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Syftet med studien är att undersöka hur lärare i fritidshem beskriver sina uppfattningar av att arbeta 

med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Utifrån syftet har två 

forskningsfrågor författats; Vilka faktorer uppfattar lärare i fritidshem avgörande i arbetet med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Vilka möjligheter respektive svårigheter uppfattar lärare 

i fritidshem att det finns med att undervisa elever med NPF? Studien är kvalitativ och har använt 

fokusgruppsintervjuer som metod för att samla in de kvalitativa data som har utgjort resultatet. 

Vidare har kvalitativa data analyserats genom att de har ljudinspelats och transkriberats. 

Dataanalysen har ägt rum genom den tematiska analysmodellen Framework där data har 

sammanställts med hjälp av teman som elever med NPF, inkludering, extra anpassningar, 

planering, miljö, möjligheter och svårigheter. Dessa teman utgör sedan utgångspunkten i 

presentationen av resultatet. I resultatet framgår det att de faktorer som är avgörande i arbetet med 

elever med NPF är hur en lärare planerar, genomför och anpassar sin undervisning samt hur miljön 

är utformad för att elever ska kunna erbjudas rätt förutsättningar till stimulering, utveckling och 

lärande samt att de ska få en känsla utav tillhörighet och gemenskap. Vidare beskrivs många 

svårigheter och möjligheter i arbetet med elever med NPF. De svårigheter som framgår är utifrån 

de centrala områden som nämns ovan. Något som betonas är att det råder en stor resursbrist i 

fritidshemsverksamheten. Mer resurser skulle vara en stor bidragande faktor för att skapa 

ytterligare möjligheter i arbetet med planering, genomförande etc. Avslutningsvis framhävs det att 

det finns ett stort behov av fortbildning där lärare ges möjlighet att införskaffa samt fördjupa sin 

kompetens i arbetet med elever med NPF. 
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1. Inledning 
Avsikten med studien är att den, genom att åskådliggöra hur lärare i fritidshem beskriver sig 

uppfatta arbetet med elever med NPF, leder till en fördjupad förståelse för hur komplext detta 

arbete är. Valet av ämne grundar sig i tidigare erfarenheter av att arbeta med människor som har 

någon NPF-diagnos, dock inte i skolsammanhang. Ett intresse för hur man arbetar för att 

inkludera alla elever i undervisningen i fritidshemmet samt hur lärare beskriver sig uppfatta arbetet 

med elever som har någon form av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har därför utvecklats 

då det är väsentligt att ha kunskap om ovanstående område i vår kommande yrkesprofession, som 

lärare i fritidshem. Vidare avser studien att belysa faktorer som spelar en avgörande roll i detta 

arbete samt vilka möjligheter och svårigheter lärare beskriver sig möta i arbetet med dessa elever. 

Ytterligare en anledning till valt forskningsområde grundar sig i avsaknaden på forskning i hur 

arbetet med elever med NPF i fritidshem ska utformas och framför allt hur lärare i fritidshem 

beskriver sig uppfatta detta arbete som utgör en central del i deras dagliga arbete.  

Vikten av att det finns en struktur i arbetslaget samt en kompetens i hur man inkluderar elever 

med NPF är något som är väsentligt (Jakobsson & Nilsson, 2016, s. 187): ”[e]lever med 

funktionsnedsättningar inom autismspektrumet behöver få undervisning i lek, socialt samspel och 

i att skapa en positiv självbild”. Denna studie syftar härmed till att undersöka vilka olika 

uppfattningar lärare i fritidshem beskriver sig ha av arbetet med elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. Även Skollagen (SFS 2010:800) säger att fritidshemmets verksamhet ska 

utgå från elevers behov och att en helhet av barnet ska finnas i åtanke vid planering av 

verksamheten.  

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) framgår det att: 

Det finns […] olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika 
anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas 
lika för alla (Skolverket, 2017, s. 8). 

Studien syftar till att undersöka hur lärare i fritidshem beskriver sig uppfatta arbetet med elever 

med NPF. Först redogörs det för tidigare forskning i ämnet. Vidare presenteras studiens 

vetenskapliga inriktning samt för studiens syfte och forskningsfrågor. Därefter redogörs det för 

metodval, genomförande och hur data har bearbetats och analyserats. Slutligen presenteras 

studiens resultat som vidare diskuteras tillsammans med studiens metodval. Avslutningsvis ges 

förslag på vidare forskning. 

 



2 
 

2. Bakgrund 

Studiens syfte är att undersöka hur lärare i fritidshem beskriver sina uppfattningar av arbetet med 

elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. I följande kapitel redogörs det för skolans 

och lärarens uppdrag utifrån gällande styrdokument. Därefter definieras begreppet inkludering 

med koppling till skolans uppdrag. Vidare beskrivs begreppet NPF samt de diagnoser som ingår i 

detta spektrum. Avslutningsvis behandlas tidigare forskning vad gäller arbetet med elever med 

NPF i fritidshem. 

2.1 Vad säger styrdokumenten om svårigheter 

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2017) betonas vikten av 

att elever ska få möta och verka i aktiviteter som främjar utvecklandet av en identitet samt ett 

ansvarstagande. Detta för att elever ska kunna delta i dagens demokratiska samhälle. Vidare belyses 

att skolan i synnerhet har ansvar för de elever som har svårigheter i skolan. Därmed behöver skolan 

se till att elever får stöd utifrån deras individuella behov samt att verksamheten anpassas för att 

motverka de svårigheter som kan uppstå.  

I Skollagen 3 kap. 8 § står det att:  

Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, genom uppgifter 
från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer 
att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska detta 
anmälas till rektorn. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet 
av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation (SFS 
2010:800). 

I Barnkonventionen, Artikel 23 (UNICEF, 2009) står det att elever som har fysiskt eller psykiskt 

handikapp skall kunna ges ett värdigt och anständigt liv samt aktivt kunna delta i samhället. De ska 

även, genom god utbildning och integrering i samhället, förberedas för kommande yrkesliv. 

Fritidshemmet ska komplettera de obligatoriska skolformerna genom att undervisningen ska 

utformas på sådan sätt att lärande äger rum i situationer och genom upplevelser i olika 

gruppkonstellationer. Vidare belyser Skolverket (2017) att skolan ska tillgodose elevers behov 

utefter varje elevs förutsättningar. Skolan och fritidshemmet ska utvecklas för att stimulera alla 

elever för att de ska nå målen samt anpassas och organiseras utifrån varje elevgrupp. 

2.2 Inkludering 

Begreppet inkludering nämns inte i styrdokumenten. Utan ord som integrering eller inklusion är 

mer förekommande för att beskriva en inkluderande verksamhet (Göransson & Nilholm, 2014). 

Vidare belyses att den svenska skolans vision i flera decennier har strävat mot att bli "en skola för 

alla" elever. Vilket innebär att arbetet med inkludering utgör ett oerhört viktigt arbete för att elever 

ska erbjudas möjlighet till att känna delaktighet och tillhörighet i den gemenskap som råder i 
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verksamheten (Andersson & Thorsson, 2007). I Allmänna råd för fritidshem (Skolverket, 2014) som 

är ett tidigare styrdokument för fritidshemmet står det att elever ska erbjudas en meningsfull fritid 

där de får möjlighet att utvecklas som individer i samspel med andra. Det står även att elever ska 

ges möjlighet att utmanas som enskilda individer. Finns det elever med funktionsnedsättningar i 

verksamheten bör man, i den utsträckning som går, ge alla elever så liknande förutsättningar som 

möjligt för att de ska kunna utveckla sina förmågor. I Fritidshemmet – Ett kommentarmaterial till 

läroplanens fjärde del (Skolverket, 2016), som fritidshemmet numera följer, betonas fortfarande 

samma som i tidigare styrdokument, men än mer utförligt. Vidare förklaras även vikten av 

varierade lärmiljöer samt att en meningsfull fritid är viktigt för deras fortsatta utveckling. Vidare är 

delaktighet och inflytande viktigt i planeringen av fritidshemmet. Detta för att undervisningen ska 

kunna utgå från elevernas verklighet och behov.   

Salamancadeklarationen är en politisk överenskommelse mellan flera världsnationer och syftar till 

att stödja de mänskliga rättigheterna (Svenska Unescorådet, 2006). Deklarationen betonar att alla 

barn har rätt att gå i skolan i sitt närområde. Deklarationen lägger även stor vikt vid att anpassa 

och undervisa elever som är i behov av särskilt stöd.  

I Salamancadeklarationen står det att:  

Inkludering ses som ett synsätt där skolan ska vända sig till, och möta alla elevers skiftande behov, 

genom att ge dem lika möjligheter till lärande, kultur och kommunikation som andra i samhället 
(Svenska Unescorådet, 2006, s. 42).  

Flera reformer har genomförts för att även få med specialpedagogiken i dagens skola samt för att 

elever med särskilt stöd ska kunna inkluderas. Inkludering handlar i dagens skola om att alla elever 

ska ha en bra skolgång och att elever inte ska segregeras från övriga klassen. ”Inkludering handlar 

också för många om hur skolor och klasser fungerar som helheter. Ett sådant kännetecken på 

inkludering, som brukar lyftas fram, är att skolor och klassrum ska erbjuda en gemenskap” 

(Göransson & Nilholm, 2014, s. 14).                

Att möten mellan människor med till exempel, olika etniska och kulturella bakgrunder samt med 

olika NPF äger rum är en väsentlighet för att aktivt motverka fördomar och diskrimineringar. Ett 

främjande arbete för inkludering är nödvändigt för en elevs utveckling. Felaktig kartläggning och 

placering av resurser får inte vara något som hämmar en elevs skolgång och utveckling. Att en elev 

placeras i felaktig skolform är något som aldrig får ske (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 

2018).  
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2.3 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är flera funktionsnedsättningar som innefattar nedsättning 

på utvecklingen av tänkandet och förståelsen (Kutscher, 2016). Diagnoser såsom Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder (ADHD), Autism, Aspergers – och Tourettes syndrom ingår i detta 

spektrum, vilka redogörs för nedan i detta kapitel. Jakobsson och Nilsson (2016) nämner tre 

utvecklingsneurotiska funktioner som förklarar och delar in de svårigheter som man kan finna hos 

människor med NPF. Den första benämns som exekutiva funktioner och delas in i tre mindre 

funktioner. I den första funktionen kan elever ha svårigheter med att hejda sina impulser. Den 

andra funktionen innebär att elever kan ha igångsättningssvårigheter där de kan sväva iväg eller 

fastna under en uppstart av en uppgift. Den tredje och sista funktionen innebär att elever kan ha 

bristande arbetsminne där de har svårt att minnas det som de har läst eller fått till sig verbalt. Den 

andra funktionen, central koherens, handlar om hur individen bearbetar informationen från till 

exempel ett samtal. Elever brukar ha en stark central koherens och kan ta ut det väsentliga ur ett 

samtal. Men elever med en svag central koherens kan komma ihåg ett helt samtal men har svårt att 

bryta ner samtalet och se det viktiga. Den tredje och sista funktionen, mentaliseringsförmåga, kallas även 

för ”theory of mind”. Elever med dessa svårigheter behöver längre tid på sig för att utveckla empati 

och har svårt att sätta sig in i andras och sina egnas känslor.       

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) innebär att en elev vanligtvis har svårigheter inom 

tre områden: uppmärksamhet, överaktivitet och impulskontroll. Detta innebär att elever med ADHD 

har svårt att följa uppsatta regler som är nödvändiga för att kunna planera, genomföra och avsluta 

aktiviteter. Att göra flera aktiviteter eller uppgifter utan något avbrott är även det en problematik 

för elever med ADHD. Att minnas instruktioner om hur aktiviteterna ska genomföras är något 

som elever inom detta spektrum finner ansträngande. Koncentrationssvårigheter, glömskhet, 

slarvighet samt att individen är lättstörd är kännetecken för ADHD. Ytterligare kännetecken är att 

eleven har svårt att ta in och lyssna på instruktioner från andra (Riksförbundet Attention, u.å.). För 

att en person ska få diagnosen ADHD måste dessa svårigheter vara väldigt utmärkande och 

avvikande från andra människor samt att bekymren ska börjat innan individen har fyllt sju år. 

Individen ska även ha stora svårigheter att vistas i två olika vardagsmiljöer, som till exempel i 

hemmet och i skolan (Jakobsson & Nilsson, 2016).  ADHD placeras i den exekutiva delen där 

individen har svårigheter med till exempel överaktivitet samt impulskontroll. Där placeras även 

Attention Deficit Disorder (ADD) som är förgrening av ADHD där liknande svårigheter är 

utmärkande förutom vad gäller överaktivitet (Riksförbundet Attention, u.å.). 

Elever med Autism har ofta svårigheter med social interaktion, kommunikation samt har en 

begränsad beteenderepertoar eller en begränsad och annorlunda fantasi (Jakobsson & Nilsson, 
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2016). Individer med denna funktionsnedsättning har svårt i det sociala samspelet med andra och 

har svårt att läsa av andras känslor och ansiktsuttryck. De har även svårigheter med att ta kontakt 

och skapa relationer med andra individer. Vidare har de också svårt att sätta sig in i andras 

perspektiv och förstå dem. Det grundar sig i att de utvecklar tal och språk väldigt sent, men 

använder ändå inte andra sätt för att uttrycka sig på. För de som har en utvecklad talförmåga visar 

ändå svårigheter i att starta och leda ett samtal.  

Det som är framstående hos någon som har diagnosen Aspergers syndrom är att hen har en kvalitativt 

nedsatt förmåga till social interaktion, samt begränsade, återkommande och stereotypa 

beteendemönster, intressen och aktiviteter (Jakobsson & Nilsson, 2016). Aspergers syndrom är 

väldigt likt autism men har inte en sen eller nedsatt språk- eller kognitivutveckling (Kutscher, 2016). 

Sedan 2015 har man tagit bort Aspergers syndrom som en separat diagnos och den inkluderas nu 

i Autism Spectrum Disorder (ASD) (Riksförbundet Attention, u.å.). Anledningen till detta är att man 

ser likheter med autismspektrum men att graden av symtom är olika för varje individ. Idag 

benämns de båda gemensamt som en del av ASD men för de som redan har fått diagnosen 

Aspergers syndrom kvarstår beteckningen. I studien benämns diagnoserna separat som Autism 

respektive Aspergers syndrom.   

Tourettes syndrom innebär att en individ oregelbundet drabbas av motoriska och vokala tics. Dessa 

tics varierar för varje enskild elev och påverkas även av den situation som personen befinner sig i. 

Motoriska tics sker i form av ryckningar av olika kroppsdelar och vokala tics visas genom till 

exempel harklingar, hostningar eller mindre lämpliga yttranden. Ticsen kan öka beroende på 

situation (Koutsoklenis & Theodoridiou, 2012; Jakobsson & Nilsson, 2016). Vidare utgör stress 

en faktor vilken kan öka dessa ofrivilliga rörelser eller vokala framträdanden. Trötthet och 

understimulering är ytterligare exempel på faktorer som påverkar hur ofta ticsen förekommer. 

Ticsen brukar börja i ansiktet i form av blinkningar och sedan röra sig ner mot hals, armar och 

ben. De vokala ticsen har sin start med, till exempel, mildare harklingar och utvecklas sedan till 

ljud och ord eller hela meningar. Tourettes syndrom försämrar en elevs arbetsmässiga förmågor 

samt förmågan att fungera socialt. Detta orsakar oftast stort lidande hos en elev som har Tourettes 

syndrom (Riksförbundet Attention, u.å.). Det finns strategier för att underlätta för elever med 

Tourettes syndrom vad gäller deras tics. Lärare kan exempelvis ha ett specifikt ställe som eleven 

kan gå till under dagen där hen kan få göra färdigt sina tics för att sedan kunna återgå till det hen 

gjorde innan (Jakobsson & Nilsson, 2016).  Med övning kan en individ utveckla en god förmåga 

till att dölja sina tics när hen är i folksamlingar för att sedan utagera dem när hen är ensam. En god 

förståelse samt kännedom om Tourettes syndrom är väsentligt att alla i skolan har för att beteendet 
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och ticsen inte ska missförstås, vilket även underlättar för elever som har Tourettes syndrom 

(Riksförbundet Attention, u.å.). 

2.4 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i skolan 

Elever med ADHD har olika behov. Oftast hjälper det inte att be dem sitta still, men det kan 

underlätta ifall de har något att plocka med: Det stimulerar och får dem att fokusera mer 

(Jakobsson & Nilsson, 2016). Vidare belyses att många har problematik med att fokusera när 

information kommer bakifrån, ifrån sidan eller utan tidigare förberedelser. Man ser ofta att en 

avskärmad plats eller ett grupprum är bra då de kan sitta enskilt med vuxen. Det kan även 

underlätta att ha ett tydligt schema för eleven för att veta vart hen ska samt att hen har nära till 

material i klassrummet för att hen inte ska tappa koncentrationen.  

För en elev med ASD/Aspergers syndrom krävs en strukturerad verksamhet som bidrar till 

minskad stress och en bra stimulerande miljö för att en god utveckling ska ske (McAllister & 

Maguire, 2012). En god kännedom om gruppens färdigheter behövs för att kunna inkludera alla 

elever på lika villkor, vilket kräver att läraren samlar på sig kunskap om elevgruppen och dess olika 

behov för att sedan kunna anpassa verksamheten på bästa sätt (Jakobsson & Nilsson, 2016). I 

arbetet med elever som har ASD krävs ett vårdat språk och ett gott förhållningssätt, det gynnar 

inte enbart elever som har Autism utan alla elever. De komponenter elever med ASD/Aspergers 

syndrom behöver få mer stöd i är lek, socialt samspel samt förutsättningar för att få en godare 

självbild. 

I arbetet med elever med Tourettes syndrom ses en bristande kunskap hos lärare i hur de ska 

tillmötesgå elevers behov för att inte påverka deras akademiska utveckling negativt, såväl som alla 

andras (Koutsoklenis & Theodoridiou, 2012). Lärare använder sig ofta av forskningsmetoder som 

är bevisade att vara effektiva för att bedriva undervisning. Det kan exempelvis vara att läraren 

bemöter eleverna lugnt och metodiskt. Läraren bör även vara flexibel och kunna välja ett annat 

tillvägagångssätt. Elever med Tourettes syndrom kräver en stimulerande och en stressfri miljö då 

det kan bidra till en minskning av deras tics. Vidare bör även lärare tänka på att inte sätta för höga 

krav på dessa elever men samtidigt stimulera dem så att de inte är sysslolösa utan att de fortfarande 

utvecklas. Trötthet kan påverka dessa elever negativt därför bör lärare lägga mindre ansvar på dem 

när möjlighet finns och visa hänsyn och förståelse för att de tics som framkommer inte kan rås 

för. Problemet är att alla elever är i behov av olika stöd. De val lärare gör för att stötta dessa elever 

är inte nödvändigtvis de rätta för just dessa elever. De kan påverka en elev positivt men även 

negativt. Lärare får ibland välja den strategi som är minst dålig, då det inte går att lösa alla problem 

på en gång. Men kan göra stor skillnad på lång sikt (Kutscher, 2016).     
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Tydlighet är viktigt för alla elever med NPF och därför kan lärare använda sig av olika sätt att 

kommunicera och informera på. För många elever med ASD/Aspergers syndrom är visuell 

information i form av bilder passande för att bättre förstå vad som ska hända (Jakobsson & 

Nilsson, 2016). Lubas, Mitchell och De Leo (2016) menar att de som lever med ASD har olika 

grad av handikapp och är därav i behov av olika stöd.  

Hur du som pedagog undervisar och instruerar är således av avgörande betydelse för många elevers 
möjligheter att överhuvudtaget förstå. Det finns inte en viss pedagogik för en viss diagnosgrupp, utan 
det handlar om att våga ifrågasätta sin egen information - och lyhört undersöka vad som fungerar 
bäst för olika elever (Jakobsson & Nilsson, 2016, s. 191).      

2.5 Vetenskaplig teoretisk utgångspunkt 

Fenomenologins grundare Edmund Husserl förespråkade ett intentionalt medvetande vilket innebär 

att medvetandet både är riktat och meningskapande förutsatt att det finns ett objekt som kan 

fångas upp av en individs sinnen. Genom en direkt koppling mellan objektet och medvetandet 

skapas en så kallad fenomenologisk verklighetsbild, en bild av hur verkligheten upplevs av 

individen (Szklarski, 2015). Inom fenomenologisk metodik inriktar sig forskaren på essensen i 

något som upplevs av människor. Essensen definieras som något oföränderligt i ett fenomen, det 

vill säga något som inte kan tas bort utan att det som upplevs förändras (Bjurwill, 1995). Vidare 

ges ett exempel hur man tänker kring essensen genom en stol. Stolar kan skilja sig åt i form, färg 

och material. Men oavsett dessa faktorer är det fortfarande stolar. Däremot är faktorer som är 

avgörande för att kunna kalla det för en stol, det vill säga det som är generellt för stolar, är det som 

utgör essensen. Eliminerar man till exempel ryggstödet på en stol ska det inte längre ses som en 

stol utan möjligtvis som en pall. "Målet ska vara att komma fram till en "ren" stol, ett rent objekt 

[…]" (Bjurwill, 1995, s. 18). 

Fenomenologin syftar till att förstå sociala händelser utifrån aktörernas perspektiv. Vidare visar 

fenomenologin intresse för informanternas egna perspektiv samt hur de beskriver världen och hur 

ett fenomen upplevs av dem utifrån deras livsvärld. Upplevelserna ska sedan tolkas utan att 

forskarna har med sig den vanliga och vetenskapliga innebörden av fenomenet, vilket kallas för 

fenomenologisk reduktion (Kvale & Brinkman, 2014). Forskarna vill härmed komma fram till en 

beskrivning av fenomenet utan några förutfattade meningar eller beskrivningar av det; innehållet 

ska inte bedömas utifrån tidigare uppfattningar och livsåskådningar. Vidare handlar fenomenologi 

om hur en individ skapar mening om sin värld och hur hen ska parantetisera förutfattade meningar 

som kan påverka hens uppfattningar om den världen (Bryman, 2012).  

Syftet med studien är att undersöka hur lärare i fritidshem beskriver sina uppfattningar av arbetet 

med elever med NPF. Studien utgår från ett fenomenologiskt perspektiv vilket innebär att studien 

http://journals.sagepub.com/author/Lubas%2C+Margaret
http://journals.sagepub.com/author/Mitchell%2C+Jennifer
http://journals.sagepub.com/author/de+Leo%2C+Gianluca
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vill åt det som är essensen i lärares uppfattningar och vad som är avgörande i deras dagliga arbete 

med dessa elever. 
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3. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare i fritidshem beskriver sina uppfattningar av att arbeta 

med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.  

Forskningsfrågor: 

• Vilka faktorer uppfattar lärare i fritidshem är avgörande i arbetet med elever med NPF? 

• Vilka möjligheter och svårigheter uppfattar lärare i fritidshem att det finns med att 

undervisa elever med NPF?  
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4. Metod 
Då detta är en kvalitativ studie har data samlats in genom två fokusgruppsintervjuer där fokus 

ligger på att fördjupa sig i ett specifikt ämnesområde. En kvalitativ forskningsmetod lägger mer 

vikt på vad som sägs i en, till exempel, fokusgruppsintervju. En kvantitativ studie lägger istället 

fokus på siffror och en större mängd data som exempelvis samlas in genom enkätundersökningar. 

Utifrån studiens syfte, vilket är att undersöka hur lärare i fritidshem beskriver sina uppfattningar 

av arbetet med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, ligger betoningen på 

informanternas utsagor i samtalet utifrån fastställda teman (se bilaga 2). Studien kvalitativ då den 

inriktar sig på att ta reda på hur individer uppfattar sin sociala verklighet av ett fenomen (Bryman, 

2012). Vidare lägger en kvalitativ intervju fokus på informanternas synsätt, vilket är denna studies 

syfte. Genom denna intervjuform försöker samtalsledaren, moderatorn, komma åt informanternas 

beskrivningar av deras livsvärldar. Fokusgruppsintervjuerna har i sin tur utgjorts av en 

semistrukturerad intervjuform där ett antal teman med tillhörande intervjufrågor utgjort grunden 

för samtal, diskussion och reflektion (Bilaga 1). En semistrukturerad intervjuform innebär att 

intervjuformen till största del är ostrukturerad. Detta för att det är informanternas utsagor som är 

i fokus för studien. 

Fokusgruppsintervjuer grundar sig i social interaktion. Det är genom att flera individer aktivt 

interagerar med varandra, genom samtal och diskussioner, som kvalitativ data samlas in. Det är 

informanternas beskrivningar av ämnesområdet som utgör studiens kvalitativa data. Metoden 

används härmed för att studera en viss yrkeskategoris uppfattningar av, attityder till samt åsikter 

om ett givet ämne (Wibeck, 2010), i detta fall arbetet med elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar i fritidshemmet. 

Valet att genomföra fokusgruppsintervjuer grundar sig i att uppnå en fördjupad förståelse för hur 

arbetet med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar går till i praktiken, vilka 

möjligheter och svårigheter som finns samt vilka faktorer som är avgörande för detta arbete. 

Utifrån ovanstående möjliggörs det för sådant kunskapsinhämtande då fokusgruppsintervjuer 

tillåter informanterna att utbyta erfarenheter och kunskaper och utifrån det kan problematisera 

och resonera kring valt ämnesområde. Härmed möjliggör metoden för att samla in flera olika 

uppfattningar av och erfarenheter kring arbetet med elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. Ytterligare en anledning till valet av fokusgruppsintervjuer är att metoden 

beskrivs som en respektfull och vänlig metod (Wibeck, 2010).   

Under fokusgruppsintervjuer brukar antalet informanter vanligtvis omfatta sex till tio stycken. 

Valet av informanter är strikt avgränsat då de ska vara sakkunniga inom det område som intervjun 
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ska innefatta (Bryman, 2012). På grund av tidsbegränsningen i denna studie har 

informantdeltagandet begränsats till att omfatta fyra informanter för varje fokusgruppsintervju, 

vilket möjliggör en fördjupad bearbetning av data. Det som kan bli problematiskt är att risken för 

bortfall ökar och att intervjuns innehåll vad gäller insamlandet av uppfattningar och erfarenheter 

av det aktuella ämnet kan brista (Halkier, 2010).  

Att informanterna ska känna trygghet och att de har något att tillföra under intervjun är mycket 

viktigt. Härmed motiveras valet att avgränsa informantdeltagandet till att innehålla verksamma och 

erfarna lärare som arbetar i samma fritidshem.  En skillnad mellan de båda fokusgrupperna är att 

den ena är heterogen och den andra är homogen. Ytterligare en skillnad är att den ena 

fokusgruppen består av lärare vilka enbart arbetar i grundskolans fritidshemsverksamhet medan 

den andra fokusgruppen består av lärare som arbetar grundskolans fritidshemsverksamhet och 

grundsärskolans fritidshemsverksamhet. 

I fokusgruppsintervjuer kan vissa risker uppkomma. Framför allt i homogena grupper där det kan 

finnas underbyggda hierarkier vilka kan påverka i vilken utsträckning informanterna samtalar om 

och diskuterar det aktuella ämnet (Halkier, 2010). Detta har tagits i beräknande vid planeringen 

och under genomförandet av de båda fokusgruppsintervjuerna. Valet att genomföra 

fokusgruppsintervjuer med lärare som arbetar på en och samma skola togs med hänsyn till att de 

inte skulle behöva avsätta extra tid, ändra i sina scheman samt av ett trygghetsskäl för att de inte 

skulle känna sig nervösa eller vara rädda för att uttrycka sig. Detta för att inget av ovanstående 

skulle påverka studiens resultat.  

Fokusgruppsintervjuerna har styrts av en tillbakadragen moderator vars huvudsakliga uppgift är att 

se till att intervjun inte frångår studiens syfte samt att se till att intervjun mer liknar ett samtal 

mellan informanterna och inte ett samtal med moderatorn (Halkier, 2010). Syftet med den 

semistrukturerade intervjuformen är att informanterna ska inleda ett samtal med varandra och 

kommentera och ställa frågor till varandra utifrån de temana som utgör utgångspunkt för intervjun. 

Moderatorn kan i nödfall använda sig av Probing och Promling för att intervjun ska flyta på och 

inte bli statisk. Probing innefattar att moderatorn använder sig av sitt kroppsspråk och ljud som 

redskap för att uppmuntra informanterna till samtal. Detta kan exempelvis ske genom nickningar 

eller att jacka en informants uttalande. Promling innebär en mer aktiv inverkan där moderatorn går 

in och ställer en uppföljningsfråga för att förtydliga en del i en informants beskrivning (Bryman, 

2012).  

Kvale och Brinkman (2014) beskriver en halvstrukturerad livsvärldsintervju där moderatorn 

försöker förstå teman ur informantens egna perspektiv. Genom denna intervju försöker 
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moderatorn få ut informantens beskrivningar av dess egen livsvärld utifrån tolkningar av de 

beskrivna fenomenen. Denna intervju fokuserar på vissa specifika teman och utförs enligt en 

färdigställd intervjuguide (Bilaga 2). Intervjun ljudinspelas och transkriberas sedan. Därefter 

genomgår kvalitativa data ett analysarbete. Härmed har studien använt sig av en fenomenologisk 

inriktning med fokusgrupper som vald metod för datainsamling. 

4.1 Urval  

Syftet med studien är att undersöka hur verksamma lärare i fritidshem beskriver sina uppfattningar 

av arbetet med elever med NPF. För att kunna uppfylla syftet och dess forskningsfrågor har 

följande kriterier för inklusion fastställts: 

• informanterna ska vara eller har tidigare varit verksamma lärare i fritidshemmet. 

• informanterna ska ha erfarenhet av att arbeta med elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. 

• fokusgruppintervjuerna ska bestå av minst fyra informanter.  

Studien har använt ett målstyrt urval vilket innebär att informanterna inte är slumpmässigt utvalda 

utan ska uppfylla någon av dessa punkter ovan för att kunna delta i studien. Detta för att 

informanterna ska vara relevanta för studiens syfte och forskningsfrågor (Bryman, 2012).  Genom 

användningen av ett målstyrt urval med enbart två fokusgruppsintervjuer kan inte resultatet 

generaliseras.  

I studien har total åtta informanter deltagit varav sju av dessa är av kvinnligt kön och en är av 

manligt kön. Sex av informanterna är nuvarande verksamma lärare i fritidshem och två är 

verksamma lärare inom grundsärskolan. Informanternas namn i studien är fingerade för att skydda 

deras integritet. Lärare från två skolor har deltagit där en fokusgruppsintervju på respektive skola 

har genomförts. I studien benämns de två fokusgruppsintervjuerna som fokusgrupp 1 och 

fokusgrupp A. Informanterna från fokusgrupp 1 har i studien benämningen lärare 1 till 4 och i 

fokusgrupp A benämns informanterna som lärare A till D. 

4.2 Genomförande 

Studien inleddes med att ta kontakt med två skolor, fokusgrupp 1 och fokusgrupp A, där studiens 

fokusgruppsintervjuer har genomförts. Den första fokusgruppsintervjun genomfördes cirka en 

vecka innan den andra fokusgruppsintervjun på grund av att skolans personal inte var tillgänglig 

under samma vecka. Under den veckan mellan fokusgruppsintervjuerna transkriberades samt 

analyserades de kvalitativa data som blev insamlade under den första fokusgruppsintervjun. Inför 

fokusgruppsintervjuerna sammanställdes ett informations- och samtyckesbrev som informanterna 
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tilldelades en till två arbetsdagar innan studiens genomförande. Detta i syfte att de skulle kunna 

förbereda sig på vad studiens syfte och forskningsfrågor är samt vad studien avser att undersöka. 

I informations- och samtyckesbrevet förmedlades även deras rättigheter och hur studien skulle 

genomföras. De fick sedan, genom att signera brevet, ge sitt godkännande att delta. De informanter 

som deltagit i fokusgruppsintervjuerna har erfarenhet i både arbete i fritidshem, grundskola och 

grundsärskola. Detta stärker tillförlitligheten av det som beskrivs i fokusgruppsintervjuerna. 

Inför fokusgruppsintervjuerna konstruerades en intervjuguide vilken moderatorn använde sig av 

som stöd och hjälp under genomförandet. Detta för att kunna hålla samtalen och diskussionerna 

till studiens syfte och forskningsfrågor. Vid båda fokusgruppsintervjuerna användes samma 

moderator för att få en liknande struktur under båda intervjuerna. Den som inte var moderator 

satt vid sidan om och noterade det som var av intresse samt flikade in med frågor och funderingar 

om något uppfattades otydligt.  

Som inledning i de båda fokusgrupperna hälsades informanterna välkomna och de blev tackade 

för deras deltagande. Därefter tydliggjordes syftet med studien samt hur fokusgruppsintervjun 

skulle gå tillväga. Moderatorn upprepade återigen de etiska principerna. Detta för att 

informanterna skulle känna sig mer bekväma och vara mer avslappnade. Moderatorn inledde 

fokusgruppsintervjuerna med att ställa en inledande fråga om hur samtliga informanter uppfattar 

"elever med NPF" och vad de tänker när de hör begreppet NPF. Därefter släpptes ordet fritt och 

moderatorn blev mer passiv och deltog inte i diskussionen utan följde upp med följdfrågor eller 

fler inledande frågor ifall diskussionen började att avta. Som avslutning tackade de för deras 

medverkan och det förklarades att insamlad data skulle presenteras i ett resultat för att sedan 

diskuteras i relation till tidigare forskning. Därefter informerades och erbjöds informanterna att 

delta i en informantvalidering för att säkerställa att deras beskrivningar och uppfattningar 

framhävdes på korrekt sätt. Båda fokusgruppsintervjuerna spelades in med hjälp av två 

mobiltelefoner för att säkerhetsställa att all data kom med. Bryman (2012) nämner att inspelning 

underlättar vid transkribering jämfört med att skriva ner all data för hand, då det kan vara svårare 

att följa med i samtalet och få ned alla delar korrekt. Längden på fokusgrupperna var på mellan 25 

till 50 minuter. Att intervjuerna varierade vad gäller tid och omfattning anses inte ha spelat någon 

roll då de data som informanterna delgav var relevant för att studiens syfte och forskningsfrågor 

skulle kunna besvaras. 

4.3 Databearbetning och analys            

Kvalitativa data har samlats in och sedan transkriberats. Därefter har data bearbetats i fyra faser 

(Alexandersson, 1994). Den första fasen innebär att forskaren bekantar sig med data för att få ett 
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helhetsperspektiv. Den andra fasen innefattar att hen sedan letar efter likheter och skillnader i 

informanternas utsagor. Detta för att uppfatta variationen av uppfattningar. Den tredje fasen går 

ut på att kategorisera data där uppfattningarna delas in i beskrivningskategorier eller som i denna 

studie olika teman. Kategoriseringsprocessen har ägt rum genom den tematiska analysstrategin 

Framework (Bryman, 2012). I den fjärde fasen kopplas sammanställandet av data till tillförlitlighets- 

och äkthetsbegreppen.  

Kategoriseringsprocessen har utformats utifrån metoden Tematisk analys och strategin Framework 

(Bryman, 2012), vilken går ut på att forskaren använder sig av olika teman och underrubriker, 

liknande en matris. Efter noga granskning av insamlad data ska forskaren sedan tematisera den. 

Följande teman har använts: elever med NPF, inkludering, extra anpassning, planering, 

genomförande, miljö, svårigheter och möjligheter.  De kvalitativa data som har samlats in sattes 

slutligen in i matrisen Framework. De fördes in ordagrant och med sidhänvisning till 

transkriberingen för att forskarna enkelt skulle kunna gå tillbaka och läsa i Frameworken. 

Resultatet presenteras i kap. 5 med utgångspunkt i de ovanstående teman som utgjort grunden för 

insamling av kvalitativa data, bearbetning och analys.  

4.4 Etiska principer 

Vid genomförandet av kvalitativa studier finns det en del etiska principer studien måste ta hänsyn 

till. Fortsättningsvis följer en beskrivning av de etiska principerna och hur denna studie har förhållit 

sig till dem. Informationskravet innebär att deltagarna informeras om studiens syfte samt hur den 

kommer att genomföras(Bryman, 2012). Vidare ska deltagarna få information om sina rättigheter 

och sedan ge sitt medgivande om att delta i studien, vilket motsvarar Samtyckeskravet. I denna studie 

har ovanstående principer uppnåtts genom att samtliga deltagare tilldelades ett informations- och 

samtyckesbrev innan studiens genomförande (se bilaga 1). I brevet informerades deltagarna, enligt 

ovanstående, samt fick ge sitt medgivande genom att signera brevet som sedan samlades in vid 

genomförandet av respektive fokusgruppintervju. De informerades även om att deltagandet i 

studien är frivillig och att de har rätt att avbryta när helst de vill. 

Alla personuppgifter samt övrig information som deltagarna lämnat har förvarats så att ingen 

oberoende har fått tillgång till dem. Vidare har informanternas namn fingerats för att skydda deras 

identitet. Härmed uppfyller studien konfidentialitetskravet. Den sista principen, nyttjandekravet, 

innebär att studien enbart använder sig av de uppgifter som har samlats in för att kunna uppnå 

studiens syfte (Bryman, 2012). Genom att ha fingerat och behandlat informanternas uppgifter på 

ovanstående sätt samt att hänsyn har tagits till informanternas utsagor, då de har omskrivits utan 

att dess innebörd har gått förlorad, har även denna princip uppnåtts.  
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Hänsyn måste tas till informanternas utsagor och inte använda dem som sina egna eller skriva om 

dem så dess innebörd försvinner. Samma principer gäller vid transkribering av data. De data som 

samlas in är inte forskarnas egna tankar och uppfattningar. Att skriva om informanternas utsagor 

för att de ska möta studiens syfte är inte etiskt rätt. Däremot kan de omskrivas och sammanfattas 

så länge inte dess huvudsakliga innebörd går förlorad (Stukát, 2011). 

4.5 Tillförlitlighet och äkthet 

För att studien ska ha en hög tillförlitlighet krävs det att den har uppfyllt följande delkriterier 

(Bryman, 2012).  Det första delkriteriet är Trovärdighet, vilket innebär att studien följer de etiska 

principer studien grundar sig på samt att resultatet speglar informanternas sociala verklighet. Det 

sistnämnda har uppfyllts genom att en informantvalidering har skickats ut till alla deltagare. Det 

andra delkriteriet är Överförbarhet, vilket betyder att studiens innehåll, i detta fall informanternas 

beskrivningar, går att applicera på en annan verksamhet. Det tredje delkriteriet, Pålitlighet, innebär 

att forskningsprocessen har granskats för att se att resultatet möter studiens syfte och 

forskningsfrågor. Det fjärde delkriteriet, Möjlighet att styrka och konfirmera, innebär att studien har 

genomförts med en, till största del, objektivitet, vilket innebär att insamlad data har sammanställts 

utan att lägga någon egen värdering i det och att resultatet är de faktiska data och att inget har 

ändrats för att se till att möta syfte och forskningsfrågor. Här utgör även respondentvalideringen 

en viktig del för att uppfylla tillförlitligheten. En helt objektiv sammanställning av data och analys 

är dock inte genomförbar då egna tolkningar ofta ligger till grund för kvalitativa studier. 

Begreppet äkthet innefattas av mer generella kriterier såsom en rättvis bild, ontologisk autencitet, 

pedagogisk autencitet samt katalytisk autencitet.  En rättvis bild innebär att studien återspeglar de 

åsikter och uppfattningar som har samlats in i fokusgruppsintervjuerna. Ontologisk autencitet innebär 

att studien ska bidra till att informanterna ska få en djupare bild av den verksamhet de verkar i. 

Pedagogisk autencitet syftar till att informanterna ska skapa en förståelse för hur andra människor 

uppfattar liknande situationer och fenomen. Katalytisk autencitet innebär att studen har bidragit till 

att informanterna har fått möjlighet att få syn på möjligheter och styrkor i verksamheten och på så 

vis fortsätta att utveckla den. I denna studie har detta uppnåtts genom att forskarna har skickat ut 

en respondentvalidering till alla informanter (Bryman, 2012).   
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5. Resultat 
Studiens syfte är att ta reda på hur lärare i fritidshem beskriver sina uppfattningar av att arbeta med 

elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. I detta kapitel presenteras studiens resultat 

med utgångspunkt i de teman som utgjort grunden för datainsamlingen, bearbetningen samt 

analysen av kvalitativa data. Kapitlet inleds med att redogöra för hur informanterna definierar och 

ser på arbetet med elever med NPF. Vidare presenteras informanternas syn på och uppfattningar 

av begreppet inkludering med utgångspunkt i arbetet med elever med NPF i 

fritidshemsverksamheten. Därefter redogörs det för de faktorer vilka informanterna anser är 

avgörande i arbetet med dessa elever. Sedan beskrivs informanternas arbete med extra 

anpassningar och hur detta arbete äger rum i fritidshemmet. Vidare redogörs det för de möjligheter 

och svårigheter informanterna finner i arbetet med elever med NPF i fritidshemsverksamheten. 

Kapitlet avslutas med en kort sammanfattning av resultatet. 

5.1 Lärares syn på elever med NPF 

För att kunna samtala om och diskutera hur lärare i fritidshem uppfattar arbetet med elever med 

NPF inleddes först ett samtal om begreppet NPF, dess innebörd och deras erfarenheter av det 

med utgångspunkt i deras profession. Nedan redogörs det för deras tankar och för komplexiteten 

som begreppet innebär. 

I en funktionsnedsättning har du ASD diagnoser, ADHD, Tourettes syndrom och alla nedsättningar 
inom OCD. Det vi i dagligt tal menar, när vi inte vet vad de har kallat dom, besvärliga barn. De 
barnen som kräver tid, de barnen som tar upp all vår tid, de barn som förstör planeringen, som inte 
gör som vi vill (Lärare 2). 

Sådana elever som behöver mycket stöd och mycket hjälp. Som har något kroppsligt eller vad man 
ska säga som gör att man behöver hjälp (Lärare A). 

Här beskriver informanterna hur de uppfattar begreppet NPF och hur det är kopplat till elever 

som har NPF. Det framkommer tydligt att det som tas upp är benämningar på olika NPF:er som 

till exempel ADHD, Autism, Asperger och Tourettes. Vidare beskriver Lärare C och Lärare 2 att 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar handlar om dessa diagnoser och de elever som är ytterst 

planering och tidskrävande. Lärare C betonar hur hen anser att arbetet med elever med NPF är 

utvecklande för hens fortsatta yrkesprofession och hur mycket det skulle underlätta för alla elever 

om denna kunskap som hen får sig tilldelad fanns tillgodo för alla verksamma lärare. 

Informanterna är också medvetna om att det finns elever som har sociala svårigheter men som 

ännu inte blivit diagnostiserad. Lärare 2 uttrycker det som "de som har svårt med sociala kontakter" 

vilket inte behöver innebära att elever har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning men som ändå 

är i behov av stöd och extra anpassning. Ytterligare en sak som framkommer är att alla inte har 

kunskaper om vad neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är och vilka diagnoser som ingår i det 

spektret. I fokusgrupp 1 redogör Lärare 4 för begreppet "hjärnskadad" när elever med NPF 
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kommer på tal. Detta påpekar Lärare 2 att det inte alls behöver vara då NPF menas som en nedsatt 

funktion men att det inte behöver betyda att det finns en hjärnskada hos eleven. Fortsättningsvis 

visar sig detta också i fokusgrupp A då Lärare B påtalar att hon inte är medveten om hur dessa 

begrepp visar sig i verksamheten rent konkret men att hen vet hur man bemöter de olika beteenden 

som visar sig. 

5.2 Lärares arbete med inkludering i fritidshemmet 

Under båda fokusgruppsintervjuerna diskuterar informanterna begreppet inkludering och hur de 

uppfattar arbetet kring elever med NPF. Informanterna är överens om att alla elever ska inkluderas 

i fritidshemsverksamheten oavsett funktionsnedsättning, kön eller kulturell bakgrund. Vidare 

beskriver Lärare B och C att lärare måste ha ett intresse för elever med NPF samt att ansvaret 

ligger hos läraren i vilken utsträckning elever med NPF ska inkluderas i undervisningen och i det 

sociala samspelet som råder i elevgruppen. Något återkommande i fokusgrupp A är att alla ska 

kunna inkluderas på lika villkor, vilket i fokusgrupp A innebär att lärare har en god relation till sina 

elever samt att förutsättningar för stöd finns att tillgå. Informanterna i fokusgrupp A framhäver 

vikten av bemötandet av elever och att lärare inte bara ser en elev utan alla elever i verksamheten. 

Vidare menar Lärare A på att en anledning till att lärare har svårt att bemöta alla elever på samma 

sätt kan vara en osäkerhet i hur en elev är mottaglig för social kontakt med nya människor.  

5.3 Avgörande faktorer i arbetet med elever med NPF i fritidshemmet 

Alla informanter belyser hur viktigt det är med planering inför genomförandet av aktiviteter med 

elever med NPF. Detta för att undervisningen ska kunna vara möjlig att genomföra. Lärare 2 

redogör för de steg som lärare i arbetslaget går igenom inför varje lektion. Dessa planeringssteg 

tas upp av flera informanter under respektive fokusgruppsintervju och de menar på att det är en 

form av anpassning de gör. Lärare 2 berättar att en sådan typ av anpassning kan i flera fall innebära 

att resterande elever får anpassa sig efter den planering som konstruerats efter elever med NPF. 

Resterande informanter i fokusgrupp 1 instämmer med Lärare 2. Men det är inte bara att ha en 

bra planering som ger en god förutsättning för genomförandet. Lärare C betonar vikten av att ha 

en plan A, B och C till planerad aktivitet. Lärare B instämmer och förtydligar detta genom att ge 

ett exempel på hur hen tänker kring att ha flera extra "aktiviteter" redo inför en lektion. 

Jag gör en planering och jag tänker, det här kommer bli en bra lektion. Utöver det lägger jag in några 
extra punkter för man vet inte hur lång tid aktiviteterna kommer att ta. För det får inte ta för kort tid 
för då kan det bli en osäkerhet hos eleverna om vad man ska göra resten av tiden (Lärare B). 

Vidare påpekar Lärare C att all planering grundar sig i elevers dagsform och att det är därför det 

är ett måste med flera planer inför genomförandet av en lektion. Även hur elevers motivation och 

intresse för aktiviteter är avgörande för hur de kommer bemöta och genomföra lektionen.  
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Det gäller att hitta många ingångar. Den ena har vi klippt ut flera roliga figurer till […]. Det är vad en 
tycker är kul medan en annan tycker något annat är kul och då får man hitta det som passar för den. 
Det alltid utifrån deras intressen som vi jobbar väldigt mycket (Lärare C). 

Fortsättningsvis tydliggör lärare A detta genom att beskriva det som att läraren "angriper" ett ämne 

från olika perspektiv.  Ytterligare ett exempel som Lärare B lyfter fram som en viktig aspekt under 

genomförandet är att läraren ska "fånga eleverna" tidigt under genomgångarna. Vidare förklarar 

hen att filmklipp är något som har använts effektiv för att fånga elevers intresse och motivation. 

Lärare C instämmer i detta och påpekar att lärare bör undvika långa muntliga genomgångar med 

elever med NPF.  

En viktig aspekt, enligt Lärare 2, vid planeringen av undervisning är vart den ska äga rum för att 

lärande ska ske både vad gäller inomhus – och utomhuspedagogik. Vidare beskriver Lärare 3 att 

utomhusmiljön är väldigt avgörande för elever med NPF. Med nära till både natur, skog och sjö 

erbjuds en varierad miljö för elever att vistas i jämfört med enbart en asfaltsgård som 

utomhusmiljö. Informanterna i fokusgrupp 1 belyser hur viktigt det är med egna vistelser där elever 

erbjuds möjlighet till att kunna gå undan från gruppen och ta en "paus". Lärare 1 menar att: ”då är 

det en stor fördel här eftersom vi använder oss av miljön i våra utflykter”. I fokusgrupp A 

diskuteras miljö i form av olika zoner, att skolgården delas in i olika zoner där den närmaste 

byggnaden är till exempel den lugna zonen och längre ut på skolgården blir det vildare zoner. 

Lärare B styrker detta genom att påstå att elever som känner sig tryggare rör sig friare i området 

medan mer osäkra elever kan röra sig närmare byggnaden med vetskapen om att en lärare finns 

nära. Vidare beskriver lärare D att möjligheter till återhämtning eller vilorum inte finns att tillgå, 

vilket påpekas som en stor brist. Informanterna i fokusgrupp A diskuterar miljöns betydelse för 

hur elever med NPF ska kunna dra sig undan och återhämta sig från alla intryck som tas in under 

en skoldag: 

"Pausrum" som vi säger. Miljön är väldigt viktig och hur man möblerar och att tänka på att inte har 
för mycket material på väggarna utan enbart ha uppe det som är relevant för tillfället i undervisningen 
på väggarna (Lärare C). 

Men just de här sakerna som sitter på väggarna har man funderat på. För det är något som kan störa 
dessa elever en hel del (Lärare A). 

Fokusgrupp A talar här om att det finns väldigt många intryck att ta in ifrån den miljö eleverna 

befinner sig i, exempelvis om det sitter mycket bilder på väggarna. Informanterna från fokusgrupp 

1 belyser hur pass väsentligt det är med konstruktionen av miljön som eleverna ska befinna sig i, 

särskilt för elever med NPF. Det rör sig om alltifrån färgen på rummet, akustiken samt 

möbleringen i lokalen. 
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5.4 Lärares perspektiv på och uppfattningar av arbetet med extra anpassningar 

Extra anpassningar samtalades det mycket om under båda fokusgruppsintervjuerna. De betonade 

att extra anpassningar kan vara allt ifrån individuella scheman med bilder till gemensamma 

scheman som mer är anpassat för en större grupp. Diskussionen i fokusgrupp 1 handlade mest 

om ett gemensamt schema för alla elever. Lärare 2 och 3 menar att det är sällan som individuella 

schema används i fritidshemsverksamhet, utan att det finns ett mer utförligt gemensamt schema 

med bilder och figurer. Vidare betonar Lärare 3 att det ändå inte räcker med det som är trots att 

fler bilder och figurer har tillämpats. Lärare C förklarar dock att det jobbas oerhört mycket med 

extra anpassningar i olika former. Lärare 2 och Lärare C lyfter fram exempel på hur en extra 

anpassning kan se ut: 

[…] Här har vi ett schema som gäller för hela gruppen vi har inte ett alltså ett individ anpassat schema 
för de här barnen. Det har vi haft för någon men det är sällan (Lärare 2).  

Jag tror att det jobbas jättemycket med anpassningar på skolan överlag och det kan ju vara allt ifrån 
en egen studieplats, till ett begränsat antal elever. Det kan vara en begränsad plats, du kan ha 
individuella scheman. Mycket bildstöd jobbar ju vi med alltså […] (Lärare C). 

Vidare i fokusgrupp 1 beskriver informanterna hur arbetet med extra anpassning skulle kunna vara 

enklare om fler resurser fanns tillgängliga. Lärare 3 menar att elevgrupperna är stora i nuläget och 

att detta leder till att de får dela på de resurser som finns vilket inte är rimligt då de behövs på 

annat håll. Lärare 4 påpekar också att ibland mår inte elever bra av att vistas i för stora elevgrupper, 

speciellt om resurser för att stödja dessa elever saknas. Lärare 2 instämmer men påtalar även att 

verksamheten påverkas när de resurser som krävs inte finns tillgängliga. Då hamnar dessa elever i 

den stora elevgruppen och kan på så vis påverkas negativt. Lärare B belyser att det blir svårt för 

ett fritidshem att göra extra anpassningar i samma mån som i ett skolklassrum. Hen menar att 

eftersom fritidshemsverksamheten inte är lika uppstyrd blir det svårt att göra liknande 

anpassningar. Särskilt om inga extra resurser finns att tillgå.   

Något som framgår i båda fokusgruppsintervjuerna är att arbetet med extra anpassning för elever 

med NPF kräver mycket av planeringstiden. I fokusgrupp 1 diskuteras detta i samband med att 

det redan är stor saknad av gemensam planeringstid, vilket gör att arbetet med att anpassa 

verksamheten för elever med NPF blir svårt. I fokusgrupp A berörs även detta där Lärare C belyser 

att dagsformen hos eleverna är en avgörande faktor för hur planeringen och anpassningen 

fungerar. Lärare B instämmer i detta: 

Och vi har mycket beroende på dagsformen av våra elever, de är ju väldigt oberäkneliga. Det är från 
när allt funkar till ingenting. Det vet man inte riktigt från dag till dag… så ja många planer behövs 
(Lärare C).  
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5.5 Möjligheter och svårigheter i arbetet med elever med NPF 

Fokusgrupp A tar även upp hur verksamheten inte kan anpassas då inga extra resurser finns att 

tillgå samt att elevgrupperna blir bara större och större medan personalmängden inte ökar. De ser 

även bristande kommunikation mellan verksamheterna då det är svårt att få till möten. Det här är 

något som Lärare C ger exempel på som en svårighet i arbetet med elever med NPF: 

Det måste ju funka. Vi har ju en del elever som egentligen tillhör grundskolan men som går uppe hos 
oss på grund av stora NPF bekymmer. Där kan vi nog säga att vi har haft svårt att få ihop det och få 
till möten. Det har inte varit så lätt (Lärare C). 

Vidare diskuterar informanterna i fokusgrupp 1 även utformningen av den miljön som finns just 

nu där fritidshemmet ska ligga centralt på skolan och ha möjligheten till att använda alla lokaler, 

även klassrum, fritt på eftermiddagarna. En svårighet med detta är att dessa lokaler inte är 

anpassade för den fria leken samt att det inte finns några egna vistelser att dra sig undan till för att 

återhämta sig. Lärare B stärker detta ytterligare: 

Men det här är ju svårt alltså, för fritids miljön har inte tillräckligt med bra lokaler tycker jag. Trots 
att fritids växer med jättemånga elever så är man kvar i samma lokaler ändå (Lärare B). 

Vidare beskriver Lärare C att arbetet med elever med NPF inte ses som en svårighet utan mer som 

en utmaning. Hen menar att det kan vara svårt att sätta sig in i hur eleven ser på och upplever 

saker, händelser och hur läraren ska göra för att eleven ska förstå eller för att läraren ska förstå 

eleven.  

Jag skulle mer vilja säga utmaningar jag ser det inte som svårighet, eller det är klart att det är svårt 
ibland för man får ju verkligen tänka och verkligen… sätta sig in i hur eleven upplever det här? hur 
tänker eleven nu? hur ska jag göra för att eleven ska förstå? (Lärare C). 

Lärare B belyser att det ska finnas personal som har kompetens att kunna tolka och förstå de 

signaler som elever med NPF sänder ut. En sådan kompetens, menar hen på, skulle möjliggöra en 

annan undervisning. Lärare A påpekar även att den personal som är verksam måste se vad som 

behövs och agera utefter det. Här betonar Lärare B att det är avgörande med personal som kan 

förbygga att elever med NPF hamnar i svårigheter de inte kan ta sig ur utan stöd. Att ha en 

kompetent personal som läser av signaler, stöttar och vägleder kan leda till att konflikter och 

missförstånd inte uppstår.  

Det ska finnas personal som är en tillgång också och inte personal som blir ”extra” elever. Utan 
personal som ser de behov som måste mötas (Lärare A). 

Man utvecklas så otroligt mycket och man tänker också även att nu jobbar vi bara med dem, alltså vi 
är ju inte så jättemånga barn. Men man tänker vilka möjligheter det skulle finnas om alla hade tillgång 
till kunskaper som finns eller att det skulle underlätta för många fler barn. Man känner att fler skulle 
få det tillgodo lättare (Lärare C). 

Lärare C förklarar att arbetet med elever med NPF är otroligt utvecklande och menar att all 

skolverksamhet skulle se annorlunda ut om alla verksamma lärare hade den kunskap och 
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kompetens som behövs i arbetet med elever med NPF. Vilka möjligheter som skulle skapas samt 

vad det skulle gynna alla elever.  

5.6 Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare i fritidshem beskriver sina uppfattningar av arbetet 

med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Utifrån syftet avser studien besvara 

följande forskningsfrågor: Vilka faktorer uppfattar lärare i fritidshem är avgörande i arbetet med 

elever med NPF? samt vilka möjligheter och svårigheter uppfattar lärare i fritidshem att det finns 

med att undervisa elever med NPF?  

I resultatet framgår det att informanterna i studien anser att de mest avgörande faktorerna i arbetet 

med elever med NPF är inkludering, planering, genomförande, miljön och extra anpassningar. 

Dessa teman diskuterar informanterna rikligt och är överens om att de alla har en direkt påverkan 

på elevers förutsättningar till lärande och utveckling. Vidare betonar informanterna att de i arbetet 

ska ges rätt förutsättningar för att kunna möta de elever som är i behov av stöttning och extra 

anpassningar, vilket i deras uppfattning är synonymt med elever med NPF. Ytterligare finner 

informanterna att det finns många svårigheter i arbetet med elever med NPF. Under intervjuerna 

samtalar informanterna om hur svårigheter kan uppstå i verksamheten när planering och 

genomförande av aktiviteter ska ske och hänsyn ska tas till elever med NPF då de påverkas av 

miljön samt är beroende av de extra anpassningarna som läraren har gjort för att inkludera dessa 

elever. För att förebygga dessa svårigheter påtalar båda fokusgrupperna att fler resurser måste in i 

verksamheten för att dessa svårigheter aktivt ska kunna arbetas med. Vidare diskuterar de att det 

finns många möjligheter i arbetet. Det som framhävs mest är hur pass utvecklande det är för 

läraren själv i arbetet med elever med NPF. Självreflektioner samt hur läraren ska se och tolka de 

olika signaler som sänds ut från andra individer på grund av till exempel lokalernas utformning 

(miljö) är centralt i ett främjande arbete. 
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6. Diskussion 

I detta kapitel behandlas först den metod studien har använt sig av, vilka styrkor den har haft för 

att kunna uppfylla syftet samt dess forskningsfrågor och vad har varit svårt under genomförandet, 

vid bearbetning av data samt vid dataanalysen. Därefter diskuteras resultatet och ställs mot tidigare 

forskning. Avslutningsvis ges förslag på vidare forskning i ämnet.   

6.1 Metoddiskussion 

I detta avsnitt diskuteras valet att genomföra fokusgruppsintervjuer istället för individuella 

intervjuer. Därefter motiveras valet av att ha en fenomenologisk vetenskaplig inriktning med 

utgångspunkt i informanternas beskrivningar. Vidare behandlas huruvida metoden för dataanalys 

samt för insamling och bearbetning av kvalitativa data har varit lämplig och tillförlitlig i förhållande 

till studiens syfte och dess resultat. Därefter reflekteras det över, samt problematiseras, kring 

fokusgruppsintervjuernas gruppdynamiker och dess påverkan på resultatet. Avslutningsvis 

diskuteras och motiveras valet att genomföra två fokusgruppsintervjuer och studiens 

genomförande med utgångspunkt i de förutsättningar som givits forskarna. 

Genom att använda oss av fokusgruppsintervjuer har informanterna, genom social interaktion, 

kunnat diskutera och samtala om deras erfarenheter och livsuppfattningar om hur de uppfattar 

deras arbete med elever med NPF. Vidare resulterade detta i fördjupade och sakliga samtal. Att 

istället ha genomfört enskilda intervjuer var något som inte ansågs vara aktuellt då fokus ha varit 

på att få ett fördjupat innehåll för dataanalys. Genom fokusgruppsintervjuer har informanterna 

bjudits in till att samspråka med varandra vilket har lett till ett igenkännande hos dem i varje 

fokusgrupp. Detta anses vara en styrka då det bidragit till att informanterna kunnat utveckla en 

förståelse för varandras arbetssituationer. Det samma gäller uppdagandet av nya och olika 

perspektiv som informanterna delat med sig av. Dessa kan ha bidragit till att nya utvecklingsbehov 

har uppdagats och att ett arbete med att effektivisera och möta verksamhetens behov kan påbörjas. 

Härmed konstateras att studien visar på en katalytisk autencitet (Bryman, 2012). Genom enskilda 

intervjuer hade inte detta kollegiala kunskapsutbyte varit möjligt, vilket härmed ses som en styrka 

i denna studie.  

Den vetenskapliga utgångspunkt som utgör grunden för studien är fenomenologi och den har varit 

genomlöpande genom studien då den genomsyrar både metoden och resultatet. Syftet är att 

undersöka hur informanterna beskriver sina uppfattningar av arbetet med elever med NPF. 

Genom fokusgruppsintervjuerna har informanterna delgett sina erfarenheter samt upplevelser av 

arbetet med elever med NPF. Vid bearbetning och analys av de kvalitativa data som studien har 

samlat in har fenomenologin genomsyrat arbetet. Genom denna semistrukturerade intervjuform 



23 
 

har informanternas utsagor samlats in och sedan har analysarbetet påbörjats med att transkribera 

och kategorisera utifrån särskilda teman som har valts ut som de mest centrala för studien (Kvale 

& Brinkman, 2014). Genom urval av olika teman ger Ryan och Bernard (2003) förslag på olika 

områden man ska vara uppmärksam på när man går igenom studiens data. Repetitioner av 

återkommande teman, vilket innebär att ett begrepp eller samtalsområde återkommer i diskussion 

är något som är centralt för informanternas uppfattningar. Denna studies kategoriseringsprocess 

är utformad utifrån metoden Tematisk analys och strategin Framework som ansågs var lämplig 

med anledning av att den gjorde det enkelt för oss att sortera ut det vi ansåg som viktigt från de 

kvalitativa data som samlats in och var centrala för studiens syfte och forskningsfrågor.  

Fokusgruppsintervjuerna ljudinspelades och transkriberades. Under transkriberingen uppstod 

vissa svårigheter. Vid vissa tillfällen där flera informanter talade samtidigt blev det svårt att höra 

vad som sades och därför blev vissa korta bitar i fokusgruppsintervjuerna utelämnade. Hade 

ytterligare ett verktyg för att spela in använts, exempelvis videoinspelning, hade kanske en del av 

de ”luckor” som nu uppstått av insamlad data kunnat förtydligas och på så sätt inte gått förlorad. 

Däremot anses dessa inte ha påverkat resultatet och anses inte innehålla ny data utan mer exempel 

och förtydliganden. 

Något som även var svårt var att transkribera talspråk då dialekter och specifika ord var svåra att 

förstå. Däremot har transkriberingen varit till stor nytta i analyserandet av de kvalitativa data som 

har samlats in. Efter transkriberingen var det mycket enkelt att gå tillbaka och se över data och 

göra en ordentlig analys.  

Med utgångspunkt i studiens syfte och forskningsfrågor sammanställdes ett antal kriterier för 

inklusion, vilka har preciserat. Det innebär att urvalet är målstyrt, vilket passar bäst för studien. 

Genom att precisera urvalet på det här viset är informanterna redan insatta i ämnet som ska 

behandlas, vilket gör att de har uppfattningar och upplevelser av det som avsetts att studeras. 

Utifrån dessa förutsättningar anses kvalitativa data och resultatet vara relevant och tillförlitlig. 

Något mer som stärker tillförlitligheten är att samma moderator har används under båda 

fokusgruppsintervjuerna. Däremot har inte moderatorn någon tidigare erfarenhet av att leda 

fokusgruppsintervjuerna vilket kan ha påverkat datainsamlingen vad gäller att exempelvis 

följdfrågor och etcetera kan bli uteslutna på grund av en oerfarenhet i att upptäcka dem. Under 

transkriberingen konstaterades att moderatorns påverkan och medverkan under samtalen var 

ytterst liten bortsett från presentationen av studien samt några följdfrågor.  

I de båda fokusgrupperna kunde man se olika typer av gruppdynamiker. I fokusgrupp 1 kunde 

man tydligt se en hierarki i diskussionen trots att alla arbetar inom samma fritidshemsverksamhet. 
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Vissa utmärkte sig mer inom området på grund av ett stort intresse för NPF och på grund av att 

de har en bred kompetens inom området. I fokusgrupp A hade vi två olika verksamheter 

representerade, två stycken från grundsärskolan med tidigare erfarenheter inom fritidshem och 

förskola samt två stycken som för närvarande arbetar i fritidshemmet. I denna fokusgrupp fanns 

det ingen som var mer dominant i diskussionerna utan alla kom till tals och fick säga det de ville 

framföra. I fokusgrupp 1 kom inte alla till tals i den utsträckningen som i fokusgrupp A, vilket kan 

ha kommit att påverka resultatet. Däremot kan detta även kopplas samman med att moderatorn 

är oerfaren och vet inte när den ska gå in och styra upp samtalet på det viset så att alla kommer till 

tals.  

Avslutningsvis anses studien ha genomförts på ett trovärdigt och strukturerat sätt då alla 

informanterna deltagit och inga bortfall har inträffats. I varje fokusgrupp deltog fyra stycken 

informanter vilket också var ett kriterium inför fokusgruppsintervjuerna. Studien har bara använt 

sig av fyra informanter i varje fokusgrupp och endast två stycken fokusgruppsintervjuer 

genomförs. Med tanke på den tidsbegränsningen har studien inte kunnat öka antalet deltagare och 

antalet fokusgruppsintervjuer på grund av risken att inte kunna färdigställa ett fullständigt, 

tillförlitligt och fördjupat resultat i tid. Däremot om en tredje fokusguppsintervju hade hunnits att 

genomföras kunde studien ha stärkts ytterligare samt blivit mer generaliseringsbar och möjligtvis 

vidgat eller stärkt resultatet vidare. 

6.2 Resultatdiskussion 

Avsnittet inleds med en reflektion över begreppets komplexitet samt lärares olika erfarenheter av 

begreppet och arbetet med elever med NPF. Vidare diskuteras de faktorer som anses vara 

avgörande i arbetet med elever med NPF för att sedan koppla det till tidigare forskning. 

Avslutningsvis behandlas de möjligheter och svårigheter informanterna beskriver sig möta i arbetet 

med elever med NPF samt vilka utvecklingsbehov som har uppdagats. Avslutningsvis diskuteras 

och reflekteras det över om alla elever verkligen får den hjälp de behöver samt om en diagnos 

verkligen behövs för att ett inkluderande samt en elev anpassad undervisning ska ske. 

Vilka faktorer uppfattar lärare i fritidshem är avgörande i arbetet med elever med NPF? 

I studien framkommer det att informanterna har olika kunskaper om och erfarenheter av elever 

med NPF. Lärare 4 förklarar att när hen hör begreppet neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

tänker hen på ”hjärnskada”. Lärare 2 påpekar då att situationen inte alls behöver vara på det viset 

utan att det mer handlar om svårigheter att läsa av situationer och att ta social kontakt. Utifrån ett 

skolperspektiv ses inte en elev inom NPF - spektret som en individ med en hjärnskada utan med 

en funktionsnedsättning menar Lärare 2. Detta kan kopplas till det som Lärare C reflekterar över, 

huruvida verksamheten skulle se ut om en större medvetenhet och kompetens om NPF skulle 
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finnas hos alla verksamma lärare. Det leder möjligtvis till att det perspektiv en lärare intar mot 

elever med NPF förändras till ett mer positivt perspektiv i hur man ska arbeta med dessa elever.  

I arbetet med inkludering av elever med NPF påtalar Lärare 2 att det alltid ska ske, oavsett 

omständigheter, vilket gäller alla elever i verksamheten. Samtidigt påpekar hen att NPF är ett 

väldigt brett spektrum med olika grader av funktionsnedsättningar. Beroende på vilken grad av 

funktionsnedsättning en elev har påverkar vilka extra anpassningar man som lärare ska sätta in och 

hur en lärare ska planera samt genomföra en dag i fritidshemsverksamheten. Vidare kan 

ovanstående kopplas till en internationell studie (McAllister & Maguire, 2012) där det framkommer 

att för elever med Autism krävs det en strukturerad verksamhet och en stimulerande miljö för att 

bidra till en minskning av stress samt en bättre möjlighet att nå utveckling och lärande inom 

skolverksamheten. Vidare belyses det att dessa faktorer även är väsentliga i arbetet med elever med 

Tourettes syndrom (Koutsoklenis & Theodoridiou, 2012). Lärare C belyser även vikten av att en 

god relation mellan elever och lärare är av största vikt för att kunna se och förstå elevers behov. 

Genom detta kan lärare enklare planera och anpassa undervisningen efter elevgruppen. Detta 

innebär, vilket även Lärare C framhäver, att om all verksam personal inom fritidshemmet skulle 

besitta en bredare kompetens om elever med NPF skulle det kunna leda till enklare vägar för att 

se och tolka elevers signaler och få syn på olika behov och sedan tillgodose sig dessa genom utvalda 

extra anpassningar som grundar sig i en större förståelse kring elever med NPF. 

Vilka möjligheter och svårigheter uppfattar lärare i fritidshem med att undervisa elever med NPF? 

Det framkommer att den största svårigheten är den resursbrist som finns i 

fritidshemsverksamheten. Fokusgrupp A diskuterar om hur stora elevgrupperna är i nuläget och 

att det bara finns två personal under eftermiddagarna. Detta genererar inte till några större 

möjligheter att anpassa undervisningen ytterligare i fritidshemsverksamheten, särskilt med hänsyn 

till elever med NPF. 

Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska 

även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation (SFS 2010:800). 

Genom rektorns beslut om en pedagogisk utredning av en elev kan möjligheten att få rätt resurser 

öka då en diagnos är tilldelad. Vidare kan det leda till att elever erbjuds en mer meningsfull fritid 

under deras fritidshemsvistelse. Att elever ska erbjudas en meningsfull fritid belyses i kap. 4 i Lgr 

11 (Skolverket, 2017). Ett exempel på extra anpassning som tas upp i fokusgrupp A är där de 

diskuterar om hur bilder, figurer och film kan fånga elever på ett annat vis jämfört med om lärare 

enbart har en muntlig genomgång. Genom detta kan en lärare nå fram till elevers intressen och 

fånga dem i stunden genom att visa mer visuella framställningar under genomgångar eller vid en 

introduktion av ämnen (Jakobsson & Nilsson, 2016).  
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Något intressant som framkommer i studien är att informanterna beskriver att det finns elever 

med behov som kan klassas under kategorin neuropsykiatriska funktionsnedsättningar men som 

inte har fått någon diagnos tilldelad sig ännu. Med andra ord finns det elever som kanske har någon 

form av NPF men som har ännu inte fått en utredning genomförd och fått reda på vilken diagnos 

det kan vara. Kan detta påverka vilket typ av stöd en elev kan få inom skolans ramar? Och hur 

påverkar detta inkluderingen av dessa elever? ”En skola för alla” innebär att inkludering är en 

avgörande faktor i arbetet för att alla ska erbjudas möjlighet till att känna delaktighet och 

tillhörighet (Andersson & Thorsson, 2007). Vidare kan ”en skola för alla” och inkludering handla 

mer om att utgå från ett helhetsperspektiv samt att olika arenor inom skolverksamheten ska 

erbjuda en känsla av gemenskap (Göransson & Nilholm, 2014). Detta kan kopplas till att elever 

som visar behov av stöd och kan föras in under NPF-spektrumet, måste få tilldelat sig de resurser 

som behövs tidigast möjligast för att de inte ska drabbas negativt under deras skolgång. Lärare B 

förklarar att hen inte har en bra uppfattning om vad alla diagnoser innebär, men att hen kan tydligt 

se behoven hos elever och arbeta därefter, mer än utifrån diagnoser. Genom detta anpassas inte 

undervisningen efter en specifik diagnos utan mer efter de behov en elev visar. Frågan är om detta 

är bättre än att tilldela en elev en diagnos. Men får man de extra resurser som då kan behövas för 

att tillgodose elevers behov. 

6.3 Vidare forskning 

Denna studie har haft fokus på hur lärare i fritidshem beskriver sina uppfattningar av arbetet med 

elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vidare skulle en studie kunna genomföras 

med fokus på hur elever med NPF uppfattar deras skolgång med utgångspunkt i teman som 

verksamma lärare, extra anpassningar, inkludering, genomförande och miljö. Hur beskriver och 

uppfattar elever med NPF sin vistelse i fritidshemsverksamheten? Detta för att forskningen ska 

kunna jämföra, dra slutsatser hitta nya vägar för att utveckla elever med NPF:s skolgång såväl som 

fritidshemsverksamheten.  

Ytterligare en forskningsidé skulle kunna vara att fokusera på lärares kompetens och lärares behov 

av fortbildning i arbetet med elever med NPF. I studien resonerar informanterna kring hur det 

skulle vara ifall all verksam personal i skolan hade en bredare kompetens inom arbetet med elever 

med NPF. Hur skulle detta påverka arbetet med extra anpassningar och inkludering? Hur skulle 

detta påverka alla elever i verksamheten? Skulle alla gynnas eller enbart elever med någon form av 

NPF? Vilken effekt skulle det ha på elevers utveckling och lärande? 
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Bilagor 

      Bilaga 1 

Examensarbete för grundlärare fritidshem  

Hej! 

Vi heter Jesper Blomgren och Henrik Söderberg och vi genomför en studie i kursen Examensarbete inom ramen för 

grundlärare med inriktning mot fritidshem vid Jönköpings Universitet. Vi skulle vilja att Ni deltog i denna studie.  

Övergripande fokus i studien är att undersöka pedagogiska och didaktiska frågor rörande fritidshemmets policy och 

praktik. Mer specifikt handlar denna studie om att undersöka lärare i fritidshemmets uppfattningar av att arbeta med 

elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

Vi genomför denna studie i syfte att bidra till kunskap om fritidshemmet och dess verksamhet, få erfarenhet av att 

genomföra empirisk forskning inom utbildning och undervisning samt fullgöra kraven för att bli examinerad från 

grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem på Högskolan för Lärande och Kommunikation vid 

Jönköpings Universitet. 

Om du accepterar att delta i denna studie kommer du att bli involverad i samtal med studentforskarna i informella 

fokusgruppsamtal. I ett fokusgruppsamtal interagerar deltagarna med varandra utifrån ett givet ämne. I detta fall hur 

ni ser på och arbetar med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. I denna studie finns det inga givna 

svar utan det är era uppfattningar av ovanstående ämne vi vill åt.   

Intervjun kommer att spelas in via ljudupptagning. Detta för att vi på bästa sätt kan återge era utsagor och uppnå ett 

trovärdigt resultat. All information som genereras kommer att anonymiseras vilket garanterar att utomstående inte 

kan identifiera deltagarna i fokusgrupperna. Dessutom kommer all personlig information som vi behöver av er att 

förvaras på ett säkert sätt som förhindrar att det försvinner t.ex. genom stöld. 

Du har din fulla rätt att avbryta ditt deltagande och därmed ta tillbaka samtycke när som helst och av vilken orsak 

som helst.  

Om du har frågor gällande den här undersökningen och/eller ditt deltagande, vänligen kontakta någon av 

studenterna, Henrik Söderberg (xxxxx@student.ju.se), Jesper Blomgren (xxxxx@student.ju.se), kursansvarig, Carin 

Falkner (xxxxx@ju.se) eller examinator, Ann Ludvigsson (xxxxx@ju.se) 

Om du accepterar att delta, vänligen skriv under nedan. 

 

________________________________ ___________________________________ 

Signatur    Namnförtydligande 

________________________________ 

Datum 

________________________________ ___________________________________ 

Studenternas signatur 

________________________________ ___________________________________ 

Studenternas Namnförtydligande 

 

   



 

 

      Bilaga 2 

Intervjuguide  
➢ Presentation av oss själva. 

  

➢ Syftet är att ta reda på hur lärare i fritidshem uppfattar arbetet med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. Utifrån det syftet har följande forskningsfrågor formulerat: 

 

• Vilka faktorer uppfattar lärare i fritidshem är avgörande i arbetet med elever med NPF? 

 

• Vilka möjligheter och svårigheter uppfattar lärare i fritidshem att det finns med att undervisa 

elever med NPF? 

 

➢ Förklara hur intervjun kommer att gå till: 

• Frågor och textkort 

• Samtal och diskussion lärare mellan. 

• Inget rätt eller fel! Era uppfattningar och erfarenheter i fokus! 

Intervjufrågor 

• Vad tänker ni på när ni hör ”elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar”? 

• Hur tänker ni kring arbetet med inkludering med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar?  

• Hur planerar ni undervisningen när ni har elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i er 

elevgrupp? 

• Vilka faktorer, anser ni, spelar en avgörande roll vid genomförandet av undervisningen med elever med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? 

• Genomförs det några extra anpassningar för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och i så 

fall vilka och varför? 

• På vilket sätt kan miljön spela en avgörande roll för att en elev med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar? 

• Vilka svårigheter finns det med att arbeta med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? 

• Vilka möjligheter finns det att arbeta med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? 

 

Textkort (Samtalsteman) 

 

• Elever med NPF 

• Inkludering 

• Planering 

• Genomförande 

• Extra anpassning 

• Miljö   

• Svårigheter  

• Möjligheter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


