar och möjliggör inkluderingsarbetet. Studien har ett 

sociokulturellt perspektiv. Metoden för studien är kvalitativ och sex fritidslärare har 

intervjuats. Resultatet som framkom i studien var att strategier som fritidslärare använder sig 

av är att arbeta på ett lösningsfokuserat och flexibelt sätt på fritidshemmet. Att använda sig av 

anpassningar som exempelvis bildscheman och timglas framkom i resultatet. Några av lärarna 

använde sig också av muntligt förbereda barnen. Relationskompetens var viktigt, att prata om 

olikheter är en viktig strategi där man jobbar med acceptans för olikheter. Det som hindrar 

och möjliggör inkluderingsarbetet beskrev fritidslärarna var personalens utbildning och 

kompetens kring ADHD, Aspergers syndrom och autism. Annat som studiens resultat visade 

var att lokaler, barngruppens storlek, skolans resurser och kontakten med föräldrar är viktiga 

hinder respektive möjligheter i arbetet med inkludering av barn med denna problematik. 
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1 Inledning 

Alla barn är olika och därför ser alla fritidshemsgrupper olika ut. Det finns i snitt ett barn 

i varje barngrupp med någon av diagnoserna inom samlingsbenämningen 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, menar Jakobsson och Nilsson (2011). De 

diagnoser som benämns som neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är ADHD, 

Aspergers syndrom, autism vilka är de vanligaste samt de tre mindre förekommande 

ADD, tvångssyndrom och Tourettes syndrom (Carlsson Kendall, 2015). De 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som denna studie syftar till är de vanligaste 

förekommande ADHD, Aspergers syndrom samt autism. 1  

En problematik som Jakobsson och Nilsson (2011) lyfter är att pedagoger i ett arbetslag 

ofta arbetar på olika sätt beroende på kunskaper, erfarenheter och utbildning. De menar 

att detta kan leda till att strukturen i arbetet med inkludering försämras och arbetet med 

inkludering försvåras. Jakobsson och Nilsson (2011) menar att det viktigaste i arbetet 

med barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är att de har god pedagogisk 

kompetens och god kunskap om funktionsnedsättningar. 

Carlsson Kendall (2015) beskriver att en av skolans största utmaning är att se barns 

olikheter, erfarenheter och förutsättningar och betonar att detta ska ses just som en 

utmaning snarare än som ett hinder. I Skollagen (SFS:2010:800) står det skrivet att 

utbildningen i fritidshemmet ska utgå från barnen och deras behov och att det ska finnas 

en helhetssyn på barnet. Burman (2013) beskriver att det sker en sortering i skolan där de 

barn med funktionsnedsättningar nedprioriteras. Författaren menar att det inte finns en 

tydlig läroplan för hur man arbetar med barn med svårigheter. Olsson och Olsson (2013) 

beskriver att en viktig aspekt är vilka förväntningar lärare har på barnen i skolan. 

Carlsson Kendall (2015) talar om inkludering av barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar som en svår pedagogisk utmaning. Jag anser att denna studie är 

viktig för fritidshemmets syn på olikheter, barn med svårigheter och specifikt barn med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.  

                                                 
1 Enligt Carlsson Kendall (2015) används inte längre benämningen Aspergers syndrom 

utan istället används samlingsbenämningen autismspektrumtillstånd. I denna studie 

kommer jag att använda mig av den gamla benämningen, eftersom den litteratur jag 

använder i min studie använder sig av denna. 
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2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att undersöka hur fritidslärare beskriver att de arbetar med 

inkludering av barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i fritidshemmet. De 

forskningsfrågor som fokuseras är följande:   

• Vilka strategier beskriver fritidslärare att de använder sig av för att inkludera barn 

med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? 

• Vad menar fritidslärare hindrar och möjliggör inkluderingsarbetet? 
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3 Bakgrund 

I detta avsnitt definieras de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna autism, 

Aspergers syndrom och ADHD. I detta avsnitt beskrivs även vad som står skrivet om 

barns rättigheter. 

3.1 Definitioner 

De neuropsykiatriska funktionsnedsättningar denna studie avser inkludera är ADHD, 

Aspergers syndrom och autism. Jag kommer beskriva tre utvecklingsneurologiska 

funktioner utifrån Jakobsson och Nilsson (2011) där de beskriver exekutiva funktioner, 

central kohens och mentaliseringsförmåga. Jakobsson och Nilsson (2011) beskriver att 

funktionerna kan påverka så pass mycket att barnet får en neuropsykiatrisk diagnos, men 

dessa funktioner kan också vara påverkade utan att man har en diagnos. Exekutiva 

funktioner delas upp i tre delar: impulshämning, igångssättningssvårigheter samt 

arbetsminne. Det kan handla om svårigheter i att avsluta något som påbörjats, att inte 

kunna kontrollera vad som sägs och görs då man kan göra eller säga något utan att tänka 

efter. Förmåga till att koncentrera sig är också en exekutiv funktion som barn kan ha 

svårigheter i (Jakobsson & Nilsson 2011). 

Igångssättningssvårigheter kan yttra sig genom exempelvis svårigheter i att komma igång 

med en uppgift och prioritera uppgiften en längre tid. Barnen har ofta svårt att 

tidsplanerna och organisera upp sina uppgifter så att de blir gjorda samt kan man även ha 

problem att välja vad man vill göra. Arbetsminnet kan också vara påverkat och det kan 

exempelvis visa sig i skolan där man har svårt att minnas vad man precis läst, svårigheter 

i förmåga till sammanfattning av det lästa samt att förstå flera olika instruktioner från 

läraren (Jakobsson & Nilsson 2011). 

Central koherens är den andra utvecklingsneurologiska funktionen. Jakobsson och 

Nilsson (2011) menar att central koherens innebär att den information som man får 

bearbetas på ett annat sätt. Istället för att förstå sammanhanget av något så kan barnen 

fokusera på vissa delar i en berättelse, oftast små detaljer. Barn med 

autismspektrumsvårigheter har ofta svag koherens, vilket betyder att de är duktiga på att 

exempelvis minnas allt i ett samtal eller minnas exakt hur en plats de varit på såg ut. 

Eftersom dessa barn är detaljfokuserade, kan saker och ting ta längre tid då fokus ligger 
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på detaljerna och det blir svårt att gå vidare i en aktivitet eller uppgift. Det kan också vara 

svårt med hur tolkningar görs, det kan ofta bli bokstavliga tolkningar av något. Barnen 

kan fastna på enstaka ord och analysera dess betydelse istället för att se helheten 

(Jakobsson & Nilsson 2011). 

Mentaliseringsförmåga eller ”Theory of Mind” är den tredje utvecklingsneurologiska 

funktionen som de kan finnas brister i hos dessa barn. Denna funktion syns oftare hos 

barn med autism och Aspergers syndrom men svårigheter kan även finnas vid ADHD. 

De handlar om att det kan ta längre tid att utveckla empati och svårigheter i att sätta sig 

in i andra människors känslor. Exempelvis kan man säga någonting utan att reflektera 

över hur detta tas emot av mottagaren. Barn kan vara glada när någon annan är arg, bara 

för att den som är arg ser ”rolig” ut. Det finns även svårigheter i att förstå vilka 

förväntningar andra har på en. Detta är positivt i den bemärkelsen att barnen lättare 

motstår grupptryck, men negativt i den bemärkelsen att det kan skapa problem i sociala 

sammanhang att inte förstå och avläsa förväntningar (Jakobsson & Nilsson 2011). 

3.2 Barns rättigheter 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket 2011) 

beskrivs vad en likvärdig utbildning innebär och det innebär alla barn i skolan och 

fritidshemmet ska ha möjlighet att utvecklas så långt som möjligt oavsett vad barnet har 

för tidigare erfarenheter, behov och förutsättningar. Skolan har där med ett särskilt ansvar 

för de barn som har svårigheter av olika former och exempelvis inte når målen i skolan. 

Därför behövs undervisning utformas olika beroende på de förutsättningar som barnet 

har. 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet beskrivs det att alla 

barns behov ska tillgodose utifrån varje individs egna förutsättningar. Alla barn ska ges 

stimulans att utveckla sin personlighet och utvecklas så långt det är möjligt i 

undervisningen, i både skola och fritidshem. Undervisningen i fritidshemmet och i skolan 

ska anpassas och organiseras utifrån individ, grupp och skolnivå för alla barns lärande 

och utveckling ska vara i fokus. Ett barn ska inte endast få stöttning och hjälp under den 

obligatoriska skoldagen, utan stöd ska ges oberoende om det är skola eller fritidshem. 

Alla som är inskrivna på fritidshem ska stimuleras för att uppnå de mål som finns för 

fritidshemmet samt utvecklas i de förmågor som tränas i verksamheteten (Skolverket 

2011). 
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Skollagen formulerar också hur verksamheten i fritidshemmet ska utformas: ”Elever ska 

även i andra fall än som avses i 5 § erbjudas utbildning i fritidshem, om de av fysiska, 

psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av sådan 

utbildning.” (SFS 2010:800, kap 14, 6 §) 

I Konventionen om barnets rättigheter (UNICEF, u.å., Artikel 23) står det beskrivet att 

ett barn som har någon form av funktionsnedsättning ska ges ett värdigt och fullgott liv 

och aktivt kunna delta i samhället. De barn som har en funktionsnedsättning ska ges 

förberedelse för arbetslivet genom goda utbildning och undervisningsmöjligheter samt 

ges möjlighet till integrering i samhället. Konventionsstater ska ges möjlighet att utbyta 

information och kunskaper mellan varandra för att främja barnens utveckling och 

lärande. 

I Svenska Unescorådet (2006) och mer specifikt i Salamancadeklarationen beskrivs att 

barn med behov av extra stöd ska ha rätt till utbildning tillsammans med andra barn i en 

integrerad skola. I deklarationen beskrivs hur skolor ska arbeta med integrering av barn 

med behov av särskilt stöd. Det står att ett barn som har behov av stöd ska ha tillgång till 

grundskolan, den ordinarie skolformen, där barnet ska få den hjälp som behövs för att de 

behov som finns ska tillgodoses genom anpassad pedagogik, där barn får den hjälp som 

krävs för att nå målen. 

Skolan står inför en stor utmaning, där en integrerad skola ska ge möjligheter för barn 

med funktionsnedsättningar att få en god undervisning och förberedelse för arbetslivet.  

I Samancadeklarationen beskrivs positiva effekter av en integrerad skola vilka är att 

skapa en god miljö där diskrimineringen minskar och en ökad acceptans av alla 

människors olikheter ökar. De handlar även om att skolan är en del av vårt samhälle. 

Genom att integrera alla barn i verksamheten leder det till att samhället går mot ett mer 

integrerat sådant, där man ser möjligheter hos individer samt respekterar alla människors 

lika värde (Svenska Unescorådet 2006). 
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4 Teoretisk utgångspunkt 

I detta avsnitt anges den teoretiska utgångspunkten för studien samt de begrepp som är 

aktuella för den. Den teoretiska utgångspunkten är vald med strävan att besvara det syfte 

och de forskningsfrågor som är aktuella för studien. 

4.1 Sociokulturellt perspektiv 

Den teoretiska utgångspunkt jag valt för arbetet är ett sociokulturellt perspektiv på 

lärande. Teorin utgår ifrån Lev Vygotskijs syn på lärande och utveckling. Vygotskijs 

teori utgår ifrån att utvecklingen hos en individ är central och pågår hela tiden. 

Utvecklingen är i ständig rörelse och det är i rörelsen som människor kan utvecklas och 

ett lärande kan ske. Vygotskij benämner detta som en generisk metod, vilket innebär att 

utvecklingen ses som kollektiv och individuell i hörgre grad än biologisk (Imsen 2006).  

Enligt Säljö (2014) innebär det sociokulturella perspektivet att barn lär i samspel med 

andra och att kommunikation och språk är en viktig del av lärandet. Genom interaktion 

människor emellan utvecklas lärandet och utbytet som delas i det sociala samspelet 

gynnar barnens lärande. Säljö (2014) menar vidare att läraren spelar en viktig roll sett ur 

ett sociokulturellt perspektiv eftersom läraren är aktiv och skapar situationer där barnen 

kan utvecklas och lära sig i samspel med andra, det är i situerade situationer lärande sker. 

Dysthe och Igland (2003) menar att Vygotskij försökte förstå det mänskliga medvetandet 

och hur utvecklingen av medvetandet såg ut. Han undersökte kulturella redskap som 

språk, skrivande, räkning och kognitiva processer som minne och perception. Dessa 

funktioner uppkommer på två olika nivåer. Den ena nivån är vid social aktivitet 

(intermentala nivån) vilket sedan uppkommer i det individuella medvetandet 

(intramentala nivån).  

Enligt Imsen (2006) talar Vygotskij om internalisering, vilket är ett begrepp som står för 

utvecklingsprocessen från social samverkan med andra till att det sedan blir en inre 

process i det individuella medvetandet. Lärandet i en social situation tillsammans med 

andra sker alltid först och flyttas sedan över till det inre, individuella medvetandet och 

tänkandet. Dysthe och Igland (2003) ifrågasätter denna uppdelning av lärandet. De menar 

att detta synsätt kan leda till att man ser på lärandet som ensidigt och endast som en 

social företeelse. Vygotskij ville själv inte dela på det sociala och det individuella 
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lärandet, men när man talar om att det sociala lärandet flyttar in och blir ett individuellt 

lärande, kan det uppfattas som att det individuella och sociala lärandet står skilda från 

varandra och inte hör ihop (Dysthe & igland 2003). 

För att dessa uppfattningar ska motverkas menar Dysthe och Igland (2003) att Wertsch 

(1997) förklarat internalisering genom två former som kallas bemästrande (”mastery”) 

samt appropriering. Bemästrande innebär att man tar över något, appropriering innebär 

att göra det man behärskar till sitt eget. Enligt Dysthe och Igland (2003) kan detta ses 

som två steg i internaliseringsprocessen men det behöver inte göra det eftersom det inte 

behöver ske en automatisk övergång från det ena till det andra. Att ta över något och göra 

det man behärskar till sitt eget tar tid menar Dysthe och Igland (2003). Apropriering 

innebär enligt Säljö (2014) att individer är i ständig rörelse och i ständig utveckling för 

att kunna appropriera/ta till sig nya kunskaper vilket är en process som sker hela tiden, i 

linje med Vygotskijs tankar att utvecklingen hos en individ ständigt är i rörelse. Genom 

erfarenheter skapas lärande hos en individ.  

En del av Vygotskijs teori som spelat stor roll för pedagogiken är det han benämner som 

den närmaste proximala utvecklingszonen. Denna del av hans teori utgör två nivåer som 

består av vad barnet klarar av med stöd samt vad barnet klarar av själv. Den proximala 

utvecklingszonen utgör skillnaden mellan dessa två nivåer (Imsen 2006). Vygotskijs teori 

om internalisering, alltså att barn lär sig först i sociala sammanhang, kan kopplas till 

exempelvis en lärandesituation där barnet lär sig tillsammans med en lärare först och 

sedan tillgodoses kunskapen och barnet kan lösa uppgiften på egen hand. Utmaningen för 

pedagoger menar Imsen (2006) är att stimulera barn till att lära och aktivt samspela 

tillsammans med andra. Som lärare är det viktigt att stötta och leda barnet på rätt väg för 

att de ska lyckas klara en uppgift själv utan en lärare som stöttning vid sin sida. Säljö 

(2014) menar att med hjälp av handledning från exempelvis en lärare så kan barnet steg 

för steg utvecklas och till slut lösa problemet som de står inför. Det handlar om att 

anpassa svårighetsgrad och undervisning utifrån vart barnet befinner sig, samt se vilka 

inlärningsstrategier som fungerar för just det barnet. Exempelvis kan man dela upp ett 

problem från en helhet till olika delar för att underlätta lärandet. 

Ett annat begrepp som nämns när man talar om den proximala utvecklingszonen är 

mediering. Mediering innebär att man använder olika kulturella och intellektuella 

redskap för att förmedla något i sociala situationer. En lärare vara en medierande hjälpare 
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genom att förklara vad barnet ska lära sig och hur barnet ska gå till väga för att klara en 

viss uppgift, med hjälp av olika kulturella och intellektuella redskap (Imsen 2006). Här 

menar Imsen (2006) vidare att endast en lärare kan vara ett medierande verktyg och inte 

en klasskompis eftersom det beror på den kunskap läraren besitter jämfört med barnet. 

Säljö (2014) menar utifrån detta perspektiv att lärare ett stort ansvar över barnets lärande 

och att situera situationer som är kreativa där ett lärande kan ske. 
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5 Tidigare forskning 

I detta avsnitt så redogör jag först för forskning om inkludering av barn som har behov av 

stöd och därefter specifikt inkludering av barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. 

5.1 Barn i behov av stöd 

Florian och Black-Hawkins (2011) har genomfört en studie på två skolor i Skottland 

under en sex månaders period där de genom kvalitativ metod observerat och intervjuat 11 

lärare och studerat hur lärarna arbetar med inkluderande pedagogik i skolan. De 

undersöker inkludering utifrån synsättet vad, hur och varför en lärare gör som den gör. 

Utgångspunkten i studien är inclusive pedagogy.  Studien omfattade barn i åldersgruppen 

5-12 år och är fokuserade på alla barn, de som anses vara i behov av särskilt stöd samt de 

barn som inte är i behov av särskilt stöd. De två forskningsfrågor som fokuserades i deras 

studie var vilka undervisningsstrategier som bidrar till deltagande och uppnående hos alla 

barn, samt hur praktiska exempel på inkluderande pedagogik kan formuleras så att de blir 

användbara för andra lärare. I studien framkom det dels att det finns förutsättningar för 

lärare att använda sig av inkluderande pedagogik. En svårighet är hur alla barn ska 

utvecklas och nå upp till målen, vilket inte är praktiskt möjligt att genomföra. Det finns 

en stor utmaning för att detta ska fungera. Det är svårt att förändra skolans redan 

inarbetade arbetssätt genom att exempelvis använda sig av andra grupperingar på 

lektionerna, anser Florian och Black-Hawkins (2011). 

Lindqvist (2013) har genomfört en studie som består av fyra delstudier, varav jag 

kommer redogöra för den första. Studien fokuserar även den på barn i behov av särskilt 

stöd vilket kan omfatta de barn som behöver stöttning i skolan och har svårigheter att nå 

upp till skolans kunskapskrav. Lindqvist (2013) beskriver att 2,3-3,1 procent av barn 

(ålder 7-17 år) som går i det ordinarie skolsystemet undervisas helt eller delvis segregerat 

från den ordinarie verksamheten. Detta beskrivs gå emot vad skollagen säger, där det 

beskrivs att undervisningen ska bedrivas i ordinarie verksamhet. I avhandlingen 

fokuseras främst specialpedagoger och rektorer samt förskolechefer men även annan 

personal i skolan är delaktig i studien. Utgångspunkten för studien är kritisk pragmatism, 

vilket innebär att all verksamhet och konsekvenser av verksamheten ska ses i ett 

sammanhang (Lindqvist 2013). Med hjälp av enkäter försöker Lindqvist (2013) 
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synliggöra den uppfattning som finns på skolans arbete med barn i behov av särskilt stöd. 

I studien fick assistenter, förskollärare, specialpedagoger, speciallärare, klasslärare samt 

ämneslärare svara på en enkät. Frågorna behandlade varför de tror barn har svårigheter, 

hur de tror skolor bör hjälpa samt vilken roll specialpedagogen har i detta arbete. 

Resultatet visade bland annat att individuella brister hos barn med svårigheter leder till 

att de behöver särskilt stöd. Några få svarade att en anledning kan vara att klassen/ 

gruppen inte fungerar som den ska för att det exempelvis bidrar till en stökig/orolig 

miljö. Några svarade att lärare inte har den kompetens som behövs för att undervisa barn 

i behov av särskilt stöd. De visade också att några av yrkesgrupperna ansåg att en 

medicinsk diagnos behövde sättas på barnen för att de skulle vara berättigade till att få 

särskilt stöd (Lindqvist 2013). 

Isaksson (2009) har studerat normalitet och avvikelse i skolan med fokus på barn i behov 

av särskilt stöd med det socialkonstruktivistiska perspektivet, det strukturella 

perspektivet samt det medicinska perspektivet som utgångspunkter. Isaksson (2009) har 

studerat åtgärdsprogram och skolpolitiska program samt intervjuat föräldrar, barn och 

lärare. Resultatet av studien visade bland annat att de barn som är i behov av särskilt 

stöd, vilket främst är barn med medicinsk diagnos, erbjuds stöd i en segregerad 

undervisning och inte tillsammans med övriga klassen. Denna undervisningsform var 

både positiv och negativ för barnen menar Isaksson (2009) som beskriver att det positiva 

var att barnen fick lugn och ro, medan det negativa var att barnen kände sig utmärkande 

när de fick lämna övriga klassen och undervisas enskilt.  

5.2 Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

Lintons (2015) avhandling syftar till att öka kunskapen kring inkludering av barn med 

Aspergers syndrom samt synliggöra de positiva faktorerna som finns i 

inkluderingsarbetet. Linton (2015) beskriver att de tidigare visat sig att denna grupp är 

överrepresenterat i frånvaro samt skolavhopp, vilket leder till sämre förutsättningar för 

dessa barn att utvecklas socialt samt känslomässigt. Inkludering av barn med Aspergers 

syndrom menar Linton (2015) kan vara problematisk och vill därför undersöka lärares 

och övrig skolpersonals syn på inkludering och sedan jämföra detta mellan 

yrkesgrupperna utifrån teorin om sociala representationer, SRT. Denna teori innebär att 

kunskap skapas i samtal och samspel med andra i en yrkesgrupp, med fokus på hur man 

praktiskt kan arbeta i pedagogiska situationer. Linton (2015) har i sin studie använt sig av 
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metoden fria associationer. Med denna metod kan deltagarna tala fritt om de 

föreställningar de har om ett specifikt ämne. Det som Linton (2015) såg var att lärare i 

högre utsträckning är mer positiva till inkluderingsarbetets praktik än skolhälsoteam och 

rektor. Rektor fokuserar mer på skolans arbetsmiljö medan skolhälsoteamet fokuserar på 

barns olika behov och vad de kan göra för att anpassa exempelvs lokaler i skolan så att de 

passar barns olikheter.  

Studiens resultat pekade på att de finns positiva inställningar hos lärare kopplat till 

inkludering av barn med dessa svårigheter men att det finns en skillnad beroende på ålder 

på barnen. Desto äldre barnen är, upp mot högstadiet och gymnasiet, desto mer positivitet 

finns hos lärare kring inkludering av barn med Aspergers syndrom. Tvärtom är de en mer 

negativ bild av inkludering hos de lärare som undervisar de yngre barnen. Detta beskriver 

Linton (2015) orsakas av de erfarenheter lärarna har till specifika barn samt den kunskap 

om diagnosen som lärare besitter. Slutligen betonas vikten av att öka kunskapen kring 

diagnosen och att skolor har gemensamma mål samt att det finns ett gott samarbete 

mellan lärare, rektor, skolhälsoteam samt föräldrar för att främja inkluderingen av barn 

med Aspergers syndrom. 

Alexandersson (2014) har genomfört en fallstudie om barn med autismspektrumtillstånd 

(omfattar autism, Aspergers syndrom, atypitisk autism samt desintegrativ störning).  

Studien genomförs på två skolor. En skola med yngre barn och en annan skola med äldre 

barn, där hon följer två barn på vardera skolan. I sin studie utgår hon ifrån det punktuella 

perspektivet samt det relationella perspektivet. Alexandersson (2014) utgår även ifrån det 

sociokulturella perspektivet. I studien använder sig Alexandersson (2014) av kvalitativa 

metoder, specifikt intervjuer med elevassistenter, lärare, specialpedagoger och rektorer 

samt samtal med barn. Hon har även genomfört observationer. Fokus i studien ligger på 

de pedagogiska strategier som används, barnens förutsättningar samt hur undervisningen 

organiseras för barn med autismspektrumtillstånd. Resultatet av studien visade att båda 

skolorna, enligt rektorerna har en vilja och en vision att arbeta med ett inkluderande 

arbetssätt. Det finns dock ingen kompetensutbildning på autismspektrumområdet som 

lärare erbjuds ta del av, vilket Alexandersson (2014) anser är en brist i verksamheterna. 

För att få någon typ av kompetensutveckling krävs det att lärarna ber om det. Lärare får 

möjlighet att gå på några föreläsningar om autismspektrumtillstånd, men de beskrivs inte 

vara tillräckligt. Rektorerna beskriver att frågorna kring inkludering av barn med 
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autismspektrumtillstånd är en prioriteringsfråga och mer kontinuerligt arbete med detta 

krävs. För att undvika att det blir en fråga som tas upp lite då och då. Det krävs 

kontinuerligt arbete med dessa frågor för att utveckla verksamheterna på båda skolorna.   

Alexandersson (2014) beskriver i sin studie att lärare har varierad kompetens. Några av 

lärarna har erfarenhet från tidigare arbetsplats av arbete med barn med 

autismspektrumtillstånd medan andra lärare känner en osäkerhet kring hur 

undervisningen ska utformas för dessa barn eftersom de saknar erfarenhet sedan förut. 

Alexandersson (2014) menar att visionen och viljan hos skolan till att ge personal 

kompetensutveckling är en viktig del men även att barn med autismspektrumtillstånd ska 

ges möjlighet att ges undervisning i integrerad form och inte segregerad från övriga 

klassen. Stödet till lärarna bör öka för att kunna arbeta med anpassning av undervisning. 

Vidare visar studien att skolorna har intentioner att barnen ska vara trygga och trivas, 

men att det enligt föräldrarna inte ställs så höga krav på barnen som de skulle kunna göra. 

Slutligen beskriver Alexandersson (2014) att det krävs lärare med inkluderingskompetens 

som kan skapa goda relationer, har didaktisk kunnande, kunskap om 

autismspektrumtillstånd samt god förmåga till samarbete och är en ledarfigur.  

 

Daynac (2015) har i sitt examensarbete genomfört en studie om anpassningar på 

fritidshemmet för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Syftet är att se 

vilka anpassningar som förekommer på fritidshemmet, hur de ser ut och vad pedagoger 

anser om de anpassningar som förekommer. Fritidshemmen i studien är integrerade med 

särskolan eller arbetar särskilt med barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

Daynac (2015) har utgått från en kvalitativ metod och intervjuat sex pedagoger och har 

en fenomenologisk ansats som utgångspunkt för studien. Resultatet visade att de metoder 

och strategier pedagoger använder är tänket att individen är i fokus. Alla verksamheter 

som ingår i studien har tillräckliga resurser, men det finns svårigheter i hur 

individanpassningen och kravanpassningen ska utformas på fritidshemmen. I studien 

beskrivs de svårigheter som finns kopplat till att anpassa undervisning utifrån den 

utvecklingsnivå som barnet är på. I studien framkom att en viktig aspekt i arbetet med 

anpassningar är flexibilitet samt ett lösningsfokuserat arbetssätt (Daynac 2015). 

I ett annat examensarbete studerar Håkansson och Lövgren (2014) möjligheter och hinder 

för pedagoger att inkludera barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar på 
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fritidshemmet. Studien utgår ifrån det sociokulturella perspektivet och de använde sig av 

en kvantitativ metod och enkäter för att få svar på i hur hög utsträckning det finns 

möjlighet och hinder för inkludering på fritidshemmen. I studiens resultat synliggjordes 

det att fritidshemmen bör kvalitetssäkras, men även att det handlar om förhållningssättet 

till inkluderingsarbetet och samspelet mellan lärare och barn, snarare än en speciell 

pedagogik. Andra resultat som uppkom i studien var att pedagogerna ansåg att de 

behövdes bättre lokaler, mer personal med kompetens om de specifika 

funktionsnedsättningarna samt arbeta med lågaffektivt bemötande.  

5.3 Sammanfattning 

Florian och Black-Hawkins (2011) har studerat hur lärarna arbetar med inkluderande 

pedagogik. Olika utmaningar synliggjordes i studien, bland annat att arbetssätt som 

pågått under längre tid är svårare att rycka på. Exempelvis att förändra gruppstrukturer. 

Detta kan bli problematiskt enligt Florian och Black-Hawkins (2011) då det alltid tar till 

att bygga upp nya arbetssätt. I studien som Linton (2015) genomförde som fokuserade på 

barn med Aspergers syndrom så synliggjordes att lärarnas erfarenheter var betydelsefulla 

när det handlade om hur lyckat inkluderingsarbetet var. En annan viktig aspekt var vilken 

kunskap man hade om diagnosen, vilket var en avgörande faktor för en god inkludering. 

Att samarbeta i skolan på alla nivåer är en aspekt som Linton (2015) beskriver som 

avgörande. I studien som Alexandersson (2014) genomförde som fokuserade 

autismspektrumtillstånd, så kunde vi se att lärarna besitter varierad kompetens och inte 

erbjuds tillräckligt med kompetensutveckling inom området. Från skolledning prioriteras 

inte arbetet med detta på de vis man hade velat, utan istället prioriteras det ibland, men 

inte regelbundet. Resultatet visade även att föräldrar anser att det ställs för låga krav på 

barnen samt att man som lärare behöver besitta många olika kompetenser, så kallad 

inkluderingskompetens, för att lyckas arbeta på ett bra sätt med dessa barn. Lindqvist 

(2013) har i sin studie fokuserat barn i behov av särskilt stöd. De som sågs i denna studie 

var att barn ofta undervisas segregerat. Gruppen som barn vistas i är avgörande för hur 

väl barn klarar kunskapskraven. Slutligen visade också studien att många ifrågasätter den 

kompetens som finns bland lärare som otillräcklig för att undervisa barn med behov av 

stöd. Daynac (2015) har gjort ett examensarbete och valde där att fokusera på 

anpassningar på fritidshemmet. De som synliggjordes var att arbetet med 

individanpassning och kravanpassning är problematisk för många lärare samt att en 
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framgångsfaktor för arbetet med anpassningar är att som lärare vara flexibel och hitta 

lösningar. Håkansson och Lövgren (2014) har även de skrivit ett examensarbete där de 

valt att belysa barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och mer specifikt 

hinder och möjlighet för inkludering. Relationer mellan barn och lärare var en viktig 

aspekt, men även att fritidshemmen kvalitetssäkras. Även här synliggjordes det att mer 

kompetens inom området behövs, samt mer personal och bättre lokaler som passar 

gruppens olikheter på fritidshemmet. Slutligen så har Isaksson (2009) studerat barn i 

behov av särskilt stöd och fokuserat på normalitet och avvikelse i skolan. Precis som i  

studien av Lindqvist (2013) ser vi att undervisningen sker segregerat, vilket enligt 

Isaksson (2009) gav olika konsekvenser för olika barn, men det fanns både saker som var 

positiva samt negativa med en segregerad undervisningsform. 
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6 Metod 

I detta avsnitt beskrivs metodvalet för studien samt mitt genomförande av 

undersökningen. Syftet med studien är att skapa kunskap om hur fritidslärare beskriver 

att de arbetar med inkludering av barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i 

fritidshemmet. Jag har valt att använda mig av en kvalitativ ansats och semistrukturerade 

intervjuer med strävan att besvara syfte och forskningsfrågor. 

6.1 Metodval 

Studien har en kvalitativ anstats, vilket kan användas när man är intresserad av att ta reda 

på hur människor ser och upplever saker. Med en kvalitativ metod så beskriver, tolkar 

och förklarar man det människor ser och upplever och försöker nå en djupare förståelse 

(Ahrne & Svensson 2015). Målet med en kvalitativ forskningsintervju är att förstå den 

intervjuades syn på ett specifikt ämne utifrån deras egna perspektiv (Kvale & Brinkmann 

2014). Jag har valt att använda mig av semistrukturerad intervju som metod. Ahrne och 

Svensson (2015) menar att den intervjuformen lämpar sig bra när man vill ha en djupare 

diskussion med öppna frågor, och även låta de som intervjuas få styra samtalet i olika 

riktningar.  

6.2 Urval 

Intervjuerna genomfördes med fritidslärare/fritidspedagoger på olika fritidshem runt om i 

Sverige som jag träffat antingen mer eller mindre. Detta urval är enligt Bryman och Bell 

(2013) ett relevant urval i en kvalitativ studie. Samtliga deltagare arbetar på fritidshem 

och har utbildning som fritidspedagog eller fritidslärare. Två av de sex intervjuade 

arbetar som resurs för ett specifikt barn både under skoltid och fritidshemstid, de fyra 

andra deltagarna arbetar endast som fritidspedagog eller fritidslärare. Jag planerade att 

intervjua tre fritidspedagoger. vilket jag från början tänkte var tillräckligt. När jag sedan 

analyserat de tre intervjuerna fann jag att jag hade för lite material för en kvalitativ 

undersökning. Enligt Eriksson-Zetterquist och Svensson (2015) kan en bra metod vara att 

göra några fåtal intervjuer först och sedan analysera de resultat man har fått. Efter att jag 

genomfört intervjuerna och analyserat de material jag fått fram, ville jag ha ett större 

urval. Jag valde att försöka hitta minst 3 personer till att intervjua, vilket jag också 

gjorde. Eriksson-Zetterquist och Svensson (2015) menar vidare att ett urval på sex till 
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åtta personer är att föredra i en kvalitativ intervjustudie. De menar att detta urval krävs 

för att få ett material som är trovärdigt och utan personliga åsikter från deltagarna. 

6.2.1 Presentation av deltagare 

Här nedan presenteras deltagarna som varit med i studien. Deltagarna arbetar på olika 

fritidshem och med olika åldrar. För att skydda deltagarnas identitet är namnen fingerade. 

Tabell 1. Deltagare i intervjustudien. 

Namn  Arbetar med 

årskurs 

Yrkestitel Antal år i 

verksamheten 

Lisa Fritidshem årskurs 

2-4 

Grundlärare med 

inriktning mot 

arbete i fritidshem 

+ extra resurs 

3 år 

David Fritidshem årskurs 

3-6 

Fritidspedagog 22 år 

Åsa Fritidshem årskurs 

f-1 

Fritidspedagog 19 år 

Eva Fritidshem 

förskoleklass 

Fritidspedagog 9 år 

Joakim Fritidshem årskurs 

3-6 

Grundlärare med 

inriktning mot 

arbete i fritidshem 

+ extra resurs 

1 år 

Lars Fritidshem årskurs 

1 

Fritidspedagog  12 år 

 

6.3 Genomförande 

Under denna rubrik beskrivs hur jag genomfört intervjustudien och beskriver 

förberedelser inför intervjun, ljudupptagning och val av plats.  
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6.3.1 Förberedelser inför intervjun 

Innan intervjuerna började så påminde jag deltagarna om de forskningsetiska principerna 

utifrån Vetenskapsrådets direktiv. Deltagarna fick läsa igenom tillståndsblanketten som 

de tidigare hade skrivit under. Jag förklarade även muntligt att de när som helst är okej 

att avbryta intervjun, eller att låta bil att svara på en fråga som de inte vill svara på. För 

att deltagarna skulle veta vilka rättigheter de har var det viktigt att både skriftligt och 

muntligt lyfta detta innan intervjun påbörjades genom att låta deltagarna ännu en gång 

läsa igenom tillståndsblanketten direkt innan intervjun startade.  

I kontakt med deltagarna hade jag berättat att intervjun skulle ta omkring 45 minuter till 

en timme. Att ange tiden för hur lång tid en intervju tar kan vara till en nackdel menar 

Eriksson-Zetterquist och Svensson (2015) då deltagaren kan boka upp sig på exakt den 

tiden och inte är flexibel i intervjusituationen. De menar dock vidare att det inte behöver 

vara så om inte intervjun är längre än en timme då den kan behöva delas upp på fler 

dagar.  

Jag valde att beskriva de områden intervjun skulle belysa för deltagarna i den 

tillståndsblankett som de mottog. Jag informerade om de områden som intervjun skulle 

fokusera på, strategier för inkludering, fritidslärares kunskaper om inkludering, skolans 

resurser, möjligheter och hinder för inkludering av barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar och då specifikt diagnoserna ADHD, Aspergers syndrom och 

autism. Jag skickade inte ut en intervjuguide innan, eftersom jag ville undvika vinklade 

svar från deltagarna vilket kan bli en följd av att man skickar ut en intervjuguide i förväg 

(Gillham 2008). Dock anser Gillham (2008) att en intervjuguide kan vara bra då 

deltagarna har tid att reflektera över frågorna och förbereda sig inför intervjutillfället. 

 

Innan jag började intervjun genomfördes även en orientering, enligt Kvale och 

Brinkmann (2014) innebär det att intervjuaren förklarar vad syftet med intervjun är samt 

att situationen definieras av intervjupersonen. I en orientering är det även viktigt att fråga 

om den som ska intervjuas har några övriga frågor innan man startar intervjun. Kvale och 

Brinkmann (2014) beskriver att de första minuterna av intervjun är viktig, speciellt i de 

fall som deltagaren inte känner intervjuaren, då de kan krävas en del att öppna upp sig för 

en främling. Jag valde att intervjua personer som känner mig. Detta för att skapa en mer 

trygghetskänsla hos deltagaren och för att lättare kunna föra en öppen och trygg dialog, 
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vilket Kvale och Brinkmann (2014) anser är lättare när intervjuaren är känd för 

deltagaren. 

6.3.2 Ljudupptagning 

Jag spelade in med hjälp av ljudupptagning med mobiltelefonen. Att använda sig av 

ljudupptagning menar Eriksson-Zetterquist och Svensson (2015) fungerar bra då de kan 

underlätta för intervjuaren, som istället för att notera svaren och skriva ned dem korrekt 

kan fokusera på att endast ha ett papper där man skriver ned gester, grimaser eller något 

annat som inte har kommit med på ljudupptagningen. Detta tillgodosågs vid intervjun där 

jag hade ett papper framför mig med frågorna, där jag också skrev ned sådant som inte 

kom med på ljudupptagning, som exempelvis gester. Eriksson-Zetterquist och Svensson 

(2015) betonar dock vikten av att informera noggrant innan om att inspelning ska göras 

och fråga om deltagarnas samtycke till det även vid intervjutillfället. Vilket även det 

tillgodosågs i de intervjuer jag genomfört, genom att jag kort informerade deltagarna 

samt frågade om deras samtycke till att intervjun spelades in med mobiltelefonen. 

 

Jag hade en ljudupptagning från varje intervju vilket var en osäkerhet. Om det hade blivit 

fel på det materialet hade jag inte haft någon backup då jag ensam intervjuat deltagarna. 

Jag skulle kunna använt ytterligare en enhet för ljudupptagning för att säkerhetsställa att 

jag inte går något material förlorat och fått en kopia utifall de skulle uppstå problem med 

ljudupptagningen på mobiltelefonen. I vissa delar av ljudinspelningarna så är det sämre 

ljud, på grund av buller i bakgrunden. Genom att använda ytterligare en enhet hade 

möjligtvis chansen varit större att jag inte missat något viktigt i inspelningarna. 

6.3.3 Val av plats 

Intervjuerna genomfördes på deltagarnas arbetsplats, på fritidshemmen. Valet av platsen 

för intervjun är viktig och enligt Eriksson-Zetterquist och Svensson (2015) skapar detta 

en trygghet för deltagaren att intervjun genomförs på en plats deltagaren har en naturlig 

koppling till. Detta tillgodosågs och samtliga intervjuer genomfördes på detta sätt. Ett 

störningsmoment som uppkom var att under fyra av sex intervjuer så var barn eller 

personal i rörelse i rummet bredvid, vilket ledde till bullrig miljö samt ibland även 

avbrott i intervjuerna, vilka kanske inte uppstått om intervjuerna genomförts på en 

lugnare plats. Dock menar Eriksson-Zetterquist och Svensson (2015) att hemmiljö eller 
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ett café inte är den optimala platsen att genomföra en intervju, då hemmamiljö kan bli 

personligt och känsligt och ett café kan bli för offentligt samt en för bullrig miljö.  

6.4 Bearbetning av material 

Materialet har bearbetats genom transkribering, vilket innebär att jag ordagrant har 

skrivit ned hela intervjun inklusive de störningsmoment och avbrott som uppkommit i 

intervjun. Eriksson-Zetterquist och Svensson (2015) beskriver att det kan underlätta att 

man vid transkribering använder sig av ett smidigt verktyg på datorn där man lätt kan 

spola tillbaka sekvenser och pausa inspelningen där de behövs. Detta tillgodosågs genom 

att jag lade in filen på datorn och lyssnade genom ett program på datorn som fungerade 

bra i detta syfte. Transkriberingen har genomförts genom att jag har skrivit ned hela 

intervjun i ett Word dokument på datorn, då detta kan vara ett mer effektivt sätt än att 

skriva ned dem för hand. Vid transkriberingen har jag markerat det som deltagaren sagt 

med kursiv stil och de som jag sagt med fet stil, för att de lätt ska gå att urskilja vem som 

sagt vad. Att använda sig av olika typsnitt för att förtydliga vem som säger vad ger 

Gillham (2008) stöd för och menar vidare att detta gör det tydligt när det är dags att 

analysera materialet. Jag har även markerat ut de avbrott som uppkommit i fyra av sex 

intervjuer. Även i de fall deltagarna inte kan eller vill besvara frågan har jag markerat ut 

det för att förtydliga det för mig. 

6.5 Tillvägagångssätt vid analys 

Att analysera kvalitativt material går att göra på flera sätt. Jag har valt att analysera 

materialet med hjälp av metoden kodning. Kodning är enligt Kvale och Brinkmann 

(2014) att kategorisera och koda de som deltagarna har sagt på intervjuerna. Det första 

steget i en kodning är att läsa genom sina utskrifter och utifrån dessa koda de delar av 

materialet som är relevanta i förhållande till det man i studien fokuserar. Kvale och 

Brinkmann (2014) menar att kodning är en bra metod för att få en överblick över det 

material man fått fram. När jag skrivit ut mitt material och gjort en överblick över det, 

har jag markerat det som framkommit i intervjuerna, som jag anser vara mest relevant i 

förhållande till mina forskningsfrågor. Jag börjar sedan leta efter skillnader och likheter i 

materialet och jämför deltagarnas svar med varandra. Jag markerade i det utskrivna 

materialet och kodade med hjälp av olika färger. En kategori hade en färg medan min 

andra kategori hade en annan färg, för att skilja dessa åt och tydliggöra kategoriseringen 
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för mig själv. Jag noterade även viktiga saker som kom upp under kodningen i 

marginalen för att de skulle bli tydligare. Kvale och Brinkmann (2014) menar att 

processen läsa sina utskrifter, koda, granska koderna, revidera kategorier, samt leta efter 

olika teman och resultat är viktiga steg som kan användas när man arbetar med kodning. 

Jag har valt att utgå ifrån dessa steg i analysen av mitt material. 

6.6 Forskningsetiska överväganden  

Innan intervjuerna genomfördes med fritidslärarna informerade jag om de 

forskningsetiska principerna via en tillståndblankett som skickats ut till berörda skolor 

och till berörd personal. Tillståndsblanketten skulle av personalen läsas och även skrivas 

under innan jag kunde genomföra intervjuerna med deltagarna. De fyra forskningsetiska 

principerna handlar om fyra olika krav vilka man måste upplysa deltagare om vid 

forskning (Vetenskapsrådet 2012). Nyttjandekravet innebär att svaren deltagarna ger mig 

vid intervjuer endast får användas i forskningsändamål. Jag beskrev för deltagarna via 

tillståndsblanketten att materialet som jag får endast används i mitt självständiga arbete. 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna ska ge sitt samtycke till att deltaga i 

undersökningen. Detta samtycke gav deltagarna genom att skriva under 

tillståndsblanketten som jag behövde ha en underskrift på innan jag fick genomföra 

intervjuerna. Informationskravet innebär att information om studien ska ges till deltagare 

där det tillvägagångssätt jag använder tydligt framgår samt att de när som helst får 

avbryta sitt deltagande. Detta gjordes som nämnt i en tillståndsblankett, men även 

muntligt innan intervjun startade med samtliga deltagare. Konfidentialitetskravet innebär 

att skolan och de fritidslärare jag intervjuar lovas konfidentialitet och obehöriga har inte 

tillgång till den information om personal, barn och skolan som jag får ta del av vid 

intervjun. Några av deltagarna bad mig förtydliga detta krav. Jag beskrev då muntligt att 

jag själv samt min handledare alltid har tillgång till materialet men att ingen annan, 

obehörig från studien, har tillgång till materialet. 

6.7 Trovärdighet 

Ahrne och Svensson (2015) betonar hur viktigt det är att en röd tråd finns i studien där 

man återgår till syfte och forskningsfrågor. För att säkerhetsställa att jag utgår ifrån syfte 

och forskningsfrågor för studien så har jag hela tiden gått tillbaka till dessa och kollat så 

att en röd tråd finns i arbetet. Jag har utformat intervjufrågor utifrån de två 

forskningsfrågor som är aktuella för studien. Vid genomförandet har frågorna ställts på 
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ett likartat vis till samtliga deltagare, detta menar Kvale och Brinkmann (2015) är en 

viktig del i studiens reliabilitet. Vidare menar Kvale och Brinkmann (2015) att en viktig 

aspekt är hur frågorna ställs. Att ställa ledande frågor till deltagaren kan inverka på 

studiens reliabilitet. Detta kan ske utan att man tänker på det, men det är viktigt att 

försöka ställa öppna frågor som man inte vinklar åt något håll. Vidare beskriver de 

validitet, vilket handlar om att undersöka de som ska undersökas, att hålla sig till ämnet 

och inte sväva ut. Därför är det viktigt att styra intervjuerna om deltagarna pratar om 

saker som för studien inte är relevant, just för att man som forskare ska få så relevant och 

trovärdigt material som möjligt (Kvale & Brinkmann, 2015). 

6.8 Metodkritik 

Den valda metoden för studien är en kvalitativ metod. Den kvalitativa metoden valdes 

eftersom syftet med studien är att undersöka hur fritidslärare beskriver att de arbetar med 

inkludering av barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Kvalitativ metod ska 

väljas när man vill få mer kunskap om ett fenomen (Kvale & Brinkmann, 2014). Om 

studiens syfte istället är att föra statistik över hur många fritidslärare som anser sig arbeta 

med inkluderande pedagogik eller liknande, ska en kvantitativ metod användas istället. 

(Kvale & Brinkmann, 2014). 

Valet av intervjuer gjordes eftersom syftet var att skapa kunskap om hur fritidslärare 

beskriver att de arbetar med inkludering av barn med neuropsykiatriska  

funktionsnedsättningar. Hade jag velat undersöka hur inkluderingen praktiskt genomförs 

i verksamheten hade observation varit en relevant val av metod (Lalander 2015).  Jag 

anser att studien kunnat få ett bredare resultat där flera synvinklar vävts in om jag valt att 

kombinera två kvalitativa metoder; observationer och intervjuer. Att använda sig av två 

metoder är enligt Gillham (2008) ett sätt att få ett fler perspektiv samt en mer tillförlitlig 

studie där man ser problemet ur flera synvinklar. Jag hade kunnat intervjua lärare och 

sedan kunnat observerat hur en dag på fritidshemmet såg ut kring dessa barn som har 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Jag hade genom observationer sett hur 

fritidslärare praktiskt använder de olika strategier de tidigare berättat i intervjuerna. 

Eftersom en av mina forskningsfrågor handlar om vilka strategier fritidslärare använder 

sig av för inkludering, hade detta kunnat synliggöras genom observationer. På grund av 

att tiden inte riktigt finns till en mer omfattande studie, hade jag möjligtvis fått fokusera 
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på enstaka barn, exempelvis de barn som har störst svårigheter eller en viss svårighet.  

Jag valde dock att använda mig endast av intervjuer och specifikt semistrukturerade 

intervjuer, eftersom studiens syfte är att fritidslärare ska beskriva ett fenomen för mig. 

Jag valde att utforma relativt öppna frågor. Dels därför att inkludering är ett begrepp som 

kan rymma mycket och dels för att detta kan leda till en mer bekväm och öppen dialog 

där deltagaren har chans att styra samtalet kring fenomenet som undersöks (Ahrne & 

Svensson 2015).  
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7 Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras resultatet i studien som utgår ifrån syfte och forskningsfrågor. 

Resultatet är uppdelat i två kategorier, där strategier samt hinder och möjligheter beskrivs 

vilket sedan följs av en analys av de resultat som kommit fram. 

7.1 Strategier för inkludering 

Den första forskningsfrågan i studien syftar till att ta reda på vilka strategier fritidslärare 

beskriver att de använder sig av för att inkludera barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. Det som i detta sammanhang menas med strategier är de metoder 

och arbetssätt som används i verksamheten. En av deltagarna beskrev att det var viktigt 

att arbeta flexibelt med dessa barn. Vid en styrd aktivitet, där tanken är att alla ska vara 

med, så måste man vara flexibel och kunna rycka på det. Det är viktigt att ha en extra 

aktivitet att erbjuda för de barn som behöver det. Eva beskriver vilka strategier som 

används vid planering av verksamheten: 

          Eva: Vi planerar utifrån hela barngruppen, vad som är bäst för gruppen. Vi försöker fokusera på att 

hitta aktiviteter som fungerar för alla barn, om vi känner på oss att några barn inte ska klara av en 

aktivitet så behöver vi ha en extra aktivitet eller vara öppna för att låta de elever som inte vill, få 

möjlighet att välja något annat, exempelvis en lugn aktivitet, som läsa, koppla av, spela spel. Vi kan 

inte tvinga eleverna, men bara försöka få med alla. 

Eva beskriver att de planerar utifrån hela barngruppen och det som är bra för alla. Men 

även ha flera alternativ för de barn som av olika anledningar inte vill eller kan göra den 

aktivitet de andra barnen gör. Flera deltagare beskriver vikten av flexibilitet i utformning 

av dagen på fritidshemmet. En av deltagarna beskriver att man måste tänka ut och ha 

flera planer i huvudet. Han beskriver att det är svårt att arbeta med inkludering eftersom 

man hela tiden måste anpassa sig och fort kunna ändra taktik. Lars beskriver detta så här: 

           Lars: Det är väldigt svårt. Att hitta olika lösningar på saker och ting, ofta får man ha flera planer. 

Plan a, b, c, d och så vidare. Man måste ha något i bakfickan hela tiden för att lösa vissa situationer 

som man inte är beredd på, eller man är väl beredd, men vad som helst kan hända faktiskt. 

Lars beskriver att han är beredd på att vad som helst kan hända under en dag och att han 

också behöver vara förberedd med olika lösningar om det skulle behövas. 
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 Andra arbetssätt som beskrevs av bland annat Åsa var det lågaffektiva bemötandet, att 

utgå ifrån barnet samt ha ett samstämmigt arbetssätt kollegor emellan. Hon säger så här: 

Åsa: Att alla vet hur man ska arbeta. Tänk på detta, gör si och så, och hur man inte ska göra med 

vissa elever. Och lågaffektivt bemötande, de gäller ju för alla elever. Och fråga eleven vad som 

känns bra och mindre bra. 

 

Åsa menar att det är viktigt att möta barn med det lågaffektiva bemötandet oavsett 

funktionsnedsättning eller ej, alla barn mår bra av det menar hon. Det är även viktigt att 

all personal som arbetar på fritidshemmet arbetar på liknande sätt. Vi pratade sedan om 

verktyg, eller hjälpmedel som används i inkluderingssyfte på fritidshemmet för dessa 

barn. Många olika verktyg och hjälpmedel beskrev fritidslärare att de använde vilket var 

beroende på barnens förutsättningar och behov. Joakim beskriver hur de arbetar med 

hjälpmedel: 

           Joakim: Ja jag arbetar med min elev med olika scheman, och även timglas används i vissa 

situationer i skolan då vi går iväg, och jag har börjat använda det mer och mer på fritids vilket har 

fungerat bra faktiskt. Ett bildschema under skolan används och sen så används ett på fritids också 

men de är ett stort bildschema för alla barn. 

Joakim är extra resurs för ett barn och arbetar därför med några olika typer av 

hjälpmedel. Han nämner timglas och bildschema som är bara för hans elev men att barnet 

har det stora bildschemat att tillgå när det är fritidstid. 

Lisa, som också arbetar som extra resurs för ett barn, beskriver vad hon använder för 

hjälpmedel: 

 

Lisa: Jag har ett bildschema måndag till fredag, exempelvis ska hon ha matte är det en bild på 

läraren. Sen är de en stor bild på dörren där det står fritids och vad som ska hända varje dag på 

fritids. Jag använder timglas. Jag har ett sådant tio minuters timglas vi använder vid måltider, om 

det är tio minuter kvar till rast, om det är tio minuter till lektion. Det kanske står kompisgungan, för 

de är lappar hon får dra. Då får hon ett uppdrag att gunga på kompisgungan och då ska hon fråga en 

kompis. Men jag får ju vara med mycket där så att det fungerar. 

Hon beskriver att hon använder sig av både timglas och bildscheman som ett verktyg för 

de barn som hon är resurs för. Hon arbetar även med att ge barnet olika slags uppdrag för 

att kunna utveckla relationer med de andra barnen, vilket Lisa även under intervjun 

betonade att det arbetat med sedan barnet gick i förskoleklass och att tydliga framsteg 
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syns. Några andra av de intervjuade beskriver att de inte använder några speciella 

verktyg eller hjälpmedel mer än att man muntligt berättar för alla barn vad som händer på 

fritids under dagen. David beskriver det så här: 

           David: Vi pratar så fort dom kommer vad som sker under dagen, de har jag varit inne på… berättar 

vem som jobbar och vem som stänger om dem är kvar. 

David beskrev att barnen ofta vill veta vem som jobbar, vem som öppnar/stänger, att 

denna typ av information känns viktig för dessa barn. En annan deltagare beskriver också 

att de arbetar med att muntligt förbereda barnen:  

Åsa: Vi har inte jobbat så mycket med bildstöd på fritids utan mer muntligt förbereda vad som 

komma skall. Men det beror på vad man har för elever ju. 

Där Åsa jobbar finns just nu inga barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, 

men menar att alla barn behöver förberedelse. Där hon arbetar gör man detta muntligt. 

Andra strategier som beskrivs av några av deltagarna är kopplat till relationer med andra 

barn på fritidshemmet. Här handlar det om att jobba med barngruppen och lära dem att 

alla är olika. De strategier som fritidslärare beskriver i detta arbete varierar en del. 

Genomgående menar deltagarna att det är viktigt att prata om olikheter på fritidshem. På 

ett fritidshem var det just att acceptera barns olikheter något som de arbetat mycket med 

och var stolta över att det fungerade så pass bra deras fritidshem. David beskriver vad 

som fungerar bra på deras fritidshem och kommer in på relationer mellan barnen: 

           David: De andra barnen tycker inte det är något märkvärdigt. Jag tror inte någon tycker det är 

konstigt. De har accepterat att man reagerar olika och har förståelse. Det skulle jag säga att jag är 

stolt över. De andra har inte pratat om det, det är ingen som retas, något annat barn har inte sagt 

något om det här.  

David beskriver att olikheter och barn med funktionsnedsättningar inte på något sätt är 

konstigt och det förekommer inte heller att de blir illa behandlade av de andra barnen. 

Åsa, som jobbar på ett annat fritidshem beskriver att det är svårt att hitta en strategi som 

fungerar när man ska berätta för de andra barnen att alla är olika: 

Åsa: Men de är ju då hur de andra barnen hanterar det. Det är ju en större nöt att knäcka, hur de ska 

hantera när de blir too much. När det blir konflikter, hur ska du bemöta det då? Det är ju upp till oss 

att lära dem det. Men att jobba med gruppen är ju minst lika viktigt.  
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Åsa beskriver att det är viktigt att diskutera barns olikheter och att alla hanterar 

situationer olika. Hur barn hanterar ett annat barn som agerar på ett annorlunda sätt 

menar hon kan vara svårt. Eva beskriver att det är svårt att hitta en strategi och ett 

arbetssätt för hur leken ska kunna fungera bättre för barnen: 

           Eva: Jag märker att ett specifikt en elev har svårt att vara kvar i leken vilket kan skapa funderingar 

från de andra barnen. Jag tycker det är svårt att veta vilken strategi vi som lärare ska arbeta utifrån 

när det handlar om relationer barnen mellan, men de handlar om att lyfta olikheter och att arbeta 

kring att alla är lika mycket värda just för att man är olika. 

Eva beskriver här att det kan uppstå problem när barn leker med varandra och ett barn 

har svårt att vara kvar i leken och inte riktigt beskriver varför för de andra barnen. Detta 

kan skapa förvirring hos de andra i barngruppen. Men det är viktigt att lyfta olikheter – 

alla barn är olika och är en unik individ. Åsa beskriver bemötandet och vikten av 

anpassning: 

Åsa: Barn med den här problematiken bemöts ibland av vuxna med besvikelse vilket jag inte ser 

som ett framgångsexempel. Istället tycker jag att man ska ta de lugnt och visa elever kärlek och att 

de är omtyckta. Uppmuntra när det går bra och va tydligt mot dem, men även fånga upp de när det 

brakar. 

Åsa beskrev här att strategin att uppmuntra alla barn och inte använda sig av ett tufft 

bemötande där man visar sin besvikelse över barnen, är viktigt. De handlar om en strategi 

där man som lärare är tydlig, uppmuntrande och ser att alla barn kan lyckas oavsett 

svårighet eller ej. Vidare diskuterades andra aspekter av en god inkludering. Lars 

beskriver vad han anser vara en god inkludering så här: 

           Lars: De viktigaste för en god inkludering är att utgå ifrån barnet. Om det är något som barnen 

tycker är obehagligt eller jobbigt så måste vi lyssna på dem. Vi kan inte tvinga dem till socialt 

samspel, bara uppmuntra och försöka hitta lösningar kring hur vi kan göra det. Vi måste se till att de 

intressen som de har, att vi uppmuntrar dem till att utveckla dessa intressen. 

Här beskriver Lars att det är viktigt att stötta barnen men inte att pusha för hårt. På det 

fritidshemmet där han arbetar så är det viktigt att lyssna på barnen och de behov som 

finns. Uppmuntra till socialt samspel men aldrig sätta in dom i ett sammanhang där de 

inte blir ett obehag för barnet. 
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7.2 Analys 

Att arbeta flexibelt och lösningsfokuserat visade sig vara strategier som några av de jag 

intervjuade använde sig av. Att arbeta lösningsfokuserat och flexibelt visade sig vara ett 

framgångsexempel även enligt den studie Daynac (2015) genomförde syftade till 

anpassningar på fritidshemmet. Daynac (2015) kunde se hur pass viktigt det var att hitta 

lösningar och utarbeta ett arbetssätt som fungerar utifrån varje individs bästa, något som 

också synliggjordes i intervjuerna jag genomfört. En annan aspekt som var synlig i 

resultatet var att samarbete var nyckeln till en god inkludering. Att arbeta samstämmigt i 

arbetslaget och på ett sätt med barn med dessa diagnoser ansåg några av de intervjuade 

var en nyckelstrategi. Detta ger Linton (2015) stöd för. Författaren menar att det är 

viktigt att samarbeta på alla nivåer i skolan, där en god kontakt med rektor och kollegor 

möjliggör detta arbete. Alla de som intervjuades var för en integrerad undervisning där 

barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska undervisas tillsammans med 

andra, vilket också Alexandersson (2014) samt delvis Isaksson (2009) betonar i sin 

studie. Isaksson (2009) beskriver dock att en segregerad undervisning kan vara positiv 

för vissa barn. Säljö (2014) beskriver att det sociokulturella perspektivet utgår ifrån det 

sociala samspelet, att barn lär i samspel med andra i integrerad undervisning. Precis som 

deltagarna beskriver i intervjuerna är det viktigt att öppet prata om att alla barn är olika 

och att man också lär sig tillsammans. Säljö (2014) beskriver att lärare kan vara 

medierande verktyg för barnen genom att stötta, uppmuntra och pusha barnet till att klara 

saker och ting, vilket också lärarna beskriver i intervjuerna. Vidare kan deltagarnas svar 

kopplas till teorin om internalisering, att barn först lär sig i samspel med andra och sedan 

blir det ett individuellt lärande, vilket enligt Säljö (2014) benämns som internalisering. I 

intervjuerna beskrivs också vilka anpassningar som lärarna använder sig av. Säljö (2014) 

beskriver att anpassning är en viktig del i det sociokulturella perspektivet, att utgå ifrån 

vart barnet befinner sig i sin utveckling. Författaren benämner den proximala 

utvecklingsnivån, vad barnet klarar av och vad barnet klarar av med hjälp av stöd. Detta 

är något som många av lärarna som intervjuades arbetar utifrån. Relationer mellan barn 

och relationer mellan barn och vuxna betonades i intervjuerna. Säljö (2014) beskriver att 

det främsta lärandet sker i samspel med andra barn genom att leka tillsammans. Det 

sociala lärandet leder sedan till ett individuellt lärande hos varje individ.  
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7.3 Hinder och möjligheter för inkludering 

Vid intervjuerna synliggjordes de hinder och möjligheter som fritidslärare beskriver i 

arbetet med inkludering av dessa barn i verksamheten. 

Kontakten med rektor, sjukvård och specialpedagog är något många anser möjliggör 

arbetet med inkludering på fritidshemmen. Jag ville diskuterade frågor kring hur 

samarbetet mellan rektor, specialpedagog och andra instanser såg ut. Lars beskrev detta 

så här: 

            Lars: Vi får diskutera det med rektorn om vi har några frågor. Annars har vi mycket kontakt med 

specialpedagogen, där vi kan få hjälp med verktyg hur vi ska kunna arbeta med dessa barn. Vi får 

också information om den specifika diagnosen och barnets bakgrund. 

Lars beskriver här att rektorn finns till hans vid frågor man kan ha i arbetslaget, men att 

kontakten med specialpedagogen är mer förekommande. Där de får hjälp med hur de ska 

arbeta och vilka hjälpmedel de kan använda sig av för att underlätta arbetet. 

Lisa beskrev hur hon upplever samarbetet med Hab och specialläraren:  

           Lisa: Jag har fått mycket hjälp från hab. Hab är jättebra. Hab och speciallärare. Har man en bra 

kommunikation så fungerar det jättebra.  

Lisa betonar här vikten av att kommunicera med habilitering och specialläraren för att 

underlätta arbetet på fritidshemmet. Lisa berättar vidare att diskussion med rektor och 

övrig personal är viktig när det kommer till att anpassa lokaler för de ändamålet som 

finns. Hon beskriver det så här: 

           Lisa: Vi har inte så jättestora rum, men vi har alltid en trygg plats att vara på. Där hon och jag kan 

vara själva och gå väg. Så där har vi anpassat väldigt bra. Jag har pratat med andra lärare att de är 

okej att vi har det här rummet den här tiden. 

Här har fritidshemmet hon arbetar på möjliggjort att de finns en plats att vara på för Lisa 

och de barn hon är resurs för, vilket underlättat och skapat en trygghet. Även relationen 

mellan lärare och barn är en viktig del av. Alla barn ska känna sig trygga med den 

personal som finns nära dem. På samtliga fritidshem fungerar detta bra. Relationer 

mellan lärare och barn är bra och fritidslärarna känner att barnen är trygga på 

fritidshemmet.  Joakim beskriver det så här: 
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            Joakim: Vi har så bra kontakt vi två, de känns skönt att de finns förståelse där. Det är viktigt att vi 

fungerar. Relationer mellan elev och barn fungerar väldigt bra på detta fritidshem. 

Joakim lyfter förståelsen mellan honom och de barn han är resurs för och menar att det är 

viktigt att detta fungerar bra. I övrigt menar han att det genomsyrar verksamheten, 

relationer är viktigt. Föräldrakontakten betonar många som viktigt, av vissa beskrivs det 

som det allra viktigaste för en god inkludering. Det handlar om att veta hur man ska 

arbeta med varje enskilt barn och det vet oftast föräldrarna bäst. Åsa beskriver så här: 

           Åsa: Prata med föräldrarna, vad tror du? Blir det bättre om vi gör så här? Kommunikationen med 

föräldrarna är nästan det viktigaste så man kommer överens liksom, att man har samma tänkesätt. 

Åsa menar att det är det viktigaste i arbetet med inkludering, att det finns en god 

kommunikation mellan fritidshemmet/skolan och hemmet för att kunna exempelvis bolla 

idéer med föräldrarna om vad de tror att barnet mår bäst av. 

David besvarar frågan om vad som brister i verksamheten och där hävdar han 

föräldrarkontakten. 

           F: Vad anser du vara brister i verksamheten när det kommer till de arbetet ni bedriver? 

David: Bättre föräldrakontakt. Jag upplever att de har mer föräldrakontakt med skola än fritids. 

David beskriver att upplevelsen är att det finns en bättre kontakt mellan skolan och 

hemmet än fritids och hemmet och han önskar att föräldrakontakten hade blivit bättre på 

fritidshemmet. En annan svårighet som diskuterades, som ofta upplevs som ett hinder 

som lärare måste över är att de inte finns tillräckliga resurser i form av utbildad personal 

med den pedagogiska kompetens som krävs för att arbeta på fritidshem. Lisa beskriver 

bristen på resurser så här: 

           Lisa: Vi är för få utbildad personal. Om en är sjuk så blir vi väldigt sårbara. Vi har ändå två som har 

speciella behov på vår avdelning. De kommer vid sidan av då. Så är det. Så det är resurser. Vi är 

dåligt med personal.  

Lisa beskriver att det blir väldigt märkbart när någon personal är borta från verksamheten 

och att det tyvärr drabbar barnen. Även kunskap kring olika funktionsnedsättningar 

behöver öka bland personalen på fritidshemmet. Lars beskriver detta så här: 
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           F: Vad har du för kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och hur har du fått den 

kunskapen? 

 Lars: Jag har nog fått de mesta av min utbildning av specialpedagogen faktiskt. I utbildningen till 

fritidspedagog var det inte särskilt mycket, inte tillräckligt tycker jag. 

           F: Hur ser handledningen/utbildningen ut för personal kring NPF diagnoser? Vilka får möjlighet till 

att få den utbildningen/handledningen?  

            Lars: Vi får gå på vissa föreläsningar, och handleds av specialpedagogen, det är nog det. Det är ju 

främst extra resursen till barnet med autism som får riktig utbildning kring detta. 

Alla får inte heller tillgång till tillräckligt med utbildning, Lars beskriver att han önskar 

mer utbildning om olika funktionsnedsättningar och praktiska exempel på hur man kan 

arbeta med dessa barn. De som arbetar som resurs känner att de får mycket utbildning 

och handledning, då den utbildningen oftast riktas till de som arbetar närmast 

barnet/barnen. Så här beskriver Joakim: 

           Joakim: Ja det är jag som tar den utbildningen eftersom jag är extra resurs och därför behöver den 

handledningen på ett lite annat sätt än mina kollegor, jag brukar gå på handledningen som behandlar 

alla barn som vi behöver fokusera på att ge stöd, sen brukar jag förmedla de som sagts om du 

förstår. Vi samtalar i arbetslaget om vi exempelvis ska arbeta på ett annat sätt med någon elev. 

Jag tolkar det som att den som arbetar som extra resurs, blir erbjuden utbildning och får 

mest handledning. Den kunskapen de tillgodoser sig får de sedan förmedla vidare till sina 

kollegor.  

 

David beskriver vilken kunskap han har och hur han har fått den så här: 

David: Den kunskapen jag har fått är från psykologer, men de är väldigt, väldigt lite. Olle som 

jobbar här som fritidspedagog och resurs har ju fått lite mer utbildning.  

David, som inte är extra resurs till något barn utan endast har sin tjänst som 

fritidspedagog, beskriver att han blir erbjuden väldigt lite utbildning till skillnad från den 

kollegan som arbetar som extra resurs åt ett barn. 

De flesta ansåg också att barngruppens storlek samt lokalerna ibland kan vara ett hinder 

för inkludering. David beskriver så här: 

           F: Hur anser du att det bästa tänkbara inkluderingsarbetet ska se ut på fritidshemmet? 
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           David: Mindre barngrupp. De bästa för barnen skulle vara en mindre miljö och anpassad. Men jag 

tror de ska träffa barn. Men barngruppen här, den kan vara för stor. 

David beskriver situationen på deras fritidshem, där de har en stor barngrupp och en stor 

miljö, vilket han anser kan vara negativt.  

Åsa beskriver att de behövs lokaler med ett syfte. Hon beskriver detta så här: 

           Åsa: Lokaler som är ändamålsenliga så att man kan vara för sig själv och dra sig undan så man 

slipper sitta i ett rum med trettio andra.  

Åsa lyfter vikten av miljöer som barnen kan dra sig undan till. Där de finns möjlighet för 

barnen att hitta en lugn plats om de behöver. 

7.4 Analys 

Säljö (2014) beskriver att det är viktigt att situera kreativa situationer där lärandet kan 

ske för barnen. För att barn ska lära sig så behöver det finnas en vuxen som skapar 

lärandesituationer. I intervjuerna togs utbildning och kompetens upp som en viktig aspekt 

och även behovet av mer personal överlag på fritidshemmet. Enligt Säljö (2014) är 

läraren ytterst ansvarig för att skapa goda situerade och kreativa miljöer. I intervjuerna 

betonades vikten av lokaler för lugn och ro och lokaler som är ändamålsenliga, vilket 

också är upp till personal i fritidshemmet, skapa situationer där barn får möjlighet till att 

ha det lugnt, om de skulle ha det behovet. Bättre lokaler och mindre barngrupp var något 

som var ett hinder för inkludering även i studien av Håkansson och Lövgren (2014). 

Alexandersson (2014) beskriver att lärare behöver adekvat utbildning och kompetens om 

den specifika funktionsnedsättningen, precis som flera av lärarna ansåg var en viktig del 

för att möjliggöra inkludering på fritidshemmen. För att lärare ska kunna agera 

medierade hjälpare som Säljö (2014) beskriver, där man har kunskapen för att kunna 

hjälpa barnet att lösa en uppgift, är det viktigt att lärare besitter kompetens. Även 

kontakten med föräldrar benämns som viktig, vilket vi även kan se i studien av Linton 

(2015). Linton (2015) betonar dessutom i sin studie vikten av att samarbeta i skolan på 

samtliga nivåer, vilket också synliggjordes i flera av intervjuerna.  
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8. Diskussion 

Studiens två forskningsfrågor går in i varandra och påminner mycket om varandra. Pratar 

man om hinder och möjligheter kommer många in på strategier. Jag valde dock att dela 

upp arbetet i två forskningsfrågor då det tydliggör resultatet ytterligare och fler vinklar 

synliggörs. 

 

I den pågående debatten om skolan diskuteras att skolan är orättvis för barn med 

funktionsnedsättningar. Burman (2013) som är ordförande i handikappförbunden 

beskriver att det inte finns en tydlig skrivning för hur stödet ska ges till barn med 

funktionsnedsättningar och att läroplanen måste förtydligas för att barn med 

funktionsnedsättningar ska lyckas i enlighet med de kunskapskrav som finns i skolan. 

Eftersom Skollagen (SFS 2010:800, kap 14, 6 §) beskriver att ett barn som behöver 

utbildning i fritidshem ska få den möjligheten, är det viktigt att det finns tydliga riktlinjer 

och arbetssätt för att barnen ska lära sig det som läras ska i både skola och fritidshem. I 

min resultatredovisning synliggjordes att det behövs mer utbildning och kompetens om 

de olika funktionsnedsättningarna och också ett arbetssätt som är uppmuntrande. För att 

barn ska lyckas utvecklas i skola och fritidshem krävs det tydliga riktlinjer och så väl mer 

personal som bättre utbildad personal med den kompetens som krävs för att arbeta med 

barn med funktionsnedsättningar. Resultatet i denna studie ligger i linje med vad vi kan 

se i studien av Daynac (2015) som studerade anpassningar på fritidshem för barn med 

neuropsykiatriska funktionedsättningar. I studien blev det synligt att personal på 

fritidshemmet ska arbeta lösningsfokuserat samt vara flexibel i sina arbetssätt. Att utgå 

ifrån individen och individanpassa är en viktig, men svår faktor. Mitt resultat ligger även 

i linje med de resultat som Håkansson och Lövgren (2014) såg i sin studie som 

undersöker hinder och möjligheter för inkludering på fritidshemmet. Resultatet av 

studien visar att relationen mellan läraren och barnet är en av de viktigaste delarna i 

inkluderingsarbetet. Att arbeta med lågaffektivt bemötande såg författarna var en 

framgångsfaktor. Lokaler som är ändamålsenliga och bättre rustade behövs, lika så 

personal som har relevant utbildning om funktionsnedsättningar. 

Med tanke på att Isaksson (2009) har intervjuat bland annat barn har författaren fått ett 

annat resultat än de resultat jag har fått. Kring segregerad undervisning har han fått fler 

synvinklar och även barns perspektiv på inkludering. Han såg att det finns två sidor av en 
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integrerad undervisning. Det som synliggjordes i Isakssons studie var att barn upplevde 

delaktigheten som mindre i en segregerad undervisning men däremot så upplevde barnen 

att de fick mer lugn och ro samt bättre arbetsro i en segregerad undervisningsform. 

 

En annan studie som visar ett lite annat resultat är Florian och Black-Hawkins (2011). En 

av de största utmaningarna för pedagogerna i den studien visade sig vara att förändra ett 

redan utarbetat arbetssätt, vilket inte är synligt i mitt resultat. I studien av Alexandersson 

(2014) så visades olika resultat, några skilde sig från mina resultat och några ligger i linje 

med dem. I Alexanderssons studie visade det sig att lärarna ansåg att de inte fick 

tillräckligt med kompetensutveckling och det var i min studie majoriteten av alla som 

ansåg att de fick den kompetensutbildning och handledning de behövde för arbetet med 

barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Författarens resultat visade också att 

de inte var ett kontinuerligt arbete som bedrevs, men de ligger inte i linje med min 

studies resultat. De som ligger i linje med mitt resultat är vikten av personal som har 

inkluderingskompetens, vilket enligt Alexandersson (2014) bland annat innebär att man 

kan skapa goda relationer, har kunskap om funktionsnedsättningen och har god förmåga 

till att samarbeta.  

Jag anser att min studie är viktig för fritidshemmets syn på olikheter, barn med 

svårigheter och specifikt barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Denna 

studie anser jag också är viktig för föräldrar att ta del av, då man genom studiens resultat 

ser hur pass viktigt det är med kontakten mellan fritidshemmet och barnens föräldrar. Jag 

upplever att de blir fler barn i skolan och på fritidshemmet och det finns även ibland inte 

tillräckligt med personal med kompetens. Precis som några av de intervjuade påpekade, 

upplever jag det likadant, att det inte finns personal som har den relevanta kompetensen 

för arbete dels i fritidshem och dels med dessa funktionsnedsättningar som jag anser 

skulle behövas. Jag tror det är desto viktigare att lyfta funktionsnedsättningar just för att 

kunskapen behöver öka kring hur vi lyckas att finnas där för dem. Frågor kring hur vi 

som arbetar i skolan ger barnen den utbildning som de har rätt till och ger dem 

förberedelse för samhällslivet och arbetslivet. Hur förbereder vi alla barn, oavsett 

funktionsnedsättning eller svårigheter, för att möta skolans och samhällets krav? Detta är 

viktigt att lyfta. Med utgångspunkt i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet (Skolverket 2011) beskrivs det att undervisning ska utgå ifrån barnets 
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erfarenheter, behov och förutsättningar. Jag bedömer därför studien mycket aktuell för 

fritidshemmets profession.  

Slutligen vill jag betona att med denna studie hoppas jag att personal i skola och 

fritidshem inspireras ytterligare till att kämpa för allas lika värde och att vi lyfter fram 

olikheter som en möjlighet istället för ett hinder. Tack vare den personal på 

fritidshemmet som jag intervjuade har jag kunnat besvara mina två forskningsfrågor och  

samtidigt lärt mig mycket kring hur arbetet med inkludering i fritidshemmets praktik kan 

se ut. 

8.1 Framtida forskning 

Framtida forskning skulle kunna vara att intervjua barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. Detta för att synliggöra hur barn upplever de förutsättningar de 

ges på fritidshemmet samt att fokus då skulle ligga på barns perspektiv, vilket jag anser 

är aktuellt och viktigt att belysa i fritidshemmets praktik. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

Vad har du för utbildning? 

Hur många barn har ni i eran barngrupp? 

Hur många personal? 

Har ni barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (ADHD, Aspergers syndrom, 

autism) i er barngrupp? 

Hur många och vilka diagnoser? 

Hur förbereder rektor er på att ett barn med NPF ska börja i er barngrupp? Hur förbereder 

ni er i arbetslaget? 

Har dessa barn någon extra resurs på fritidshemmet?  

Vad är inkludering för dig? 

Vad har du för kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och hur har du fått 

den kunskapen? 

Vad behöver du får mer kunskap om? 

Hur ser handledningen/utbildningen ut för personal kring NPF diagnoser? Vilka får 

möjlighet till att få den utbildningen/handledningen? 

Hur planerar ni er verksamhet för att alla barn ska inkluderas? 

Vad anser du är det svåraste med inkludering för att alla ska känna att de har en plats på 

fritidshemmet? 

Hur anser du att de bästa tänkbara inkuderingsarbetet skulle se ut på fritidshemmet? 

Vad anser du vara brister i verksamheten när det kommer till de arbete ni bedriver? Är 

det någonting ni behöver utveckla? 

Vad anser du fungera bra i verksamheten när det kommer till inkludering? 

Ges möjlighet från rektor/skolledning att skapa inkluderande miljö för elever? På vilket 

sätt? 

Vad använder ni för anpassning på fritidshemmet för barn med NPF? (Individuella 

scheman, ritprat, andra?) 

Hur fungerar relationsskapande för dessa barn? 
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Bilaga 2 

Hej!  

Jag heter Sara Karlsson och läser min sista termin till grundlärare med inriktning mot 

arbete i fritidshem på Jönköping University. Jag skriver just nu mitt självständiga arbete 

som handlar om barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar på fritidshemmet 

och hur pedagoger arbetar med att inkludera dessa barn i verksamheten. Jag kommer att 

intervjua fritidspedagoger och spela in det med hjälp av inspelningsfunktion på 

mobiltelefonen. Intervjun kommer att handla om kunskaper, resurser, strategier, 

möjligheter och hinder för inkludering av barn i fritidsverksamheten. Jag utgår ifrån de 

fyra forskningsetiska principerna i denna undersökning vilket innebär att svaren ni ger 

mig endast får användas i forskningsändamål och att jag måste få samtycke från er att ni 

vill vara med i undersökningen samt att ni alltid har rätt att avbryta mitt i intervjun. Data 

som samlas in är behandlat utifrån kravet om konfidalitet. Jag kommer använda 

”fritidspedagog” när jag beskriver det som sägs under intervjun. Ingen obehörig har 

tillgång till den information som ni ger mig då ljudinspelningar kommer raderas när 

examensarbetet är klart.  

 

Tack för att jag får komma till er skola och intervjua fritidspedagoger om det här viktiga 

ämnet. Vid frågor kontakta mig på mail/telefon. 

 

Handledare för denna undersökning är Rebecca Florin Sädbom. 
Kursansvarig: Anna Klerfelt, Jönköping University. 
 

Jag samtycker till att delta i denna intervju  

JA   

NEJ   

 

 

Datum 

____________________________________ 

 

Underskrift 

 

____________________________________ 

Namnförtydligande 

 

____________________________________ 

 

Med vänliga hälsningar   
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