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1. Inledning  

 

Vår uppfattning baserat på tidigare arbetslivserfarenheter och VFU-perioder är att det blivit allt 

vanligare med diagnosen ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) i skolan och på 

fritidshemmet. Vi har även uppfattat att fokus ofta läggs på vilka  utmaningar fritidshemmet kan 

innebära för individer med denna funktionsnedsättning. I arbetet kommer vi behandla de 

möjligheter, utmaningar och förutsättningar fritidshemmet har i arbetet med elever med diagnosen 

ADHD, detta är viktigt utifrån Skolverket (2016) som beskriver att man ska se alla elever, främja 

deras utveckling och lärande.  

Skolverket (2016) beskriver att i fritidshemmet ska undervisningen baseras på elevers behov, 

intressen och erfarenheter. I läroplanen beskrivs det också att undervisningen i fritidshemmet ska ta 

tillvara på olikheter och den mångfald som finns på fritidshemmet vilket ska bidra till elevernas 

förståelse för olika sätt att tänka och vara. Vidare beskriver Skolverket (2016) de möjligheter som 

finns på fritidshemmet samt hur lärare i fritidshem ska arbeta för att ta tillvara på mångfalden som 

finns bland elever på fritidshemmet.   

Detta arbete kommer bli relevant för vår framtida yrkesroll då vår uppfattning är att just denna 

funktionsnedsättning är förekommande i dagens skolverksamhet. Lärare i fritidshemmet har i 

uppdrag att ge alla elever en meningsfull fritid baserat på varje individs egna intressen och 

förutsättningar. Fritidshemmet är inte en verksamhet styrd av måluppfyllelse som den obligatoriska 

skolan är vilket ger lärare i fritidshem en stor chans att använda den valfrihet som finns när det 

gäller planering av verksamhetens innehåll. Som lärare i fritidshem kan verksamheten baseras i 

elevgruppens behov och lärare är fria att ändra upplägget på verksamheten om behovet finns. Finns 

det elever med diagnosen ADHD i elevgruppen på fritids finns det goda möjligheter att lägga upp 

verksamheten efter elevernas behov.   

I detta arbete är vi intresserade av hur verksamheten läggs upp med tanke på att den ska erbjuda en 

meningsfull fritid för varje elev i gruppen. På fritidshemmet har också eleverna stor chans att 

påverka och ha inflytande på verksamheten och vad som erbjuds vilket också medverkar till att den 

utgår från den befintliga elevgruppens behov och intressen. I arbetet vill vi få kunskap om vilka 

möjligheter, utmaningar och förutsättningar som fritidshemmet har i arbetet med att bidra till en 

meningsfull fritid för elever med diagnosen ADHD. 

De benämningar som kommer att användas i arbetet för de som jobbar på fritidshem är: grundlärare 

i fritidshem samt lärare eller personal på fritidshemmet. 
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2. Bakgrund  

 

I det här kapitlet kommer tidigare forskning om ADHD att tas upp. Eftersom forskning om elever 

med diagnosen ADHD i fritidshem är liten har paralleller mellan den forskning som finns och de 

lagar och skrivelser från Skolverket och regeringen gjorts. Forskning som tagits upp i denna delen 

är vilka symptom som diagnosen ADHD kan ha och hur arbete med elever som har diagnosen 

ADHD kan genomföras. Även forskning kring hur arbetet med elever som har diagnosen ADHD i 

förskolan har tagits del av och skrivs fram i detta kapitel.  

Forskning kring hur lärare i fritidshemmet arbetar med elever med diagnosen ADHD var bristfällig 

i de databaser som sökts forskning i, men det är något vi försöker ta reda på i insamlingen av 

empiri. 1 

 

2.1 Forskning om ADHD 

 

NPF är en förkortning för ordet neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Jakobsson och Nilsson 

(2011) nämner att de vanligaste diagnoserna inom detta område är ADHD, autism och Aspergers 

syndrom. 

 

Jakobsson och Nilsson (2011) beskriver diagnosen ADHD som en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning som yttrar sig och som kan förklaras genom tre begrepp och huvudgrupper: 

uppmärksamhetsproblem, överaktivitet och bristande impulskontroll. För att få en fastställd diagnos 

ska dessa svårigheter pågått under en längre period samt startat innan personen fyllt sju år och ska 

yttra sig i minst två vardagssituationer till exempel i skolan och i hemmet. Symptomen kan yttra sig 

till exempel som koncentrationssvårigheter och svårt att sitta still under lektionstid i skolan 

(Jakobsson & Nilsson 2011).  

Författarna beskriver ADHD som en symtomdiagnos som yttrar sig genom de tre områden som 

diagnosen betår av. Diagnosen ADHD ser olika ut och yttrar sig på olika sätt för alla individer, 

vissa har endast ett av symptomen medan andra kan ha en kombination av dem. 

Vidare beskriver Jakobsson och Nilsson (2011) att personer med diagnosen ADHD har svårt med 

styr- och reglermekanismer som krävs för att de ska kunna planera, genomföra och slutföra olika 

                                                 
1
 Vi har sökt forskning i följande databaser; Primo – bibliotekets söktjänst, LIBER, Den fria webben, Google scholar, 

Eric samt Swepub. Vi har använt följande sökord; After school program* AND ADHD och Fritids* AND ADHD. 
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sorters aktiviteter. Genomgående för diagnosen är att individerna har svårt att minnas och 

genomföra uppgifter. Författarna beskriver vidare att begåvningen hos individer med diagnosen 

ADHD fungerar normalt, de vet och förstår vad som menas, men symptomen på diagnosen kan 

bidra till svårigheter för att genomföra uppgifter (Jakobsson & Nilsson, 2011). Jakobsson och 

Nilsson (2011) och Garner, Kauffman och Elliott (2013) belyser vikten av strukturering och 

schemaläggning av vardagen som underlättar människor som har diagnosen ADHD trots dess 

symptom.  

 

Honos-Webb (2005) skriver och konstaterar i sin bok de svårigheter elever med diagnosen ADHD 

oftast har men förtydligar också de egenskaper som kan yttra sig som positiva konsekvenser på 

svårigheterna. Till exempel beskriver Honos-Webb att den impulsivitet personer med diagnosen 

ADHD har oftast yttrar sig som något negativt genom aggressivitet och liknande. Här menar 

författaren att impulsivitet kan bidra till en positiv beslutsamhet som i sin tur gör att individerna 

ökar chansen att fullfölja och slutföra de projekt som de blir intresserade av. Även detta beskrivs i 

en rapport från Socialstyrelsen (2004) där de menar att personer med diagnosen ADHD ofta visar 

stor entusiasm och ambition till projekt och idéer som de blir intresserade av. Socialstyrelsen (2004) 

menar att denna sida av personligheten sällan kommer fram i skolans värld eftersom där finns det 

riktlinjer och mål för vad elever ska uppnå och uppnår de inte målen så brister utbildningen och 

skolan. Bruce, Rubin, Thimgren och Åkerman (2016) Beskriver också detta och förklarar 

svårigheterna med att anpassa undervisningen för elever med särskilda behov i och med brist på 

planeringstid, dokumentation, uppföljning och utvärdering. Med detta faktum blir det alltså svårt att 

utforma undervisningen så att elever med diagnosen ADHD’s intressen och idéer kommer fram.  

 

Olsson och Olsson (2017) förklarar vilka pedagogiska åtgärder som kan tillämpas i bemötandet av 

elever med diagnosen ADHD i förskolan och i grundskolan för att underlätta för eleverna och 

hjälpa dem att få en fungerande vardag. Författarna beskriver till exempel att ett positivt samarbete 

mellan hem och förskola är något som bidrar till ett fungerande arbete med elever med diagnosen 

ADHD. Att schemalägga stora delar av dagen med hjälp av bildstöd är en stor fördel menar 

författarna. Att tidsbestämma aktiviteter på ett tydligt sätt är också en stor fördel för att skapa en 

strukturerad vardag för elever med diagnosen ADHD. Bildstöd är också en fördel att använda i 

enskilda aktiviteter till exempel i vilken ordning eleven ska ta på sig sina ytterkläder för att 

underlätta dessa olika steg för eleven. Att begränsa elevens valmöjligheter, till exempel att låta 

eleven välja om han eller hon vill leka med lego eller spela ett spel tillsammans med en bestämd 

person. Detta gör att eleven kommer ha lättare att anpassa sig till verksamheten (Olsson & Olsson, 
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2011). Dessa åtgärder som författarna beskriver är framarbetade för förskolan och grundskolan men 

är enkelt att anpassa så att de fungerar även i fritidshemmets verksamhet. Hellberg (2017) förklarar 

att dessa olika åtgärder bidrar till en inkludering av elever vilket innebär att alla elever, oavsett 

förutsättningar har rätt att delta i undervisningen. Att inkludera elever i undervisningen är även ett 

krav inom fritidshemmets verksamhet enligt skollagen (SFS 2010:800). 

 

2.2 Fritidshemmet i läroplanen   

Enligt Skolverket (2016) går fritidshemmets uppdrag i stort att förklaras genom att det ska 

komplettera den obligatoriska grundskolans mål och innehåll samt att fritidshemmet ska utgå från 

elevernas behov och intressen i undervisningen. Genom detta ska elevernas lärande stimuleras och 

eleverna ska erbjudas en god och meningsfull fritid. I undervisningen på fritidshemmet ska eleverna 

få chansen att upptäcka nya sätt att arbeta och uttrycka sig genom och därmed också inspireras till 

att vilja upptäcka och lära mera. Leken är en viktig del i fritidshemmets verksamhet vilket är 

positivt då elevernas förmåga att lära tillsammans med och av andra elever sker bäst i olika 

gruppkonstellationer. Genom att eleverna får lära av och med varandra får de också chansen att 

utveckla sitt sätt att motverka och lösa konflikter tillsammans. Detta bidrar i sin tur till en 

utveckling av demokratiska principer och arbetssätt då ett slags demokratiskt arbetssätt måste 

tillämpas om leken och gruppen ska fungera.  

 

Lärare i fritidshemmet finns till för att bidra till att främja dessa utvecklingsfaser som nämnts ovan 

samt hjälpa till och stötta eleverna i de olika processer och händelser som uppstår på fritidshemmet. 

Lärare i fritidshemmet har också som uppdrag att skapa en meningsfull fritid för samtliga elever på 

fritidshemmet och välja aktiviteter beroende på vad den befintliga elevgruppen behöver.  

Lärare i fritidshemmet ska vidare också erbjuda en god omsorg och bidra till trygghet för varje elev 

på fritidshemmet. Grunden till att alla dessa punkter som nämnts ovan ska finnas och erbjudas för 

eleverna på fritidshemmet innebär en noggrann och djupgående planering samt koppling till 

styrdokument för fritidshemmets alla delar, lika viktigt i den fria leken som i de styrda aktiviteterna 

(Skolverket, 2016).  

 

2.3 Teoretisk utgångspunkt 

Vår teoretiska utgångspunkt för detta examensarbete kommer att utgå från det fenomenografiska 

perspektivet. 

I detta arbete kommer lärare i fritidshems uppfattningar kring arbetet med elever som har diagnosen 

ADHD att belysas.  
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I den fenomenografiska forskningsansatsen är det just uppfattningar om fenomen som forskaren vill 

få fram vilket stämmer väl in på hur insamlingen av empiri kommer gå till samt hur resultatet 

kommer att skrivas fram. 

Marton (2015) förklarar att fenomenografi är vad människor uppfattar, vad de har för 

föreställningar och hur de på olika sätt upplever ett fenomen. Marton och Booth (2000) förklarar att 

det största intresset i en fenomenografisk studie är att beskriva den variationen som finns i 

människors sätt att uppfatta ett fenomen. I fenomenografiska studier skapar forskaren 

beskrivningskategorier för att fånga upp den variationen som finns i människors sätt att erfara ett 

fenomen (Marton & Booth, 2000). Dessa beskrivningskategorier har även gjorts i denna studie men 

kallas då för teman. Vidare skriver författarna att fenomenografin är en ansats för att identifiera, 

formulera och hantera olika forskningsfrågor. Fenomenografin är specialiserad metod som 

uppmärksammar frågor som i största del är relevanta för lärande och förståelse i en pedagogisk 

verksamhet (Marton & Booth, 2000). I denna studie presenteras lärare i fritidshems uppfattningar 

om diagnosen ADHD, inte bara det alla respondenter har gemensamt, utan även de saker som 

skiljer sig från mängden. Marton (2015) beskriver att fenomenografi innefattar skilda uppfattningar 

av samma fenomen beroende på vem man frågar, men att de olika uppfattningarna grupperas in i 

kategorier för att få en helhet utav vad respondenterna menar. 
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3. Syfte 

Syftet med studien är att belysa lärare i fritidshems uppfattningar om arbetet med elever som har 

diagnosen ADHD. 

 

3.1 Frågeställningar 

• Vilka möjligheter respektive utmaningar uppfattar lärarna att det finns i arbetet med elever som 

har diagnosen ADHD i fritidshem?  

• Vilka förutsättningar krävs enligt lärarna för att skapa en meningsfull fritid för elever med 

diagnosen ADHD i fritidshem?   
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4. Metod 

Denna studie bygger på en kvalitativ forskningsmetod. Metoden valdes då syftet med studien var att 

ta reda på lärare i fritidshems uppfattningar om ett fenomen vilket gör den kvalitativa 

forskningsmetoden mest lämpad (Fejes & Thornberg, 2015). Intervjuer valdes som 

datainsamlingsmetod då denna metod ansågs mest passande efter vad som tagits del utav i det 

Bryman skrivit kring val av datainsamlingsmetod. Bryman (2011) beskriver kvalitativ metod som 

en tolkningsinriktad metod där respondenterna i studien tolkar den verklighet som ämnas att 

undersökas. Bryman (2011) skriver även att kvalitativ forskning är mer inriktad på ord istället för 

siffror som är vanligt förekommande i en så kallad kvantitativ metod, därför blev valet, utifrån 

syftet, den kvalitativa metoden. Då intervjuer valdes som datainsamlingsmetod för denna studie 

passade också fenomenografin bäst in som teoretisk utgångspunkt vilken är en del i den kvalitativa 

forskningsmetoden.  

En annan anledning till valet av den kvalitativa metoden var för att fokus låg på att studien skulle 

utgå från personers erfarenheter av det beskrivna fenomenet kring hur lärare i fritidshem uppfattar 

arbetet med elever som har diagnosen ADHD. Bryman (2011) förklarar att inom den kvalitativa 

forskningsmetoden arbetar man induktivt, utan objektivitet, för att vara öppen och anamma ett 

tolkande synsätt. Vidare skriver Bryman (2011) att det bildas en teorigenerering utefter svar från 

respondenter istället för att forskaren prövar olika teorier i sin forskning. 

 

4.1 Datainsamlingsmetod  

I denna studie används enbart enskilda och halvstrukturerade intervjuer för insamling av data då vi 

anser det var den mest relevanta metoden för att få fram den fakta som behövs för att få svar på 

studiens forskningsfrågor. Dahlgren och Johansson (2015) skriver att kvalitativa intervjuer, till 

exempel den halvstrukturerade intervjun, är den mest förekommande metoden för datainsamling i 

en fenomenografisk forskningsansats. Forskningsfrågorna utgår från lärarnas uppfattningar 

angående fenomen i fritidshemmet, uppfattningar och upplevelser om ett fenomen är centralt för en 

fenomenografisk studie (Booth & Marton, 2000). Vi är medvetna om att svaren i intervjun endast 

kommer att innehålla uppfattning som lärarna i fritidshemmet har angående ADHD och hur de 

fungerar på fritidshemmet. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att en halvstrukturerad intervju 

får fram de perspektiv och åsikter som undersökningspersonen har angående ämnet som beforskars. 

Författarna beskriver den halvstrukturerade intervjun som ett vardagssamtal men som tydligt syftar 

till ett fenomen. Att använd sig av enskilda halvstrukturerade intervjuer innebär, enligt Dahlgren 

och Johansson (2014) att forskaren endast använder en intervjuguide som vägleder intervjupersonen 
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genom att bara använda ett mindre antal frågor. Frågorna som väljs har sin utgångspunkt i det som 

intervjun avser av beröra. Dahlgren och Johansson (2015) förklarar att i fenomenografiska 

intervjuer, som genomförts i denna studie, är det mycket viktigt för forskaren att få ett så 

uttömmande svar som möjligt. Författarna skriver att denna teknik för att fördjupa och utvidga ett 

samtal kallas för probing som alltså är tekniken som de halvstrukturerade intervjuerna bygger på 

(Dahlgren & Johansson, 2015).  

 

4.2 Urval  

I studien deltar totalt sex grundlärare i fritidshem på tre olika skolor som alla är utbildade till 

grundlärare i fritidshem eller den tidigare motsvarigheten fritidspedagog. Dessa lärare har valts ut 

genom att vi haft dem som handledare eller kollegor under tidigare VFU-perioder eller 

anställningar. I studien benämns de personer som intervjuats för intervjupersoner. 

En annan anledning till valet av intervjupersoner har varit att vi med säkerhet vet att personerna har 

viss erfarenhet av vårt forskningsområde. I studien har en kombination mellan ett 

bekvämlighetsurval och ett målstyrt urval använts för att välja ut de lärare som deltagit. Bryman 

(2011) skriver att ett målstyrt urval innebär att man väljer intervjupersoner som är relevanta för 

forskningen och som man vet har kunskap inom området. Ett bekvämlighetsurval är enligt Bryman 

(2011) när man väljer intervjupersoner utifrån vilka personer som för tillfället finns tillgängliga för 

forskaren. 

 

4.3 Genomförande  

Genomförandet av våra intervjuer har skett på en förbestämd tid och plats som vi kom överens om 

med intervjudeltagaren. Intervjuerna genomfördes i ett mindre rum på respektive skola där en av 

oss har haft ansvar för intervjun men båda kommer sitta med i rummet under intervjuns gång. 

Atmosfären på samtliga intervjuerna har varit god och avspänd med stort intresse av arbetet hos 

intervjupersonen vilket har lett till fördjupade svar på frågorna som ställdes. Intervjuerna spelades 

in på en mobiltelefon och varade mellan 20 och 30 minuter. Under intervjuns gång ställdes de 

frågor som finns med i intervjuguiden (se bilaga 1) samt eventuella följdfrågor som kunde ge en 

utvecklad förståelse för de intervjudeltagaren förklarar. Valet att använda en intervjuguide 

grundades i att intervjuerna skulle se relativt lika ut och för att minska risken att viktiga frågor 

glöms. Frågorna till intervjuerna är öppna frågor där mycket utrymme för reflektion hos 

intervjupersonen finns. Detta val gjordes för att öka chansen till att ett djupare svar på frågorna 

skulle framkomma.  
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I arbetet har så kallade löpande analyser gjorts vilket innebär att direkt efter en intervju gick vi 

genom tillsammans och diskuterade till exempel om vad som kan ändra till nästa intervju eller om 

någon specifik fråga var extra bra. De ändringar av frågor som gjordes ändrades också i 

intervjuguiden. I den löpande analysen analyserades svaren för att sedan kunna bedöma om vi fick 

de svar som det ämnades att frågan skulle få eller förstod intervjupersonen frågorna på ett sätt som 

inte förutsetts. Detta är vad som framkom av att vi gjorde löpande analyser och det gick då relativt 

snabbt och enkelt att åtgärda eller ändra något i intervjun (Davidson & Patel, 2011). 

 

De enskilda halvstrukturerade intervjuerna spelades in och detta gjordes för att intervjuerna skulle 

kunna tas del av vid ett senare tillfälle. Bryman (2011) menar att detta underlättar den analys som 

ska göras av den insamlade empirin då forskaren får möjlighet att ta del av och tolka det 

intervjupersonerna sagt i sina intervjuer. Med hjälp av inspelningarna har materialet transkriberats 

vilket innebär att intervjuerna har skrivits ner i text. Inför transkriptionen togs Norrbys (2014) text 

angående transkription del av. Författaren förklarar begreppet transkription som en metod att föra 

över tal till skrift så att samtalet kan läsas. Vidare beskriver Norrby (2014) att transkriberingar kan 

se olika ut beroende på ändamål och att allt inspelat material inte alltid behandlas på samma sätt, 

men att det alltid rör sig om en överföring från tal till skrift. Norrby (2014) beskriver att 

bastranskription är tidsbesparande jämfört med många andra transkriberingsmetoder i synnerhet för 

att forskaren inte lägger alltför mycket möda på enskilda ords detaljuttal eller mätning av pauser. I 

denna studie har bastranskription används som metod för transkriberingen då metoden inte är lika 

tidskrävande, men ändå uppfyller kriterierna för att få fram relevant empiri för forskningen. 

 

4.4 Databearbetning och analys  

Analysprocessen av empirin i denna studie har sin utgångspunkt från Bryman (2011) som beskriver 

den valda metoden som en ’’tematisk innehållsanalys’’. I denna analysmetod menar författaren att 

det huvudsakliga går ut på att hitta centrala teman som forskarna får fram genom en noggrann 

läsning av de transkriberingar som är gjorda efter intervjuerna. Bryman (2011) beskriver vidare att i 

den tematiska innehållsanalysen är det tyngden på vad som sägs och inte hur det sägs som ligger 

som grund i analysmetoden. Vad som sägs är alltså det som sorteras in i olika teman som sedan blir 

grunden för resultatet. De teman som hittas och används ska uppstå genom de ämnen som repeteras 

utav samtliga intervjudeltagare. Den tematiska innehållsanalysen som beskrivs av Bryman (2011) är 

lik och går att jämföra med i den så kallade fenomenografiska analysmodellen som beskrivs av 

Dahlgren och Johansson (2015). Författarna förklarar den fenomenografiska analysmodellen med 

hjälp av sju steg som forskare genomgår under analysering av data. Dessa sju steg är alltså följda i 
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denna studie men istället för en fenomenografisk analysmodell är metoden kallad för en tematisk 

innehållsanalys som beskrivs av Bryman (2011). I det första steget, att bekanta sig med materialet, 

i den fenomenografiska analysmetoden förklarar Dahlgren och Johansson (2015) att forskare 

bekantar sig med materialet genom att läsa de transkriberade intervjuerna för att på så sätt bekanta 

sig med den insamlade empirin. I andra steget, kondensation, ligger fokus på att hitta de mest 

betydelsefulla saker som sagts i intervjuerna och para ihop uttalanden om ett visst fenomen med 

varandra. I tredje steget, jämförelse, ska dessa olika uttalanden man hittat i intervjuerna jämföras för 

att hitta skillnader och likheter i uppfattningar som intervjupersonerna haft om ett fenomen, vilket 

enligt Dahlgren och Johansson (2015) är målet med en fenomenografisk studie. I det fjärde steget, 

gruppering, ordnas dessa likheter och skillnader i det insamlade materialet i olika teman vilket i 

denna studie gjordes genom att urklipp från intervjuerna klistrades fast på tre olika papper där varje 

tema symboliserade ett papper. I det femte steget, artikulera kategorier, kontrolleras de teman som 

skapats för att forskaren ska få klart för sig hur stora variationerna i en uppfattning i varje tema kan  

vara utan att en ny kategori måste skapas. I det sjätte steget, namnge kategorier, är det dags att 

namnge dessa olika grupperingar man skapat, Dessa namn ska tala om vad temat handlar om på ett 

kortfattat sätt. I det sjunde och sista steget i den fenomenografiska analysmetoden, den kontrastiva 

fasen. I denna fas går forskaren genom innehållet i varje tema för att se om innehållet passar i fler 

än ett tema. Detta görs för att kontrollera att varje kategori är fullständig. I denna studie har dessa 

sju steg följts samt att underkategorier till varje tema skapats för att få en tydligare bild av varje 

tema samt för att det skulle bli ett färre antal teman som är en fördel enligt Dahlgren och Johansson 

(2015).  

Efter transkriptionen lästes det färdigställda materialet noga igenom för att sedan kunna komma 

fram till teman som skulle representera den insamlade empirin. Hur detta gjordes framgår i texten 

ovan om de sju stegen i den fenomenografiska analysmetoden. Då intervjufrågorna utgått från de tre 

termer som framkommer i forskningsfrågorna och är det som studien syftar till så blev dessa termer 

också de tre teman som studiens resultat utgår från. Dessa tre termer som syftas på är möjligheter, 

utmaningar och förutsättningar som fritidshemmet har i arbetet med elever som har diagnosen 

ADHD. Varje tema fick tre stycken underkategorier för att få fram allt det som intervjupersonerna 

menar är möjligheter, utmaningar och förutsättningar då det inte endast fanns en sak som 

fokuserades på av intervjupersonerna. För att komma fram till underkategorier till de valda teman så 

har citatet som parats ihop med vardera tema också sorterats in i tre delar vilket då resulterat i 

temats underkategorier. Genom att ta fram underkategorier till varje tema så har det som samtliga 

intervjupersoner menat kommit fram i resultatet. På detta sätt har även det som endast en enskild 

intervjuperson nämnt kommit fram vilket är en viktig del i fenomenografin som denna studie har 
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som teoretisk utgångspunkt. Detta menar även Dimenäs (2007) där författaren skriver att synliggöra 

variationer i människors uppfattningar om ett fenomen är en stor del i fenomenografin som teori. 

 

I resultatet har varje tema presenterats med respektive underkategorier där citat ur intervjuerna samt 

kommentarer till dessa visats för att styrka resonemanget. Sist efter varje presenterat tema följer en 

sammanfattning av hela temat och hur underkategorierna hjälper till för att få ett tydligt svar på 

vardera forskningsfråga. Forskningsfrågorna används som rubriker i resultatet där 

underkategorierna följer som underrubriker. I resultaten benämns intervjupersonerna som 

intervjuperson 1, intervjuperson 2 och så vidare.  

 

4.5 Validitet och Reliabilitet  

Begreppet validitet förklarar Kihlström (2007) som att läsaren ska kunna förstå de 

beskrivningskategorier som genomgående visas i arbetet och därför är det viktigt att vi förklarar och 

beskriver faserna i denna studie så att analys- och intervjudelen blir tydliga för läsaren. Detta är 

grunden för att arbetet ska nå en hög validitetsgrad. I och med vår beskrivning av genomförande 

och tydligt formulerade analysavsnitt så finns en genomgående tydlighet gällande studiens 

uppbyggnad och medför därmed en hög validitet. Arbetet håller en hög validitetsgrad eftersom att 

vi är två personer som granskat intervjusvaren och hjälpts åt att passa in dessa i de olika teman som 

visas sedan i resultatdelen. 

 

Enligt Kihlström (2007) handlar reliabilitet om att studien är tillförlitlig och trovärdig. Det 

vanligaste sättet att undersöka reliabiliteten är att en annan person gör samma undersökning för att 

på så sätt se om samma resultat framkommer. Kihlström (2007) förklarar vidare att medbedömaren 

får tillgång till forskarens intervjusvar och kategoriseringar för att se om denne person tematiserar 

intervjusvaren under samma teman som den ursprungliga forskaren gjort. 

 

4.6 Etiska aspekter  

Innan intervjuerna startade med de deltagarna i studien blev intervjupersonerna belysta om hur detta 

material kommer att användas samt vilka som kommer att få ta del av intervjuerna och resultatet. 

En tillståndsblankett (se bilaga 2) användes där information om det som precis nämnts framkommer 

och där en underskrift av författare och deltagare visar att löften som getts kommer att hållas.   
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Vetenskapsrådet (2002) skriver om fyra huvudkrav som innefattar individskyddskravet; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att intervjupersonerna skall informeras om deras uppgift i projektet och 

villkoren som gäller för deras deltagande. Här ska de även upplysas om att deltagandet är frivilligt 

och att de har rätt att avbryta sin medverkan närsomhelst. 

Samtyckeskravet förklaras enklast genom att deltagaren på något sätt samtycker om att delta i 

studien. I denna studie har en tillståndsblankett använts för att fullfölja detta krav.  

Konfidentialitetskravet berör den tystnadsplikt som råder i ett forskningssammanhang, där 

intervjupersonerna avidentifieras och inte utelämnas till andra mer än de som bedriver forskningen. 

Nyttjandekravet innebär att insamlad data inte får användas mer än till den forskning som bedrivs 

till detta examensarbete.    
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5. Resultat och analys 

I detta kapitel tas lärarnas uppfattningar upp om vilka möjligheter och utmaningar som 

fritidshemmet har i arbetet med elever med diagnosen ADHD och vilka förutsättningar som krävs 

för att skapa en meningsfull fritid för elever med diagnosen ADHD på fritidshemmet. Som nämnt i 

metoddelen så kommer varje tema att skrivas fram med hjälp av dess underkategorier där citat och 

kommentarer till dessa kommer att visas på för att styrka resonemanget. I slutet på varje del där ett 

tema har skrivits fram följer en sammanfattning där resultatet knyts samman för att få ett tydligt 

svar på forskningsfrågorna.  

 

5.1 Lärares uppfattningar om möjligheter som fritidshemmet har i arbetet med elever 

med diagnosen ADHD. 

 

I denna del kommer resultatet i temat möjligheter som fritidshemmet har i arbetet med elever med 

diagnosen ADHD har som framgått i empirin att skrivas fram. Underkategorier i detta tema är; 

Inget krav på måluppfyllelse eller kunskapskrav, elevinflytande och enskilda elevers behov.   

 

5.1.1 Inget krav på måluppfyllelse eller kunskapskrav 

Intervjupersonerna syftar på att fritidshemmet är en verksamhet där personalen är fri att bestämma 

själva vilka aktiviteter som ska genomföras samt hur man väljer att lägga upp undervisningen 

eftersom det inte finns samma krav gällande måluppfyllelse eller kunskapskrav på fritidshemmet.  

Intervjuperson 5 menar att:  

 

Intervjuperson 5: Vi kan ju jobba i princip hur vi vill med dem eleverna. Vi har ju inga specifika 

lärandemål i matte eller svenska som kräver att vi jobbar på det här sättet utan vi är ju jättefria med att 

tänka om och tänka nytt och alltså man kan ju komma till målet på så många olika sätt och det är ju vi 

helt liksom låsta från en väg utan vi kan ju bara tänka om och testa, och det tycker jag är jättebra. 

 

5.1.2 Elevinflytande  

I flera av intervjuerna framgår det att ett slags elevinflytande som är vanligt förekommande på 

fritidshemmet är att eleverna själva får bestämma vad de vill göra vilket ofta resulterat i att det 

aktiverar sig med saker som de är intresserande av. Detta menar intervjupersonerna är en positiv 

möjlighet i fritidshemmet. Intervjuperson 3 menar att: 

 



 

14 

Intervjuperson 3: Dom barnen har ju större chans att få utlopp för sina intressen på fritidshemmet än vad 

de har i skolan. För det är väldigt tydligt, jag märker i alla fall att det de tycker är roligt kan de göra 

väldigt länge och jobba väldigt bra med och det de inte tycker är roligt går åt skogen, så hittar man deras 

intressen och deras vad dom tycker är roligt och vad de vill lära sig så tror jag man verkligen kan få dem 

att brinna för något och bli fokuserad på det. Det är väl det jag ser som den största potentialen för dom på 

fritidshemmet. 

 

Denna citering ur en intervju visar på vikten av denna sorts elevinflytande för att meningsfullhet ska 

kunna uppnås under tiden eleverna spenderar på fritidshemmet. Intervjupersonen syftar också på att 

elever med diagnosen ADHD gynnas utav denna sorts elevinflytande då de ofta fungerar bra i 

aktiviteter som de är intresserade av och tycker är roligt. Intervjupersonen använder uttrycket 

”dom” med vilket intervjupersonen syftar på elever med diagnosen ADHD.    

 

5.1.3 Enskilda elevers behov 

I denna kategori menar intervjupersonerna att det är enklare att se till enskilda individer och vad de 

har för behov den tid som de spenderar på fritidshemmet. På fritids är det elevernas intresse som 

står i fokus vilket flera av intervjupersonerna menar är positivt då de uppfattar att de flesta eleverna 

tycker att det som är roligt och när de får utöva sitt intresse så blir det meningsfullt för dem. Här 

syftas det på att ett intresse som bara en enskild elev har ska kunna genomföras av elev själv och 

behöver inte betyda ett hinder bara för att ingen annan elev vill ägna sin tid åt samma aktivitet. En 

annan uppfattning i intervjuerna är att det ibland inte är nödvändigt att endast se till den enskilda 

individen och vad den eleven behöver träna på utan ibland gynnas verksamheten i stort att se till 

vad hela gruppen behöver öva på för att på längre sikt också se resultat hos de enskilda eleverna.  

Intervjuperson 3 och 5 säger i sina intervjuer:  

 

Intervjuperson 5: Det kan ju skilja sig vad jag anser, alltså som pedagog, att eleven behöver och va 

eleven själv tycker vad han behöver, det kan ju vara väldigt olika. Men säg att jag vet att eleven har haft 

en ganska tuff dag i skolan så kanske jag tycker att rekreationsbiten är lite viktigare denna eftermiddagen 

en stund i alla fall och då får man ju kanske tänka på vad skulle vi kunna göra, för där är det ju lite upp till 

assistenten vad kan jag och min elev göra där min elev får rekreation för det behöver ju inte betyda 

samma sak för alla elever. Det behöver ju inte vara att du sitter i ett tyst rum liksom. Så det är ju 

jätteindividuellt elevs efter elev och kanske också assistent efter assistent hur man tycker och tänker och 

sen… 

 

Intervjuperson 3:  Det är att man ska få en meningsfull fritid, att dom ska få utveckla dels det dom är bra 

på men även det de inte är så bra på. Sen är det ganska, det är samma där, man utgår från barngruppen, 
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vad behöver den här gruppen träna extra på. Vissa behöver träna på sociala relationer och vissa behöver 

träna på att få röra på sig, sin rörelse, sen försöker man lägga in alla de olika bitarna i det hela så det kan 

bli väldigt mycket olika saker på olika fritidshem. 

 

Här syftar intervjupersonen på att de eleverna behöver inte alls behöver vara samma som alla andra 

utan att elevers behov är någon som är individuellt och inte styrs av någon annan än eleven själv. 

Att se till de individuella elevernas behov är något som skapar meningsfullhet men intervjupersonen 

menar också att det som personalen tycker är ett behov hos eleven inte nödvändigtvis är vad eleven 

anser är viktigt eller vad eleven vill göra i den situationen.  

 

5.1.4 Sammanfattning av möjligheter   
I denna del visar vi citat från de intervjuerna som är tematiserade i kategorin möjligheter som 

fritidshemmet har i arbetet med elever med diagnosen ADHD ser vi exempel på att alla 

intervjupersonerna menar på att fritidshemmet har stora möjligheter i arbetet med att skapa en 

verksamhet där en meningsfull fritid står i fokus. Intervjupersonerna nämner att de största 

möjligheterna för fritidshemmet i detta arbete är att det inte finns några krav på måluppfyllelse eller 

att verksamheten inte är styrd på något sätt vilket innebär att personal på fritidshem kan lägga upp 

och fylla sin verksamhet med det som passar just den elevgruppen. I denna aspekt menar 

intervjupersonerna också att det är enklare att se till enskilda individer och vad de har för behov den 

tid som de spenderar på fritidshemmet.  

 

På fritids är det elevernas intresse som står i fokus vilket flera av intervjupersonerna menar är 

positivt då de uppfattar att de flesta eleverna tycker att det som är roligt och när de får utöva sitt 

intresse så blir det meningsfullt för dem. De flesta intervjupersonerna menar dock på att i 

verksamheten försöker och strävar efter att behandla alla lika så långt det går men att elever med 

diagnosen ADHD ibland kan få en annan slags behandling eller bemötande då de oftast är enklare 

för dem att anpassa sig till verksamheten och skapa en meningsfull fritid för dem om de lyckas att 

ta sig genom eftermiddagen utan hinder. Detta pekar empirin på är en väg för att skapa en 

meningsfull fritid även för de elever med diagnosen ADHD som ibland kan ha svårigheter att 

anpassa sig till verksamheten på fritidshemmet.  
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5.2 Lärares uppfattningar om utmaningar som fritidshemmets har i arbetet med elever 

med diagnosen ADHD 

I denna del är det temat utmaningar som kommer att belysas. Resursfrågan, lärare i fritidshems 

kompetens och struktur är de tre underkategorier som kommer att skrivas fram i denna del.  

 

5.2.1 Resurser  

Grundlärarna i fritidshem som vi intervjuat har lagt stor tyngd i att resurser i form av extra personal 

är en stor bristvara på fritidshemmet. Alla intervjupersoner menar att bristen på resurser blir en 

anledning till att arbetet med elever med diagnosen ADHD blir en stor utmaning för den befintliga 

personalen på fritidshemmet. Detta är anledning till att detta är en kategori under temat med 

utmaningar i arbetet med elever med diagnosen ADHD i fritidshemmet.  

Intervjuperson 1 menar:  

 

Intervjuperson 1: Utmaningarna är ju alltid att vi känner att vi är lite för få personal liksom. Man kan 

planera en aktivitet som de flesta gillar också får man alltid lägga upp en B plan och en C plan för hur gör 

vi när de barnet inte klarar av den vanliga aktiviteten, vad hittar vi på då. Antingen kan vi anpassa 

aktiviteten så att den känner att den lyckas och känner att den kan vara med. För det är så man alltid 

måste göra, att skapa situationer som eleverna känner att dom lyckas, det är då dem utvecklas och vågar 

utmana sig själva till nya saker. Så utmaningen blir alltid att vi är för få, okej vi kanske inte kan dra till 

stadsparken på två personal och 42 barn när vi har ett par utåtagerande som inte klarar av det utan får 

panik av alla intryck […] Personal och lokaler är utmaningar. 

 

Här syftar personen vi intervjuat på att det blir svårt att hitta på större aktiviteter som kan bidra till 

en meningsfullhet på fritidshemmet då det oftast finns för lite personal för att kunna genomföra det. 

Intervjupersonen menar att elever med diagnosen ADHD ofta behöver extra stöd för att klara sig 

genom dagen på ett bra sätt vilket gör att det blir svår när man har en stor barngrupp och ska göra 

nya eller stora aktiviteter som kräver extra mycket av elever med diagnosen ADHD.  

 

5.2.2 Kompetens  

En utmaning som intervjuerna har visat på är att kompetens hos personalen på fritidshemmet ofta 

kan vara bristande om man ser till erfarenhet och utbildning för bemötandet av elever med 

diagnosen ADHD. Ett flertal av de personer vi intervjuat tycker att kompetensutveckling är något 

som sällan erbjuds i verksamheten och som då bidrar till att arbetet med elever med diagnosen 

ADHD på fritidshemmet blir en utmaning. I andra citatet från intervjuperson 6 svarar denne på 

frågan om kompetensutveckling är något som skulle behövas mer av. Intervjuperson 6 menar: 
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Intervjuperson 6: Nej, det är nog bara eget intresse faktiskt, men sen så har man ju oftast när det är ett 

barn som inte fingerar i en grupp så finns det ju resursteamet kommunens resursteam som kommer ut och 

är med i fyra veckor eller vad det är, vi har precis haft dom här, och då har man ju samtal med dom för 

dom kommer ju hit och tittar med andra ögon på vad man kan förändra och var man ska sätta in stötarna 

kanske ska man bara sitta i samlingen fem minuter och sen gå ut så man får ju den hjälpen, […] men vi 

har ju ingen kompetensutveckling för just om det, det har vi inte, att vi inkluderar dom i våra grupper.  

 

Intervjuperson 6: Nä, jag tycker nog att man skulle behöva det faktiskt […].  

 

Denna intervjuperson syftar på att kompetensutveckling för att bemöta elever med diagnosen 

ADHD är bristfällig och är något man skulle behöva mer utav för att skapa en bättre verksamhet för 

elever med diagnosen ADHD. Personen nämner att de har fått handledning av specialpedagog 

vilket intervjupersonen har uppskattat och ansett hjälpt men menar också att det skulle vara bra med 

mer utav den sortens kompetensutveckling.  

 

5.2.3 Struktur  

I intervjuerna har vi ställt frågan hur struktur nås inom fritidshemmet då det är en verksamhet som 

normal inte är lika strukturerad som den obligatoriska skolan vilket kan vara en svårighet för elever 

med diagnosen ADHD. De flesta intervjupersonerna har då svarat att hitta struktur för elever med 

diagnosen ADHD på fritidshemmet blir en utmaning då det kan vara svårt att uppnå någon slags 

struktur i denna verksamhet då det är en verksamhet som inte är så uppstyrd och ska baseras på 

elevernas egna behov och intressen. I vissa intervjuer framgår det också hur de på fritidshemmet 

jobbar för att få en struktur för tiden som eleven spenderar på fritidshemmet. I andra citatet från 

intervjuperson 4 svarar denne på om hur fritidshemmet arbetar med att skapa struktur i 

verksamheten. Intervjuperson 3 menar:  

 

Intervjuperson 3: Det är svårare på ett fritidshem som sagt för i skolan kan det vara väldigt inrutat, de 

har sin plats, de får sitt arbetsschema och så, i fritidshemmet är det mer fritt, men där kan man göra det 

mer att man gör på samma sätt varje dag de kommer till fritids, man kanske kan ha bildschema på fritids 

med, att när de kommer så kanske det är mellanmål och sen utelek och så. Sen är det viktigt att man har 

samma återkommande så man inte ändrar om för mycket för de här barnen är väldigt… vet dom vad som 

ska hända och vet dom vad de ska göra så lugnar det dem ganska mycket, tvära kast är väl inget som dom 

uppskattar så mycket, inte vad jag upplevt i alla fall. 

 



 

18 

Intervjuperson 4: Det är ju det som vi har att på måndagar ser vi det och tisdagar gör vi detta och detta 

och detta och sen har vi alltid samma tider, vid den här tiden går vi till mellanmålet och vid den här tiden 

efter mellanmålet är vi ute så att våra strukturer är alltid densamma. Vi kanske börjar inne och sen är vi 

ute efter mellanmålet och vissa dagar är det tvärtom och det har vi nedskrivet och uppsatt. 

 

I dessa citat ur två intervjuer framgår det både att hitta en struktur för eleverna på fritidshemmet kan 

vara en utmaning men också på tips och idéer hur arbetet skulle kunna vara upplagt för att elever 

med diagnosen ADHD ska få en struktur över sin tid på fritidshemmet, till exempel att man har 

stående aktiviteter på bestämda dagar där samma schema används under en längre tid. 

Intervjupersonerna menar att man kan använda ett liknande arbetssätt på fritids med schema som 

sitter uppe för vad som gäller just den dagen så att elever själva kan ser vilken ordning aktiviteterna 

kommer på eftermiddagen.  

 

5.2.4 Sammanfattning av utmaningar 

Det som är mest genomgripande från vår insamlade empiri i denna del, alltså vilka utmaningar som 

finns i arbetet med elever med diagnosen ADHD i fritidshemmet, är att den största utmaningen är 

att de inte finns resurser i from av personal och lokaler att tillgå i den mån verksamheten känner att 

den behöver. Intervjupersonerna menar ofta på att större aktiviteter, både inplanerade i förtid men 

också spontana, ibland får tas bort och inte genomföras för att verksamheten är beroende på resurser 

till de elever som inte klarar av att hantera dessa aktiviteter som är utöver det vanliga upplägget på 

fritids. Som intervjuperson 5 nämner så krävs det ibland en extra arbetsinsats gällande hur 

verksamheten planeras om personal vet sedan att visas elever inte kommer kunna genomföra de 

aktiviteter som är schemalagda en dag. Detta kan medföra ett extra planeringsarbete då personal 

måste hitta en alternativ aktivitet till den elev eller de eleverna som inte kommer kunna medverka i 

aktivitet som till exempel kan vara att ha fri lek i idrottshallen. Detta innebär också, som flera av de 

andra sagt i sina intervjuer, att detta också leder till en personalfråga, vilket blir en utmaning, då det 

är svårt att skapa andra aktiviteter då det i sin tur leder till att mer personal behövs.  

 

Ett till utmaning som nämns, av bland annat intervjuperson 1 nämner, är att en lokalbrist på 

fritidshemmet ofta finns och ligger till grund för stora utmaningar i arbetet med elever med 

diagnosen ADHD. Ofta ser man att gå undan med en elev med diagnosen ADHD som ibland kan ha 

svårt med mycket intryck eller stökiga miljöer, som ofta uppstår på fritidshemmet, kan underlätta 

för att få en fungerande verksamhet. 
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Intervjuperson 4 och 6 nämner i sin intervju att en fördel, vilket också blir en utmaning, är 

tillgången till personal som har erfarenhet av arbete med elever med diagnosen ADHD eller andra 

sorters funktionsnedsättningar. Detta innebär alltså att utbildning inom detta ämne saknas vilket kan 

leda till ett försvårat arbete med att hitta meningsfullhet för samtliga elever på fritids. Även detta 

framkommer i kompetensavsnittet där intervjuerna menar att kompetensutveckling ofta är en 

sällsynt företeelse inom verksamheten.  

 

5.3 Lärares uppfattningar om vilka förutsättningar som krävs för att skapa en 

meningsfull fritid för elever med diagnosen ADHD på fritidshemmet 

Förutsättningar är det tredje teman som utgör denna studie. Föräldrakontakt, elevinflytande och 

resurser är de tre underkategorier som kommer att skrivas fram i denna del.  

 

5.3.1 Föräldrakontakt 

I Intervjuerna har det framgått en rad olika uppfattningar som intervjupersonerna anser är en 

förutsättning för att fritidshemmet ska kunna erbjuda en meningsfull fritid och utveckling för elever 

med diagnosen ADHD. Föräldrakontakt är en utav de uppgifter vi fått fram ur empirin som pekar på 

vad som är en förutsättning för att elever med diagnosen ADHD ska få en så bra dag som möjligt på 

fritidshemmet. Intervjuperson 4 menar: 

 

Intervjuperson 4: Det blir en del utav elevernas förväntan, man vet ju vad som förväntas att jag och 

föräldrarna har samma förväntan på eleverna och att vi gör samma sak, vi pratar kanske om samma sak, 

vi vet kanske vad vi inte ska prata om med eleverna så det underlättar ju mycket om man har samma 

förhållning som föräldrarna. Och att man är enig med dom att man säger samma sak för många gånger 

kan det vara så att, min förälder säger såhär och det är såhär och om man vet då att jo men så brukar den 

säga och menar på det här sättet. Då är det lättare att möta eleven också, så det tycker jag är jätteviktigt att 

man har en god relation med föräldrarna. 

 

Här syftar intervjupersonen på att en god kontakt med elever med diagnosen ADHD’s föräldrar är 

en viktig del för att få ett fungerande bemötande till eleven. Intervjupersonen menar att detta inte 

endast är en fördel för personalen på skolan utan också för föräldrarna och deras arbete i hemmet 

som är minst lika viktigt som de arbete som sker under skol- och fritidstid. Detta för att om 

bemötande och regler och annat liknande är samma hemma, i skolan och på fritidshemmet kommer 

det bli lättare för eleven att anpassa sig till de regler som är satta samt att det blir en tydlig struktur 

under hela elevens dag.  
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5.3.2 Elevinflytande  

Även när det kommer till förutsättningar för att skapa en bra verksamhet som bidrar till utveckling 

och en meningsfull fritid för samtliga elever på fritidshemmet så kommer elevinflytande upp som 

en viktig del. Här berättar de personer vi intervjuat dock om ett annat slags elevinflytande än vad de 

gjorde under delen med möjligheter. Här berättas mer om fritidsråd och ett slags demokratiskt 

förhållningssätt till när det kommer till att eleverna ska få påverka vad som händer på fritidshemmet 

och vilka aktiviteter som önskas genomföras. I andra citatet från intervjuperson 2 svarar denne på 

om det finns några fler sätt att fånga upp elevers intresse än vad som nämns i första citatet. 

Intervjuperson 2 menar: 

 

Intervjuperson 2: Vi försöker ju lyssna så mycket som möjligt på barnen själva, att vi utgår från vad 

dem vill göra och utveckla det så mycket som möjligt, och sen blanda så mycket aktiviteter som möjligt. 

 

Intervjuperson 2: Vi försöker tänka lite gympa, skapande och utflykt och liksom vi har alltid ett elevråd 

på måndagar där eleverna kan ta upp vad som helst, vad de tycker att vi ska göra eller något annat 

speciellt. 

 

Student: Utgår ni från deras önskemål och intressen i de här styrda aktiviteterna som ni har varje dag? 

Intervjuperson 4: Vi har fritidsråd var tredje var fjärde månad, då har vi fritidsråd vad dom vill göra då. 

Då kan det vara så att, ja vi vill spela PS4. […] Men vi försöker, det här är ju, vi vill ju ha ett fritids för 

eleverna och det ska ju vara efter elevernas intressen och vad dom vill göra. Vi har väldigt mycket pojkar 

på vårt fritids och då blir det mycket bollaktiviteter. Vi kan ju dela upp det bra att resursen kan ta med sig 

den här eleven och ett stort grabbgäng och spela fotboll, det funkar jättebra. Att man har en annan 

aktivitet eller något annat önskemål så sätts vi ner med resterande elever. 

 

De flesta personer vi intervjuar pekar på att det är fritidsråd som är den lättaste och den mest 

använda metoden för att skapa elevinflytande i verksamheten på ett demokratiskt sätt. 

Intervjupersonerna menar att det är viktigt att göra blandade aktiviteter med så även om det är en 

aktivitet som oftast tillfrågas, till exempel som intervjuperson 4 nämner, så är det fortfarande viktigt 

att ta alla förslag seriöst och försöka möjliggöra så mycket som möjligt av det som tillfrågas.  
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5.3.3 Resurser  

Likt delen om utmaningar är även i denna del resurser i form av personal en stor förutsättning till att 

verksamheten ska kunna genomföras på ett bra sätt. Personerna vi intervjuat menar att resurser är en 

förutsättning för en god verksamhet då elever med diagnosen ADHD inte alltid klarar av att 

genomföra de aktiviteter som erbjuds och kanske då behöver gå undan en stund vilket det inte finns 

utrymme för om fritidshemmet inte har någon extra resurs att tillgå. Intervjuperson 2 svarar på 

frågan om det finns möjligheter för elever med diagnosen ADHD att själva bestämma vad de vill 

göra. Intervjuperson 4 svarar på hur fritids bidrar till att skapa en meningsfull frtid för elever med 

diagnosen ADHD.  

 

Intervjuperson 2: Absolut, det är alltid frivilligt och det är alltid möjligt att avbryta under pågående 

aktivitet också. Men där har vi återigen en personalfråga, hade det vart 40 barn så kan man inte gå iväg 

med ett barn. 

 

Intervjuperson 4: Det blir meningsfullt för dom som då behöver ha uppstyrt så är det alltid tryggt för 

dom att veta att det här gör vi dom här dagarna och det är den här personalen vi har. Vi har aldrig inne 

okända ansikten här för det går inte, för vi har så pass många elever som måste ha en relation så vi har 

aldrig inne ett nytt ansikte här vilket är väldigt bra. Vi försöker göra det så roligt och tryggt för alla 

elever. […] 

 

I dessa citat ur intervjuerna vi gjort framkommer det tydligt att intervjupersonerna menar att 

verksamheten ofta hänger på antal personal som finns att tillgå. Detta för att kunna skapa en 

verksamhet som fungerar för alla. Som intervjuperson 4 berättar händer det också mycket på att 

verksamheten inte kan ta in nya ansiktet i from av till exempel vikarier då en relation mellan 

eleverna med diagnosen ADHD och lärare är viktig för att eleverna ska fungera på ett bra sätt. Detta 

kan göra att verksamheten blir mycket lidande om personal är sjuk eller liknande.  

 

5.3.4 Sammanfattning av förutsättningar 

I intervjuerna framgår en mängd olika förutsättningar som krävs för att skapa en meningsfull fritid 

för elever med diagnosen ADHD på fritidshemmet. Förutsättningarna kan innebära både 

utmaningar men också de möjligheter och fenomen som redan finns i fritidshemmet som är 

förutsättningar för att det ska resultera i en fungerande verksamhet.  
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Alla de personer som vi intervjuat har pratat mycket om elevinflytande; vilken roll det spelar samt 

att det är en viktig förutsättning för att kunna skapa en meningsfull fritid för samtliga elever på 

fritidshemmet. Enligt intervjupersonerna är det elevernas intresse som spelar stor roll för att 

eleverna själva ska anse att deras tid på fritidshemmet är meningsfull. Många av intervjupersonerna 

berättar att fritidsråd är det som bidrar till elevinflytandet i verksamheten där eleverna regelbundet 

får önska och berätta vad de är intresserade av samt vad de önskar att göra för aktiviteter under 

tiden de spenderar på fritidshemmet 

 

Flera av intervjupersonerna pratar och fokuserar mycket på att den största förutsättningen för att 

elever med diagnosen ADHD ska fungera i fritidsverksamheten är en tillgång till extra resurser i 

form av personal eller att eleverna som har diagnosen ADHD har en assistent på fritidshemmet. De 

menar på att verksamheten skulle bli lättare att genomföra och större aktiviteter som ska skapa 

meningsfullhet hos eleverna skulle bli lättare att genomföra och för elever med diagnosen ADHD 

att delta i.  
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6. Diskussion  

I detta avsnitt kommer de resultat vi kommit fram till samt vår valda metod att diskuteras. Vidare 

forskning kommer också att presenteras i detta avsnitt.  

 

6.1 Resultatdiskussion  

Möjligheter som lärare för fram i arbetet med elever med diagnosen ADHD handlar om att 

möjligheten till ett mycket varierande arbete på fritidshemmet är stor då det inte finns några 

speciella krav på måluppfyllelse eller kunskapskrav på fritidshemmet vilket innebär en stor 

möjlighet till att jobba med elevinflytande och att eleverna får utgå från sina egna intressen i val av 

aktivitet. Att jobba med elevinflytande kan göras på flera sätt. Jacobsson och Nilsson (2011) 

förklarar att elevinflytande kan nås genom flera tillvägagångssätt men att ett sätt är att personalen 

på fritidshemmet är lyhörda för de signaler som elever sänder ut genom till exempel beteende eller 

med ord och på så sätt göra eleverna delaktiga genom att utgå från individuella förutsättningar och 

intressen. Detta är ett lättillgängligt sätt att arbeta på fritidshemmet vilket också många av 

intervjupersonerna har nämnt att de gör i sina verksamheter. De nämner att det är lätt att se och få 

reda på vad eleverna är intresserade av för tillfället, genom till exempel fritidsråd, vilket leder till att 

aktiviteter enkelt kan skapas utefter elevernas intresse. Detta som intervjupersonerna pekar på i 

intervjuerna styrks även av läroplanen i kapitlet för fritidshem där Skolverket nämner att 

undervisningen på fritidshemmet ska ta sin utgångspunkt i elevernas behov, intresse och 

erfarenheter (Skolverket, 2016). Att ett krav på kunskaper och måluppfyllelse inte finns på 

fritidshemmet leder också till att det finns utrymme för att jobba med de enskilda elevernas behov 

vilket också blir ett slags elevinflytande på fritidshemmet. Detta är exempel, som framgått ur 

intervjuerna, på möjligheter som fritidshemmet har och hur lärare i fritidshemmet kan arbeta med 

elever med diagnosen ADHD på fritidshemmet för att få dem att fungera på ett bra sätt i 

verksamheten.  

 

Vi har märkt under tidigare VFU-perioder och arbetserfarenheter att det ofta finns en inställning till 

att elever med diagnosen ADHD har svårt att välja en aktivitet som de vill göra men vi menar på, 

vilket också person 3 syftar på i sin intervju i delen om elevinflytande, att på fritidshemmet ser 

intervjuperson 3 snarare motsatsen, alltså att elever med diagnosen ADHD är väldigt målinriktade 

när de startar en aktivitet och är väldigt måna om att få färdigställa och göra sitt allra bästa för att få 

ett så bra resultat som möjligt. Som nämnt tidigare i detta arbete så skriver och styrker även 

Socialstyrelsen (2004) detta fenomen i en rapport, att elever med funktionsnedsättningen ADHD 

ofta visar stor entusiasm och ambition till projekt de är intresserade av. I de svar som 
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intervjupersonerna gett angående elever med diagnosen ADHDs entusiasm och ambition till deras 

intresse så framkommer det tydligt att just detta är något som är lättåtkomligt på fritids just därför 

att det inte finns några mål att följa och lägga upp undervisningen på fritidshemmet efter. Att 

fritidshemmet inte har några ramar att följa anser vi är mycket positivt för elever med diagnosen 

ADHD då de är fria att själva välja vad de vill eller känner att de behöver göra. Här finns utrymme 

för lek och att få utlopp för sin energi men också för rekreation om det är aktuellt för den enskilda 

eleven.  

 

De utmaningar i arbetet med elever med ADHD som lärarna vi intervjuat har nämnt är att det 

saknas resurser i form av personal var det som sågs som en utmaning av samtliga personer som vi 

intervjuat. Intervjupersonerna menar att det är svårt att skapa en verksamhet och aktiviteter som alla 

elever på fritidshemmet kan delta i om det inte finns fler personal att tillgå. De menar alltså att det 

kan vara svårt att tillgodose alla aktiviteter som elever önskat då de finns för lite personal att tillgå 

till de elever som behöver extra stöd.  

 

I bakgrunden skriver vi fram Jacobsson och Nilssons (2011) samt Garner, Kauffman och Elliots 

(2013) forskning inom ämnet vilken pekar på att elever med diagnosen ADHD oftast behöver en 

väl strukturerad och gärna schemalagd tid för att fungera på bästa sätt. Alla intervjupersoner har 

menat på att skapa struktur är en stor utmaning i fritidshemmet då verksamheten som bedrivs ofta 

är fri och att varje elev får välja själva vad de vill göra. Att ha till exempel bildschema liknande det 

som elever kan ha under skoltid skulle fungera även under tiden elever spenderar på fritidshemmet 

menar vissa personer vi intervjuat men att det också finns andra tillvägagångssätt att arbete efter, 

som till exempel att alltid skriva upp schemat för eftermiddagen så alla elever kan ha tillgång till 

det. Att jobba med något slags schema, antingen personligt eller ett för samtliga elever, anser vi kan 

vara en bra idé för att skapa en slags struktur även på fritidshemmet. Dock menar vi att ett schema 

som alla elever kan ha tillgång till skulle vara bättre än att ha personliga scheman då det inte blir 

lika utpekande och även de som inte uttrycker att de vill veta vad som ska hända under dagen också 

lätt kan hitta en trygghet i ett schema som alla elever kan titta på och förhålla sig efter. 

 

Intervjupersonerna nämner inte bara att det är personal som saknas utan också kompetensen hos den 

befintliga personalen inte alltid stämmer överens med det som behövs för att bemöta elevgruppen 

på bästa sätt. Många menar att den kompetensutveckling eller en utbildning i elever med till 

exempel ADHD skulle vara något väldigt givande för den personliga utvecklingen men först och 

främst för att kunna skapa en så bra verksamhet som möjligt. Detta styrker även av Holmberg 

(2011) som i sin litteratur menar på att personalens kunskap är en viktig del för en fungerande 
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verksamhet och för dess utveckling och kvalité, vilket samtliga av intervjuerna också syftar på. 

Detta menar även Bruce, Rubin, Thimgren och Åkerman (2016) i sin text där de nämner att lärare 

behöver ha en utökad specialpedagogisk kompetens för att för att kunna skapa goda förutsättningar 

för lärande samt att kunna tillgodose alla de behov och variationer som idag finns i elevgrupper.  

 

Angående resursfrågan diskuterade vi angående om problemet med resurser faktiskt är ett genuint 

problem, vilket det säkert kan vara i vissa fall, eller om lärare på skolor i allmänhet skyller på att 

det är resurser och assistenter till elever i behov av extra stöd som behövs för att verksamheten inte 

är något som alla kan delta i och som på så sätt kompenseras med extra resurser. Detta fenomen 

diskuterar även Hellberg (2017) där författaren skriver och ställer frågan om det är själva eleven 

som är problematisk eller om det är skolans sätt att hantera elevers olikheter som är problemet från 

början. Vi tror det är lätt att skylla på att resurser är en bristande faktor i fritidshemmet så att 

personal slipper kontrollera sin egen verksamhet om den faktiskt är uppbyggd för att inkludera 

samtliga elever. I vår mening så håller vi med intervjupersonerna till viss del i denna fråga, vissa 

elever behöver verkligen en assistent för att klara av sin eftermiddag på fritidshemmet på bästa sätt 

men många tror vi skulle kunna fungera precis som en elev utan diagnos om verksamheten 

organiseras om något. Vi anser att många också glömmer bort faktumet att alla elever mår bra av en 

strukturerad vardag vilket då en omorganisation av verksamheten skulle gynna alla. 

Angående vilka förutsättningar som krävs för att fritidshemmet ska kunna möjliggöra en 

meningsfull fritid för elever med diagnosen ADHD så nämns resursfrågan även i denna del. Något 

annat som intervjuerna pekar på är en stor förutsättning för att fritidshemmet ska bli en fungerande 

verksamhet är föräldrakontakten och elevinflytande i en mer demokratisk form, till exempel 

fritidsråd, än vad som syftas på i delen om vilka möjligheter som fritidshemmet har. Flera av de vi 

intervjuat har nämnt att just fritidsråd är något som fungerar bra som ett slags elevinflytande och att 

detta är en förutsättning för att skapa en meningsfull fritid för samtliga elever på fritidshemmet. 

Fritidsråd är också något som vi har erfarenhet av från våra tidigare arbetserfarenheter och tidigare 

VFU-perioder. Vi anser att det är ett mycket bra sätt att komma åt elevinflytande samt att eleverna 

samtidigt får en inblick hur en demokrati fungerar. Även om inte alla förslag som eleverna ger går 

att fullfölja, som en intervju också nämner, så är det fortfarande ett bra sätt för att alla ska få delge 

sig av sina intressen. Detta styrker även Skolverket (2016) när de beskriver att fritidshemmet ska 

arbeta med och undervisa i hur gemensamma beslut ska fattas genom demokratiska värderingar 

principer.  

 

I en av intervjuerna nämns också att en god föräldrakontakt gällande elever med diagnosen ADHD 

är en förutsättning för att verksamheten ska kunna bedrivas på bästa sätt. Här skriver också 
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Holmberg (2011) i sitt kapitel att föräldrakontakten i form av till exempel ett föräldramöte är viktigt 

för att föräldrarna ska få en bild av sitt barns dag i skolan samt att föräldrarna kan hjälpa till och 

bidra med till verksamheten utveckling och måluppfyllelse. Detta anser vi är något som är viktigt 

men som vi sett på våra tidigare VFU-perioder inte är en självklarhet i många verksamheter. 

Vårdnadshavare kommer inte längre i samma utsträckning till fritidshemmet och hämtar sina barn 

utan vi har sett oftare att en telefonkontakt har legat till grunden för den lilla föräldrakontakt som 

uppstår när vårdnadshavaren ringer och ber oss skicka hem barnet. Vi menar, vilket även styrks av 

Holmberg (2011) att detta är synd då den dagliga föräldrakontakten är mycket viktig och framförallt 

för elever med diagnosen ADHD då det är en fördel att kunna prata genom dagen med elevens 

vårdnadshavare så att arbetet med struktur eller det som eleven är i behov just den dagen kan 

fortsätta även i hemmet.  

 

 

6.2 Metoddiskussion  

Kihlström (2007) förklarar att fenomenografi är en kvalitativ forskningsmetod där syftet är att få 

reda på hur olika aspekter av omvärlden uppfattas av människor efter de tolkningar av den 

insamlade empirin som görs av forskaren. Fenomenografi var den bäst lämpade metoden för denna 

studie just för att den syftar till att ta på reda på lärares uppfattningar om hur arbetet med elever 

med ADHD sker i fritidshemmets verksamhet. Tolkningarna som görs av forskaren inom 

fenomenografin kan medföra en viss problematik då dessa tolkningarna kanske inte alltid stämmer 

överens med vad undersökningspersonerna egentligen vill uttrycka. Denscombe beskriver att 

metoden ”Saknar vetenskaplig stränghet.” (Denscombe, 2009, s. 121). Det är alltså viktigt att 

forskaren tolkar data på ett så rättvist sätt som möjligt och inte lägger in egna värderingar. 

Denscombe (2009) förklarar att forskaren måste kunna stänga av sina egna åsikter och förutfattade 

meningar för att resultatet ska bli så korrekt som möjligt och inte spegla forskarens egna 

uppfattningar. 

Halvstrukturerade intervjuer som metod för datainsamling har varit en passande metod för att få 

utförliga och djupgående svar från intervjupersonerna. För att få mer utförliga svar i intervjun är det 

också, enligt Dahlberg och Johansson (2014), viktigt att inte ha för många frågor i intervjuguiden 

utan frågorna forskaren har med sig i intervjuguiden endast är något som ska vägleda intervjun 

beroende på vilka forskningsfrågor som studien har. Bryman (2011) menar också att den 

halvstrukturerade intervjun är en mycket flexibel metod för att forskaren kan hoppa mellan frågorna 

och välja de frågor som passar bäst in på hur samtalet fortlöper. Bryman (2011) menar vidare att en 
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svaghet med den halvstrukturerade intervjun kan vara att risken för att avvika från ämnet som ska 

beforskas är stor vilket även var något som vi uppmärksammade under datainsamlingen. 

Intervjuer är en tidskrävande metod och kräver att de som forskar har tid och utrymme för att 

transkribera och tematisera empirin. Kihlström (2007) skriver att man även kan använda sig av 

gruppintervjuer för insamling av empiri i en fenomenografisk studie. Gruppintervjuer är ett bra sätt 

att få ut mycket data från intervjupersonerna eftersom att intervjuerna görs i grupp och man får mer 

öppna diskussioner mellan personerna i intervjun. På så sätt kan man dels få ut mer data samt att det 

inte är lika tidskrävande som att ha flera intervjuer med enskilda personer. Att vi inte valt 

gruppintervjuer är för att vi upplevde att intervjupersonerna troligtvis inte blir lika ärliga i ett öppet 

samtal och istället svarar ”rätt” på frågorna istället för att uttrycka sina egna åsikter och 

uppfattningar. 

Vi har som nämnt ovan gjort ett bekvämlighetsurval för att hitta våra intervjupersoner. En nackdel 

med ett bekvämlighetsurval kan vara att visa objektivitet i forskningen och i datainsamlingen kan 

bli svårt eftersom vi känner personerna som vi intervjuat. Detta kan innebära att vi som forskare kan 

förstå och tolka saker som intervjupersonerna säger men som egentligen inte framgår av innehållet, 

till exempel om de drar exempel från tidigare händelser i verksamheten som vi vet om sedan innan. 

Detta kan också vara en fördel då vi kanske får ut mer utav intervjun än vad vi hade fått om 

personerna vi intervjuat varit okända för oss. 

 

Bryman (2011) nämner ett problem med vår valda analysmetod genom en så kallad implicit 

kvantifiering. Detta innebär att undermedvetna tolkningar och tankar hos författaren kan uppstå av 

till exempel egna föreställningar av verksamheten eller vilka forskningsfrågor som arbetet ska ge 

svar på. Vi som författare kan då anse att vissa teman är viktigare än andra och analysera efter 

teman som endast passar ihop med de forskningsfrågorna som finns och kanske därför inte matchar 

de som framkommer i intervjuerna. Därför menar Bryman (2011) att det är mycket viktigt att just 

leta efter repetitioner som finns i intervjuerna och skapa teman efter dem och inte låta skapandet av 

teman styras av det resultat som vi vill få fram.  

 

I studien har vi gjort så kallade löpande analyser som nämns i delen databearbetning och analys 

vilket vi anser har varit en bra analysmetod för att utveckla empirin på bästa sätt. Efter varje 

genomförd intervju diskuterade vi kring vad som gick bra och vad som gick mindre bra och om vi 

eventuellt ville ändra eller lägga till någon fråga i intervjuguiden. Detta resulterade i att intervjuerna 

inte ser helt lika ut men vi anser inte att det har påverkat resultatet.  
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6.3 Vidare forskning  

I diskussionsdelen betonas som intervjupersonerna beskriver, vikten av goda resurser i form av 

extra personal i fritidshemmet som en förutsättning i bemötandet med elever med 

funktionsnedsättningen ADHD. För vidare forskning skulle det vara intressant att observera lärares 

samspel i fritidshem med elever som har funktionsnedsättningen ADHD. Det skulle också vara 

intressant att studera hur resurspersonal upplever sitt arbete i fritidshem med elever som har ADHD.   
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8. Bilagor 

 

Bilaga 1: Intervjuguide 

• Vilka uppfattningar har lärare i fritidshemmet om vilka möjligheter som finns i arbetet på 

fritidshemmet med elever med diagnosen ADHD?  

• Vilka uppfattningar har lärare i fritidshem om vilka utmaningar som finns i arbetet på 

fritidshemmet med elever med diagnosen ADHD?  

• Vilka uppfattningar har lärare i fritidshemmet om vilka förutsättningar som krävs på 

fritidshemmet för att skapa en meningsfull fritid för elever med diagnosen ADHD? 

 

- Hur arbetar ni på fritids för att skapa en meningsfull fritid för samtliga elever på fritids? 

- Vilka utmaningar och möjligheter ser ni i detta arbete? 

 

- Vad har fritidshemmet att erbjuda elever med diagnosen ADHD för att de själva ska kunna skapa 

en meningsfull fritid?  

 

- Vad har fritidshemmet att erbjuda elever med diagnosen ADHD för att hjälpa dem att främja den 

personliga utvecklingen?  

 

- Vilken form av utbildning eller fortbildning har ni för att bemöta/ stödja elever med 

diagnosen ADHD på fritidshemmet? 

 

- Hur ser ni på hur resurserna för elever med diagnosen ADHD fördelas mellan skola och 

fritidshem?  

 

- Anpassas aktiviteterna på fritidshemmet när en elev med diagnosen ADHD är medverkande? 

På vilket sätt?  

 

- Vad upplever du positivt med funktionsnedsättningen ADHD? 

- Hur arbetar ni med struktur på fritidshemmet?  
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Bilaga 2: Tillståndsblankett 

 

Vi är två studenter som heter Emma och Patrik och vi studerar till grundlärare med inriktning mot 

arbete i fritidshem på högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköpings universitet.  

Vi skriver nu vårt examensarbete och ska undersöka vilka förutsättningar och möjligheter elever 

med diagnosen ADHD har på fritidshemmet. 

 

Vi kommer att använda oss av intervjuer där samtalen kommer att spelas in. Samtalen kommer 

avidentifieras så att varken pedagog eller skola kan identifieras. Materialet kommer vara tillgängligt 

endast för oss två samt vår handledare på HLK.  

Du har rättigheten att när som helst innan arbetet publiceras avbryta ditt deltagande. Underskriften 

är alltså inte bindande utan endast ett godkännande från dig att du vill medverka. 

 

Vid frågor eller funderingar når ni oss på mailadresserna nedan. 

 

Patrik Karlsson – kapa1514@student.ju.se 

Emma Englund – enem15ee@student.ju.se 

 

Handledare för examensarbetet: Helena Anderström 

 

Med vänliga hälsningar, Emma Englund och Patrik Karlsson 

 

 Ja, jag vill delta i studien. 

 Nej, jag vill inte delta i studien. 

 

 

______________________________   ______________________________ 

Emma Englund      Patrik Karlsson 

 

 

______________________________   ______________________________ 

Pedagogens underskrift     Namnförtydligande 
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