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Abstrakt 

Syftet med den här uppsatsen var att ta reda på fritidspedagogers syn på sina strategier för arbetet 

med barn som har diagnosen ADHD och hur de upplever att de är förberedda inför den uppgiften, 

med fokus på om de anser sig fått tillräckligt från sin utbildning eller från skolan de arbetar på. 

Frågeställningarna som behandlades är: Hur upplever fritidspedagogerna att deras yrkesutbildning 

har förberett dem för att arbeta med barn som har ADHD? Vilka pedagogiska strategier använder 

fritidspedagogerna i sitt arbete med barn som har ADHD? Har yrkeskåren en gemensam strategi 

eller är den individuell från pedagog till pedagog? 

 

En intervjustudie genomfördes med fem aktiva fritidspedagoger. Intervjuerna spelades in på band 

och transkriberades, tolkades och analyserades. Resultatet från intervjuerna visade att 

fritidspedagogerna inte anser sig vara förberedda på arbetet med barn som har diagnosen ADHD 

från sin skoltid. De har fått skapa sina egna pedagogiska strategier för det arbetet. Vidare visade 

resultatet att de fem pedagogerna använder olika strategier för att underlätta för både sig själva och 

barnen. Men vi fann att de utgår från samma princip, barnets individuella behov.  

 

 

 

 

 

Nyckelord: ADHD, fritidshem, fritidspedagog, pedagogiska strategier 

 

 

 



  

 

 

 

Innehållsförteckning

1 INLEDNING .................................................................................................................................................................. 4 

1:1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR .............................................................................................................................. 4 

2 BAKGRUND .................................................................................................................................................................. 5 

2:1 FRITIDSHEMMETS HISTORIA ...................................................................................................................................... 5 
2:2 FRITIDSPEDAGOGENS ROLL ....................................................................................................................................... 6 
2:3 VAD ÄR ADHD? ....................................................................................................................................................... 6 
2:4 HISTORISK BAKGRUND KRING ATTENTION-DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER (ADHD) ....................................... 8 
2:5 PEDAGOGISKA STRATEGIER ....................................................................................................................................... 9 

3 METOD ........................................................................................................................................................................ 12 

3:1 FORSKNINGSANSATS ............................................................................................................................................... 12 
3:2 SÖKMETOD ............................................................................................................................................................. 12 
3:3 DATAINSAMLINGSMETOD ........................................................................................................................................ 12 
3:4 URVALSGRUPP ......................................................................................................................................................... 12 
3:5 GENOMFÖRANDE AV INTERVJUUNDERSÖKNINGEN .................................................................................................. 13 
3:6 DATABEARBETNING ................................................................................................................................................ 13 
3:7 TILLFÖRLITLIGHET.................................................................................................................................................. 13 
3:8 ETISKA ASPEKTER ................................................................................................................................................... 14 

4 RESULTAT ................................................................................................................................................................... 15 

4:1 PRESENTATION AV INFORMANTERNA ....................................................................................................................... 15 
4:2 FRITIDSPEDAGOGERNAS UTBILDNING OCH ADHD ................................................................................................. 15 
4:3 FRITIDSPEDAGOGERNAS UPPLEVELSER AV ADHD .................................................................................................. 15 
4:4 FRITIDSPEDAGOGEN, SKOLAN OCH DELAKTIGHET .................................................................................................. 15 
4:5 FRITIDSPEDAGOGERNAS STRATEGIER ...................................................................................................................... 16 

5 DISKUSSION ............................................................................................................................................................... 16 

5:1 METODDISKUSSION ................................................................................................................................................. 16 
5:2 RESULTATDISKUSSION ............................................................................................................................................. 17 

5:2:1 Fritidspedagogens uppgift ............................................................................................................................. 17 
5:2:2 Gemensamma strategier ................................................................................................................................ 17 
5:2:3 Fritidspedagogerna i klassrummet ................................................................................................................ 18 
5:2:4 Medicinering av barn med ADHD ................................................................................................................. 18 

5:3 EGEN SLUTSATS ...................................................................................................................................................... 18 
5:4 FÖRSLAG PÅ FORTSATT FORSKNING ........................................................................................................................ 19 

6 REFERENSER ............................................................................................................................................................ 20 

6:1 LITTERATURREFERENSER ........................................................................................................................................ 20 
6:2 INTERNETREFERENSER ............................................................................................................................................ 21 
 

 
Bilaga 1 och 2



 

 

1 Inledning 
Sverige har en skola med ett fritidshem där barngruppernas storlek ständigt ökar, och där varje 

enskild pedagog får ett ökat ansvar i ett allt ensammare arbete med barngrupperna (Skolverket 

2009). De allmänna råden för fritidshem säger att det är viktigt att skolan ”erbjuder barnen en 

meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid som är varierad och utgår från barnens behov och 

intressen” (Kvalitet i fritidshem, 2007, sid 22). Om en redan ansträngd personalgrupp, hela tiden får 

fler barn att ansvara för, försvåras möjligheten att följa de allmänna råden. När det dessutom läggs 

till att det finns barn med ADHD eller liknande diagnoser, blir arbetet ännu svårare eftersom de 

barnen är mer resurskrävande (Kadesjö 2008; Rønhuvde 2006). 

 

ADHD är en störning med flera olika symtom, från rastlöshet till svårigheter med att förstå direktiv 

och regler. Idag har många barn diagnosen ADHD, så mycket som 3-5% av barnen i skolan 

beräknas ha diagnosen (Frances et al. 1994). Symtombilden på dessa barn kräver ett annorlunda 

arbetssätt mot vad som krävs av en barngrupp där symtomen inte finns.  

 

1:1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är ta reda på hur fritidspedagogerna arbetar med barn som har ADHD 

och om de känner sig förberedda att arbeta med barn som har diagnosen ADHD. 

Hur upplever fritidspedagogerna att deras yrkesutbildning har förberett dem för att arbeta med barn 

som har ADHD? Vilka pedagogiska strategier använder fritidspedagogerna i sitt arbete med barn 

som har ADHD? Har yrkeskåren en gemensam strategi eller är den individuell från pedagog till 

pedagog? 
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2 Bakgrund 

2:1 Fritidshemmets historia 

”Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn till och med tolv års ålder där barnen är 

inskrivna. Fritidshem kan bedrivas som en helt fristående verksamhet men är oftast i varierande 

grad integrerad med förskoleklassen och den obligatoriska skolan” (Kvalitet i fritidshem, 2007, s. 

10). Johansson och Holmbäck Rolander (2000) skriver att fritidshemmet härstammar från 

arbetsstugorna som växte fram på grund av industrialiseringen som skedde i Sverige runt 1900-

talets början. Industrialiseringen resulterade i att fler och fler människor flyttade in till städerna, 

samt att kvinnorna i större utsträckning började arbeta. Den ökade effektiviteten på arbetsplatserna 

resulterade i att behovet av barnarbete minskade, därmed fick barnen mer ledig tid.  

 

Industrialiseringen ledde till att hemmets roll som fostrare avtog, och barnen och deras kamrater 

fick själva stå för fostran. Det fanns en oro från initiativtagarna till arbetsstugorna att de barnen som 

inte jobbade, drev runt på gatorna och bedrev kamratuppfostran, vilket kan leda till osunt leverne 

och kriminalitet. Johansson och Holmbäck Rolander (2000) berättar att ur denna situation växte en 

idé om att det krävdes en plats dit barnen kunde gå efter skolan för att sysselsättas och utvecklas. 

Det fick namnet arbetsstugor och bedrevs framförallt i storstäderna.  

 

I första hand var det barn ur arbetarklassen som gick till arbetsstugorna. Syftet var att se till att 

barnen via verksamheten hölls borta från gatorna och negativa influenser. Verksamheten var oftast 

praktiskt betingad. Pojkarna fick sysselsätta sig med klassiskt manliga uppgifter, som till exempel 

skomakeri, medan flickorna lärde sig en sömmerskas uppgifter. Liksom idag, skriver Johansson och 

Holmbäck Rolander (2000) lades stor vikt på att ge barnen vuxna förebilder.  

 

Det var inte enbart hårt arbete i arbetsstugorna, trots att namnet indikerar detta. Det förekom även 

sång- och sagostunder. I det tidiga stadiet för arbetsstugorna anställdes i första hand frivilliga 

societetskvinnor, men under tidens gång fylldes arbetsleden upp med yrkeslärare, lärare och 

folkskollärarinnor (Johansson & Holmbäck Rolander, 2000). Från 1940-talet fram till början på 

1960-talet, bestod personalen främst av förskollärare (Johansson 1986).  

 

Förändringar gällande arbetstider inom yrkeslivet, på grund av lagändringar, resulterade i kortare 

arbetsdagar som i sin tur ledde till att det fanns vuxna i hemmet igen. I kombination med att 

arbetarklassen rent socialt hade fått det bättre, resulterade detta i att arbetsstugorna gick från att vara 

arbetsförberedande till att fokusera på att vara en fostrande faktor för att komplettera och stötta 

hemmet. Sakta gick arbetsstugorna över till att bli eftermiddagshem (Johansson, 1986). 

 

Under 1930- och 40-talen skedde ett paradigmskifte. Fokus flyttades från att barnen skulle arbeta 

till att de i större utsträckning behövde vila efter skolan. Arbetsstugornas aktiviteter förändrades inte 

nämnvärt, men ett ord som kom att användas i större utsträckning var fritidssysselsättning och fokus 

flyttades från arbete till nöje och återhämtning (Johansson & Holmbäck Rolander, 2000). 

 

Under 40- och 50-talet skedde ingen större utveckling skriver Johansson och Holmbäck Rolander 

(2000). Under 60-talet började fokus hamna på att det skulle krävas en utbildning för att arbeta i det 

som 1963 kallades fritidshem (Hülphers 1998). 1965 startade den första utbildningen till 

fritidspedagog (Hülphers, 1998; Johansson, 1986; Johansson & Holmbäck Rolander, 2000).  
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Fritidshemmet som vi känner det idag, berättar Johansson och Holmbäck Rolander (2000), tog sin 

form först när den egna utbildningen inom högskoleväsendet startades 1977. Johansson (1986) 

styrker detta och förklarar vidare att respektive högskola själv fick forma utbildningens innehåll. 

Johansson och Holmbäck Rolander (2000) nämner att fritidshemmet under 80-talet började 

integreras mer och mer med skolan för att under 90-talet bli en del av skolan. Skillnaden mellan den 

gamla tidens arbetsstugor och dagens fritidshem skriver Johansson (1986) är att då var barnen oftast 

på plats några dagar i veckan och då endast under några timmar om dagen. Till skillnad mot idag 

när fritidshemmet står till förfogande måndag till fredag och är tillgängligt hela dagen. 

 

2:2 Fritidspedagogens roll 

Torstensson-Ed och Johansson (2000) hävdar att fritidshemmet har som funktion att komplettera 

skolan. Parling (2006) skriver att en fritidspedagogs roll i barnets lärande främst ligger i att utveckla 

barnets sociala kompetens och på så sätt ge barnet de redskap han eller hon behöver för att bli en 

del i vårt samhälle. Hon skriver vidare att utgångspunkten för fritidspedagogen blir att erbjuda 

barnet en fritid som är innehållsrik, stimulerande, utmanande och givande, samt att erbjuda barnet 

möjligheter att stärka sin egen självbild och utveckla sin förmåga i att interagera med sin omvärld. 

Torstensson-Ed och Johansson (2000) styrker också vikten av en givande fritid. Då barnen som 

fritidspedagogen möter i sitt yrke har olika sociala bakgrunder arbetar fritidspedagogen, enligt 

Parling (2006), alltid utifrån det specifika barnets behov och anpassar sitt arbetssätt därefter. Vidare 

skriver hon att fritidspedagogen i första hand inte bör tillföra ny kunskap till barnet, utan arbeta för 

att stärka eller minska det beteende barnet redan har.  

 

Enligt Parling (2006) är leken en av grundstenarna i fritidspedagogen arbetssätt. I leken prövar sig 

barnen fram gällande sina strategier i social interaktion och de behandlar upplevelser och intryck 

från sin omvärld. Fritidspedagogen använder leken som ett redskap för att lära barnen de viktiga 

komponenterna som de behöver för att fungera med sig själv och sin omgivning.  

2:3 Vad är ADHD? 

Enligt Barkley och Murphy (2007) är ADHD den terminologi som numera används för att benämna 

ett störningstillstånd där den drabbade uppvisar störningar i sin förmåga till koncentration, sociala 

hämningar och förmågan att bibehålla uppmärksamheten. Barnen uppvisar även rastlöshet och 

hyperaktivitet. Detta överensstämmer med de kriterier som Frances et al. (1994) skriver. Många 

inom forskningsområdet anser att ADHD är en störning i den drabbades självdisciplin och förmågan 

att reglera impulser (Barkley & Murphy 2007). Dessa faktorer kan enligt Frances et al. (1994) bidra 

till konsekvenser som att de drabbade undviker uppgifter där koncentration är avgörande. 

 

Det finns enligt Barkley och Murphy (2007) tre avgörande kännetecken. Det första kännetecknet är 

relaterat till barnets förmåga till impulskontroll. Detta kan manifestera sig vid leksituationer, till 

exempel att barnet har svårt att förstå turordning, diskutera eller samtala med andra och acceptera 

lekens regler. Barnet har även svårigheter med att acceptera en fördröjd belöning, svårt att kunna se 

långsiktigt på en uppgift och acceptera att saker och ting har sin ordning och tar tid. 

 

Det andra kännetecknet de nämner är att barn med ADHD oftare än jämnåriga utan diagnosen visar 

upp rastlöshet och en större fysisk aktivitetsnivå. De har svårt att sitta still och använder ofta 

rörelsemönster som för situationen är irrelevant, som t ex väga på stolen när de genomför en uppgift 

de finner tråkig. Kännetecken nummer tre är att barn med ADHD ofta får problem när de ställs inför 

en uppgift de finner tråkig, ointressant eller repetitiv. Jämfört med jämnåriga barn har de mycket 
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svårare att lyckas motivera sig och finna drivkraften till att slutföra uppgiften. Blir de störda under 

arbetet så tappar de lätt koncentrationen och får senare stora svårigheter att uppta arbetet igen. De 

uppvisar även problem när de ställs inför uppgifter som skall genomföras självständigt och utan att 

en vuxen övervakar processen. 

 

Utöver dessa tre kännetecken finns det enligt Barkley och Murphy (2007) även fem subgrupper.  

Arbetsminnet: Barn med ADHD har ofta problem med arbetsminnet. Arbetsminnet är avgörande för 

vår förmåga att hålla information samt att planera kring hur vi skall förhålla oss till information nu 

eller framåt. Problemet resulterar i att barnen uppfattas som glömska och ostrukturerade. De får 

svårt när det gäller planering, att hålla tider och de tappar fokus från sitt mål. 

 

Försenad utveckling av den inre rösten: Nyare forskning antyder att barnen med ADHD har en 

senare utvecklad inre dialog. Den inre dialogen är vår förmåga att samtala med oss själva och den är 

essentiell för vår mognad gällande förmågor som eftertanke, reflektion, självkontroll och moraliskt 

tänkande. Den sena mognaden resulterar i att barnen får problem med regler och instruktioner. Både 

satta av omgivningen samt av barnen själva. Dessa brister i kombination med arbetsminnet 

resulterar ofta i problem med läsförståelse. 

 

Känslokontroll: Barn med ADHD har ofta problem med att kontrollera sina känsloyttringar. Det 

resulterar i att de genast låter omvärlden veta vad de känner. Detta gör att de förefaller vara mer 

omogna i sitt känslomässiga beteende än sina jämnåriga kamrater, temperamentsfulla och att de lätt 

visar upp ett frustrerat beteende. Till skillnad från jämnåriga barn som kan motivera sig för en 

uppgift och se ett resultat framför sig, kan barn med ADHD inte hitta motivation för att genomföra 

en uppgift de inte finner intressant eller som inte genast resulterar i en belöning. 

 

Försämrad problemlösningsförmåga, uppfinningsrikedom och flexibilitet i att nå långsiktiga mål: 

När människor ställs inför hinder gällande sina mål, kommer de på lösningar för att kringgå dessa. 

Barn med ADHD har stora svårigheter med att hitta dessa strategier. De ger istället lätt upp. 

Problemet kan manifestera sig både språkligt och beteendemässigt. 

 

Skillnader i arbets- och uppgiftsbedrifter som är större än normalt: Barn med ADHD uppvisar ofta 

stora skillnader i sina resultat gällande uppgifter och skolarbeten. Vissa perioder kan resultaten vara 

bra både i mängd och i kvalitet. Detta ses enligt vissa forskare som en del av ADHD-problematiken. 

De hävdar att detta kan vara ett symtom på störningen, att dessa barn kan frambringa den 

koncentration som krävs för att genomföra uppgiften om de finner ämnet intressant.  

 

ADHD börjar ofta manifestera sig när personen är mellan tre och sex år. Man har kommit fram till 

att före 13 års ålder har de flesta utvecklat någon form av symtom. Hur symtomen visar sig i uttryck 

är ofta beroende på situation. Forskning har visat att barn med ADHD har lättare att utföra uppgifter 

när de sker på tu man hand med en vuxen, samt att de har lättare att utföra uppgiften ifall den är 

relaterad till något som intresserar dem. Belöning har också en positiv effekt på utförandet. Jobbar 

barnen däremot i stor grupp, utan att en vuxen övervakar arbetsprocessen visar de mer av 

symtomen. Barnen visar dessutom färre symtom tidigare på dagen än senare. Det är inte alltid 

situationerna påverkar symtomen hos barn med ADHD, men forskare har ändå sett tillräckligt 

mycket bevis för att kunna säga att situationerna är en komponent i barnens uppvisande av symtom 

(Barkley & Murphy, 2007). 

 

Mellan 5-8% av barn har ADHD. Könsfördelningen är 3 pojkar med ADHD på 1 flicka med 
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ADHD. I vuxen ålder växer mellan 20-35% av barnen med ADHD ifrån symtomen. Mellan 25-45 

% uppvisar antisocialt beteende och mellan 25 % och 40 % visar inlärningssvårigheter. 25 % 

uppvisar dåligt självförtroende och depressionstendenser samt 5-10% riskerar att utveckla allvarliga 

mentala problem (Barkley & Murphy, 2007). 

 

 

Ärftlighet och genetik är en stor faktor gällande ADHD. Vårt beteende som människor är till 80 % 

genetiskt betingat och forskarna har hittat flera gener som är kopplade till störningsbeteendet, och 

har inte kunnat peka på en enda specifik gen (Barkley & Murphy, 2007). Det har enligt Frances et 

al. (1994) visats att ADHD är vanligare bland biologiska förstahandssläktingar till barn med ADHD. 

Studier har också visat att det är vanligt att det finns humör- och ångeststörningar, 

inlärningssvårigheter, substansberoende och antisociala problem hos familj till individer med 

ADHD.  

 

Förutom den genetiska och ärftliga faktorn, nämner Barkley och Murphy (2007) att forskare funnit 

att problem före, och under graviditeten samt i samband med födseln kan öka risken för att barnet 

drabbas av ADHD. Forskningen har inte funnit något stöd för de populära antaganden kring 

uppkomsten av ADHD, som är högt sockerintag, överdrivet tv-tittande och odisciplinerad 

uppfostran (Barkley & Murphy, 2007). 

 

I många kliniska studier är könsskillnaden extrem, 9 pojkar på 1 flicka. Det finns föreslaget att 

flickornas störningar är starkare. Andra kliniska studier visar 2 pojkar på 1 flicka och ses mer som 

en sanning i skillnaden mellan pojkar och flickor på grund av att flickor kan få diagnosen på 

mildare grunder. Om det är så, kan flickorna antas vara mindre påverkade av ADHD än pojkar. Om 

ADHD hos flickor är definierat som likvärdigt arvsberoende går det dock inte längre att undersöka 

om könen skiljer sig i arv. (Heptinstall & Taylor 2002) 

 

Det finns enligt Barkley och Murphy (2007) inget botemedel för ADHD, men det finns många 

behandlingar som underlättar tillvaron för den drabbade. Det viktigaste är att närmsta omgivningen 

kring det drabbade barnet, lär sig om problematiken och hur man handskas med den. Även 

medicinering har visats vara hjälpande när det gäller symtomkontroll, som exempel ges medicin 

som innehåller komponenter från metylfenidat och amfetaminer.  Utöver medicineringen lyfter de 

fram att det kan underlätta för barnen att få träning i beteende i klassrummet samt att föräldrarna får 

en utbildning i hur de bäst handskas med barnet som har ADHD. Men ofta blir förändringarna 

enbart begränsade till de situationer man tränar. Som med medicineringen, kan det också påverka på 

så sätt att de framsteg man gjort kanske inte fortgår när behandlingen är avslutad. Ofta behöver den 

drabbade en kombinerad behandling, och detta under en längre period, för att behålla 

behandlingseffekterna. 

De påvisar vidare att det finns behandlingar som saknar bevis för att fungera. Dessa behandlingar 

kretsar runt diet. Till exempel att ta bort socker ur dieten, äta väldigt höga doser av vitaminer, 

spårämnen eller annan populär hälsokost, långvarig psykoterapi och kiropraktik. Trots att dessa 

metoder förefaller väldigt populära.  

 

2:4 Historisk bakgrund kring Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) 

George Still, barnläkare från Storbritannien, talade redan 1902 om 20 barn som hade ”brister i sin 

viljemässiga kontroll” (i Beckman, 2007, s. 95). Denna beskrivning av deras beteende skulle leda 

mot diagnosen ADHD och uppförandestörning.  Still beskrev även att barnen hade bristande 
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moralkontroll (Sandberg & Barton, 2002). 

 

Under 1917-18 drabbades USA av hjärninflammationsepidemi och på många av de barn som 

överlevde konstaterades det att de hade beteendeproblem som påminde om ADHD. Det gällde även 

barn som skadades under graviditet eller under och efter födseln. Därifrån kommer termen MBD, 

minimal brain damage, liten hjärnskada. Den ändrades senare till minimal brain dysfunction, liten 

hjärnfunktionsstörning. Detta på grund av att man i många fall inte kände till någon skada, trots att 

beteendet hos de barn med hjärnskada var likt det hos de barn som hade uppmärksamhetsstörning 

(Beckman, 2007; Sandberg & Barton, 2002). 

 

I början på 1930-talet beskrev Kramer-Pollnow ett syndrom som visade extrem rastlöshet, 

uppmärksamhetsbrister och talproblem. Han benämnde det som hyperkinetisk sjukdom. Denna 

sjukdom klassificerade han som en barndomspsykos, men han gjorde skillnad på den sjukdomen 

och andra psykiska sjukdomar som till exempel schizofreni. Iakttagelserna som gjordes under 

forskningen på 30-talet överensstämmer med de symtom hos barn som idag tillskrivs diagnosen 

ADHD (Sandberg & Barton, 2002). 

 

Anna-Maria Stovner, en norsk psykiater som på 1940-talet specialiserade sig vid Harvard 

Children’s Hospital i Boston där det diskuterades om hyperaktivitet och amfetaminbehandling, blev 

en pionjär på området tillsammans med Hjalmar Vergeland på Rigshospitalet i Oslo. Där började 

man behandla personer med ADHD med centralstimulerande läkemedel (Beckman, 2007). 

Samtidigt i USA under 30- 40- och 50-talet började man med positiva resultat behandla patienter 

med centralstimulerande substanser. På grund av psykoanalysens popularitet under 1950-talet 

skedde en nedgång i användandet av centralstimulerande substanser (Sandberg & Barton, 2002). 

Sverige hade ingen motsvarande verksamhet. Förskollärarna hade dock en uppgift att vara vakna för 

tecken på hyperaktivitet och motoriska/perceptuella svårigheter. Samma sak gällde för 

barnavårdscentralens kontroller på fyra- och sexåringar. 1973 hade minst 2.1% av barnen en 

störning som betecknades som MBD. Detta enligt en studie från fyraårskontroller (Beckman 2007). 

 

 

2:5 Pedagogiska strategier 

För att komma till rätta med ADHD bör man sätta in resurser så tidigt som möjligt, med resurser 

menas diagnosticering och pedagogiska åtgärder, innan problematiken eskalerar. Vanmakt, missmod 

och oförmåga att hantera problemet är några känslor som kan drabba pedagoger som ställs inför 

problematiken gällande ADHD i den egna barngruppen (Rønhuvde 2006). Det viktigaste för en 

pedagog i arbetet med de här barnen är att ge ett fullvärdigt stöd för det drabbade barnet och dess 

förmåga att hantera sin problemsituation. Vidare bör pedagogen ha i åtanke vad barnet har för 

identitet och vilken social bakgrund det har, då detta är det som påverkar barnens interaktion med 

världen omkring dem. Det sätt barnen bemöts på formar denna interaktion och de strategier de 

använder för att bemöta omvärlden. Det är därför viktigt att pedagogen använder sig själv som 

referensram för att förstå var barnet befinner sig i en situation (Rønhuvde 2006). Det är även viktigt 

att pedagogen har en grundkunskap om diagnosen och alla dess olika aspekter. Elever med ADHD 

har ett starkt behov av att ha ett välstrukturerat schema för sina aktiviteter.  

 

Kadesjö (2008) hävdar att man som pedagog alltid ska utgå ifrån det specifika barnet och utifrån 

detta ställa förväntningar på honom eller henne. Han skriver vidare att om man har för höga 

förväntningar, är risken stor att man skapar en ohållbar situation. Genom att ha för höga 
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förväntningar på barnet som han/hon inte kan uppnå på grund av sin problematik, kan detta 

resultera i en konfliktfylld situation. Kinge (2000) skriver att grunden för val av strategiska 

lösningar gällande barnets problematik måste utgå från en djupgående iakttagelse där pedagogen 

skapar sig en uppfattning om barnets bakgrund och situation. Det är också viktigt att anpassa sina 

förväntningar efter barnets möjligheter och att man även försöker skapa en miljö med 

förutsättningar som minskar risken för att barnen hamnar i disharmoni både med sig själv och med 

sin omgivning (Kadesjö 2008; Kinge 2000). Kadesjö (2008) hävdar att det är viktigt att bejaka 

vikten av att se till att barnens självbild inte tar skada. Pedagoger bör i sitt arbete ha i åtanke att 

dessa barn med sin problematik måste stärkas. Därför enligt Reiber och McLaughlin (2004) bör 

alltid påföljderna efter ett oönskat beteende levereras utan ilska och i ett så neutralt röstläge som 

möjligt. Vidare skriver Reiber och McLaughlin (2004) att pedagogen ständigt ska bejaka det goda 

uppförandet och vara noggrann med att informera föräldrarna om när barnet skött sig bra. 

  

Kadesjö (2008) skriver att det är viktigare att tänka igenom hur barnen bemöts än att fokusera på 

enskilda åtgärder. Vidare hävdar han att det är viktigare att barnen medvetet kan styra sin egen 

aktivitetsnivå än att det kan sitta still i klassrummet, för att stärka barnets hela situation. Det har stor 

betydelse i det långa loppet. Kinge (2000) hävdar att om pedagogen förstår och accepterar barnets 

situation och blir någon som barnet litar på istället för att alltid vara den som påpekar barnets 

brister, kan det resultera i att goda mönster skapas. Pedagogen måste acceptera att man är i samspel 

med barnet. Hon menar vidare att om pedagogens fokus ligger på det ytliga kring problematiken 

som till exempel utåtagerande istället för att fokusera på de underliggande orsakerna skapas ett barn 

som lär sig ett godkänt beteendemönster men fortfarande inte kommit till rätta med sin problematik. 

Kinge (2000) säger också att pedagogen måste vara uthållig och beredd på att arbetet med barnen 

som har socioemotionella problem är en lång process. En process där resultatet inte alltid kommer 

med en gång. Pedagogen måste lita på sin egen kunskap och uthållighet för att kunna se resultaten i 

längden.  Pedagogen får inte reagera enbart utifrån en inträffad händelse, utan måste tänka på att det 

för barnet går djupare än så och bejaka den bakomliggande problematiken. Som exempel skriver 

Kinge (2000) att pedagogen vid en konfliktsituation visar barnet att man vill förstå, genom att ställa 

frågor om orsaken bakom konflikten. Detta resulterar enligt Kinge (2000) i att barnet känner att det 

får ett bemötande av en förstående vuxen.  

 

Kadesjö (2008) varnar för risken att omgivningen kring barnet ger det en stämpel som ett 

ohanterbart problem, och utifrån detta inte anstränger sig för att anpassa sina strategier för att 

underlätta och hjälpa barnet. Vidare menar Kadesjö (2008) att barnet aldrig får bli ett föremål för 

åtgärder. Det är viktigt att hela tiden se till barnet som en individ. Han skriver också att insatserna 

som görs för att hjälpa barnet, inte får uppfattas som att pedagogerna rättar till det. Vidare skriver 

Kadesjö (2008) att pedagogerna som planerar åtgärden måste fråga sig hur barnet kommer att 

uppfatta det. Om barnet uppfattar åtgärderna som att det är något fel på honom eller henne, blir 

budskapet fel och självförtroendet riskerar att försämras, men om barnet uppfattar åtgärden som ett 

stöd i att komma framåt i utvecklingen, så är det upplyftande och positivt.  

 

Klassrumsstrukturen kan vara avgörande för barn med diagnosen ADHD, enligt Reiber och 

McLaughlin (2004). De delar upp strukturbegreppet i två kategorier; fysisk klassrumsstruktur och 

schemastruktur.  

 

Enligt Reiber och McLaughlin (2004) ska det vara så lite yttre intryck som möjligt i 

klassrumsmiljön, till exempel inkompletta teckningar och dåligt organiserad möblering. De 

förespråkar också en väl genomtänkt placering av barnet som har problematiken ADHD. Enligt 
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Reiber och McLaughlin (2004) ska barnet placeras centralt i klassrummet och så nära pedagogen 

som möjligt. De påvisar tidigare forskning som visar att barn med problematiken ADHD tjänar mer 

på en klassisk struktur av bänkplacering, en klassrumsstruktur med bänkarna i rader. Istället för den 

numera populära strukturen där bänkarna är placerade i smågrupper runt om i klassrummet. Vidare 

menar Reiber och McLaughlin (2004) att det underlättar att ha en avskild plats dit barnet kan gå när 

den yttre miljön upplevs för störande. Detta för att ha en specifik plats som är helt fri från 

distraherande moment men ändå resulterar i att barnen känner sig som en del i klassamhörigheten. 

Scheman och regelverk bör finnas synliga och placerade så att barnet lätt kan se dem. Schemat bör 

vara strukturerat så att det tydligt klargör vad som ska ske under dagen. Regelverket bör vara 

lättförståeligt och tydligt med konsekvenser av oönskat beteende. Både scheman och regelverk bör 

vara estetiskt tilltalande (Reiber och McLaughlin 2004). De ger också olika exempel på vad man 

som lärare kan göra för att underlätta för barn med ADHD att hänga med och hålla koncentrationen 

uppe. Några av exemplen är att läraren ska hålla lektionsinnehållet intressant och variera 

uppgifterna, läraren kan också använda olika färger och textstorlek i uppgifternas utseende. Vidare 

menar Reiber och McLaughlin (2004) att det kan vara bra att dela upp uppgifterna eleven får i små 

delar för att det inte ska bli så mycket information att ta in på en och samma gång.  

 

Enligt Kadesjö (2008) är det pedagogiskt viktigt att ta till vara på vardagliga händelser och träna på 

de begränsningar som problematiken ADHD resulterar i. Han menar att pedagogen ska utnyttja 

leksituationer och andra sociala möten för att stärka barnen i de situationer som barnets 

begränsningar visar sig. Syftet är inte enbart att arbeta med begränsningar utan även jobba med 

barnets redan positiva egenskaper samt förmågor. Kadesjö (2008) skriver att det är stora och 

komplicerade saker att jobba med, då det handlar om invecklade saker som att lära sig hantera sin 

impulsivitet och bearbeta hela sitt handlingsmönster. För att arbeta med de aspekterna menar 

Kadesjö (2008) att man bör betänka vissa specifika saker, såsom att utgå från barnets behov samt att 

man bör se till så att barnet är införstått med syftet och vad man eftersträvar med träningen. Så att 

barnet känner att det gör framsteg. 
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3 Metod 
I detta avsnitt presenterar vi forskningsansats, datainsamlingsmetod, sökmetod, urvalsgrupp, 

intervjukonstruktion, genomförande av intervjuundersökning, databearbetning, reliabilitet och 

validitet, och slutligen Etiska aspekter. 

 

3:1 Forskningsansats 

Vårt mål med undersökningen var att ta reda på olika pedagogiska strategier i arbetet med barn med 

ADHD, för att sedan ställa dessa strategier från verkligheten mot litteratur. Eftersom varje pedagog 

är individuell och har ett eget sätt att hantera problematiken och det därför inte finns något rätt eller 

fel svar, valde vi att göra denna undersökning med ett kvalitativt forskningssätt. Kvalitativ 

forskning har som mål att tolka och förstå insamlad data. Målet är inte att generalisera utan tolka 

den enskilda datan, och på så sätt komma fram till mönster i empirin (Stukát, 2005). 

3:2 Sökmetod 

För att finna den vetenskapliga artikeln av Reiber och McLaughlin (2004) som använts i denna 

uppsats utgick vårt sökande ifrån högskolans biblioteksförteckning över databaser. Vi sökte via 

ERIC. Vi sökte enbart på arbeten som var peer reviewed och sökte aktivt efter de som fanns i 

fulltext på grund av tidsaspekten på vårt skrivande. Efter en genomgång av alternativen som dök 

upp fann vi en vetenskaplig artikel som vi ansåg var relevant för vårt arbete. Sökorden var: teacher, 

strategies och ADHD. 

 

3:3 Datainsamlingsmetod 

Eftersom vår frågeställning handlar om ifall fritidspedagogen är förberedd på att arbeta med barn 

som har diagnosen ADHD anser Trost (2005) att det bästa sättet är att via kvalitativa intervjuer få 

klarhet i hur utbildningen har förberett dem samt vilka personliga strategier de har utvecklat under 

tiden som aktiva. Enligt Stukát (2005) är en strukturerad intervju en metod där den som intervjuar 

använder en förutbestämd mall av frågor som följs strikt. Den ostrukturerade intervjun är enligt 

Stukát (2005) en intervju som bygger på att intervjuaren vill täcka ett område med frågorna, men 

väljer att ställa dem situationsanpassat. Vi valde att kombinera det strukturerade och ostrukturerade 

intervjusättet, för att på så sätt använda oss av strukturerade frågor men samtidigt ge informanten 

utrymme att fritt utveckla sina svar.  

 

Under intervjutillfällena använde vi oss av en bandspelare för att dokumentera svaren. Stukát 

(2005) påvisar riskerna med valet av bandspelare, exempelvis att tekniken kan strula. Vi valde ändå 

att använda oss av en bandspelare. Detta med motiveringen att en bandspelare underlättar 

insamlingen av svarsdata jämfört med om vi valt att anteckna svaren. Vi drabbades av tekniska 

problem vid första och sista intervjutillfällena. Vid första intervjutillfället stannade bandspelaren av 

okänd anledning och vi fick ersätta den med en modernare variant, nämligen en av våra 

mobiltelefoner och dess ljudinspelare. Vid det sista intervjutillfället stannade bandspelaren av okänd 

anledning ytterligare en gång. Denna gång bytte vi ut hela bandspelaren mot en ny bandspelare, 

vilket ledde till att vi kunde genomföra resten av intervjun på samma kassettband. 

3:4 Urvalsgrupp 

Vi valde att intervjua fem för oss sedan tidigare kända fritidspedagoger med varierande kön, ålder 
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och yrkeserfarenhet. Valet av informanter grundades på personlig kännedom och redan etablerad 

kontakt med dessa. Vidare arbetar de på olika skolor som har olika typer av pedagogisk grundtanke. 

Syftet var att få en bra bredd på svaren, samt att vi fann det intressant att få möjlighet att se skillnad 

i utbildningen beroende på under vilka år de utbildade sig. Vi valde att göra en urvalsundersökning 

för att vi har begränsat med tid samt att genom vårt aktiva val fick vi den bredd i gruppen som vi 

eftersträvade. Både gällande tid inom yrket och gällande skillnader i utbildning beroende på 

utbildningsår. Enligt Stukát (2005) är urvalsundersökning ett bra val vid tidsbrist samt för att få en 

representativ bild av populationen. I vårt fall är populationen yrkesgruppen fritidspedagog. 

Vi skickade ut ett missivbrev
¹
 till de aktuella deltagarna.  

3:5 Genomförande av intervjuundersökningen 

Vi började med att fråga alla fem blivande informanter om de ville delta. Vi fick jakande svar av 

allihop. Detta följdes av att vi skickade ut ett missivbrev där vi förklarade syftet med intervjun och 

strukturen kring hur det skulle gå till. Vi skrev också i brevet att informanterna själva fick välja tid 

och plats. Enligt Stukát (2005) ska intervjun genomföras i en miljö som informanten känner sig 

säker i. Vidare skriver han att platsen ska vara fri från distraktion. Alla informanterna valde att 

genomföra intervjun på respektive arbetsplats. De avvarade en timme av sin arbetstid. Under den 

timmen genomfördes intervjun. Intervjun genomfördes med en informant i taget, förutom vid ett 

tillfälle då vi på grund av informanternas tidsbrist var tvungna att genomföra intervjun med två 

informanter samtidigt, denna intervju rörde samma arbetsplats och samma barngrupp. Dessa 

informanter benämns som Nisse och Stina. Med tanke på att det var ett gemensamt samtal mellan 

oss fyra, har vi valt att inte dela på resultatet från deras intervju. Eftersom det var utrymme för fri 

diskussion under intervjun så bestämde vi oss för att båda intervjuarna skulle delta. Detta för att få 

mer underlag till diskussionen. Det var uteslutande en och samma intervjuare, men i diskussionerna 

deltog vi båda, för att uppnå de fördelar Stukát (2005) nämner. Han menar att fördelen med två 

intervjuare är att det är större chans att intervjuerna sker på samma sätt samt att två intervjuare kan 

uppfatta mer av det som sägs. För att dokumentera intervjuerna använde vi oss av en bandspelare. 

Vi valde utifrån vad Trost (2005) skriver angående intervjuer att använda bandspelare för att ha 

större möjlighet att fokusera på intervjun och informanterna. Eftersom det var en blandning av 

strukturerad och ostrukturerad intervju tyckte vi att det var väsentligt att ha utrymmet att vara med i 

samtalet istället för att sitta och skriva ned svaren på papper. Vi informerade deltagarna att de hade 

möjlighet att avbryta intervjun, både i missivbrevet och på plats. Efter intervjuerna transkriberades 

materialet sammanfattande, på så sätt att den viktigaste informationen finns med (Trost, 2005). 

 

3:6 Databearbetning 

Transkriberingen var tidskrävande, som både Kvale (1997) och Stukát (2005) skriver. Vid 

transkriberingen togs onödigheter såsom skratt och interna skämt bort för att få fokus på själva 

intervjumaterialet. Vi använde oss av en narrativ analys av det insamlade materialet. Enligt Kvale 

(1997) handlar den narrativa analysen om att finna berättelsen i det insamlade materialet. De 

insamlade svaren skapar en historia.  

 

3:7 Tillförlitlighet 

Eftersom vi ville ha informanternas berättelser om hur de går till väga i sitt pedagogiska arbete, 

valde vi kvalitativa intervjuer. Kvalitativa intervjuer är i det här fallet är en pålitlig metod eftersom 

                                                 
¹  Se Bilaga 1 
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vi undersöker ett fenomen och informanten får möjlighet att utveckla sina tankar och svar (Trost, 

2005). På så sätt enligt Trost (2005), får vi en djupare uppfattning om det fenomen vi undersöker. 

Undersökningen är valid, eftersom det är informanternas egna upplevelser och åsikter vi har 

eftersökt och det inte finns några rätt eller fel svar. En felkälla kan vara att intervjuerna på pappret 

är tolkningar av det inspelade materialet, därför läggs det egna värderingar från personen som 

transkriberar sammanfattande (Kvale, 1997). Ytterligare möjliga felkällor kan vara att 

informanterna inte håller sig till sanningen. Det finns också en risk i att ha en öppen diskussion, vi 

som intervjuare kan omedvetet eller medvetet leda diskussionen åt ett håll som gör att vi får 

eftersökta svar av informanterna. Detta gör att validiteten i undersökningen försämras. 

 

3:8 Etiska aspekter 

Vi har både muntligt och skriftligt upplyst informanterna om syftet med undersökningen samt att 

inspelningarna kommer vara underlag för enbart vårt arbete. Vi upplyste dem också om deras 

rättigheter och våra skyldigheter gällande deltagandet i undersökningen. Vi garanterar anonymitet 

och har gjort sådana förändringar i arbetet att det inte finns någon möjlighet för utomstående att 

identifiera informanterna. I samband med detta informerade vi dem även om att det inspelade 

materialet kommer att förstöras inom några år samt att materialet endast kommer användas i denna 

uppsats. Vi gjorde även alla deltagare medvetna om att de kunde avbryta intervjuerna när helst de 

ville. Allt detta enligt Vetenskapsrådets etiska regler (2009). 
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4 Resultat 
 

4:1 Presentation av informanterna 

Fritidspedagogerna i undersökningen har arbetat mellan 8 och 31 år. De som har jobbat längst inom 

yrket hävdar att det inte fanns någon diagnos på ADHD när de började arbeta. Det kallades ”struliga 

barn” eller barn med ”myror i brallan”.  

 

4:2 Fritidspedagogernas utbildning och ADHD 

Pedagogerna i undersökningen har genomgått sina utbildningar under 70- 80- och 90-talen. Ingen 

av de intervjuade upplever att det fanns någon fokus på problematiken kring ADHD i utbildningen. 

Utifrån detta är det ingen av dem som anser sig varit förberedda för nämnda problematik när de väl 

kom ut och blev yrkesverksamma. Alla informanterna säger att det var under praktikperioder och 

när de började arbeta som de fick sina möten med barn som har diagnosen ADHD. 

4:3 Fritidspedagogernas upplevelser av ADHD 

Pedagogerna anser att det är koncentrationssvårigheterna som är det vanligaste problemet för barn 

med diagnosen ADHD. Upplevelserna varierar gällande barnen när de är i klassen mot när de är i 

fritidsverksamheten. En informant anser att skolmiljön är det som fungerar bäst för barnen med 

ADHD. Medan fritidsverksamheten är den de har svårast att hantera. Detta för att det är fler 

valmöjligheter och rörigare miljö under fritidsverksamheten jämfört med klassrummets ordning och 

lugn. En annan informant upplever det motsatta och säger att valmöjligheterna på fritids är lättare 

att hantera än att sitta still och lyssna på läraren. Alla informanterna anser att de själva har format 

och utvecklat sina strategier kring arbetet med barn som har diagnosen ADHD.  

 

4:4 Fritidspedagogen, skolan och delaktighet 

Alla informanterna har sett en utveckling gällande diagnosen under sina år som aktiva 

fritidspedagoger. De hävdar att det från början inte fanns något namn på problematiken kring barn 

med koncentrationssvårigheter och ett utåtagerande beteendemönster. Som exempel på utvecklingen 

nämner informanterna att det har blivit fler vuxna i skolan, vilket de anser som positivt. 

Informanterna nämner också att skolan har tjänat mycket på att fritidspedagoger och förskollärare 

har kommit in och blivit kopplade till skolan under skoldagen. Informanterna säger att det finns 

många pedagoger under skoldagen, men under fritidstiden är det få pedagoger. Detta anser de vara 

negativt. Alla informanterna tycker att fokus gällande stöd och strategier läggs på skoldagen. Men 

för fritidsverksamheten finns inte dessa. Som exempel säger de att personliga assistenter finns 

tillgängliga under skoldagen men inte följer med på fritids. En informant nämner också att det ska 

mycket till innan ett barn flyttas från fritids om det är mycket problem. Till skillnad mot skolan där 

informanten säger att det fort sätts in resurser. Alla informanter tycker att det behövs fler pedagoger 

under fritidsverksamheten. Inte bara för arbetet med barn som har diagnosen ADHD, utan för alla 

barnens skull.  

 

En informant anser sig vara delaktig i den inledande fasen av diagnosticeringen, i diskussionen med 

lärare. Men inte när klassläraren har möte med föräldrar och psykolog. Inte heller i den fortsatta 

planeringen kring åtgärderna runt barnet.  



 16 

4:5 Fritidspedagogernas strategier 

En viktig grundstrategi gällande arbetet med barn som har problematiken ADHD är enligt 

informanterna att pedagogen måste vara medveten om diagnosen. Är pedagogen medveten om 

svårigheterna och begränsningarna som medföljer problematiken finns det möjlighet att vara mer 

förberedd samt att strukturera upp både verksamhet och miljö för barnet som har problematiken. 

Några informanter nämner att det även är viktigt för barnet att veta om att de har diagnosen. På så 

sätt kan barnet lära sig att undvika vissa situationer och få en förklaring på varför det reagerar som 

det gör. Informanterna anser att denna medvetenhet inte får resultera i att barnet känner sig 

exkluderat från resten av gruppen. Informanterna säger också att de strategiska val pedagogen gör 

ska ske på så sätt att barnet inte reflekterar över att det specialbehandlas. En av informanterna 

arbetar på ett sätt som innebär att barnet knyts mer till pedagogen. Detta, säger informanten beror på 

att det är svårt att ha en bra överblick som ensam pedagog i fritidsverksamheten. 

 

Några av informanterna nämner att det är viktigt med fasta rutiner för barnen. De säger att det är 

viktigt att barnen får ha samma personal varje dag. Informanterna tycker också att det underlättar 

mycket i arbetet med barn som har diagnosen ADHD om arbetslaget är sampratat och jobbar efter 

samma linje. Informanterna nämner arbetet runt barnen. Sådant arbete som inte syns. Som exempel 

nämner de att de kan styra vilken plats barnet får i hallen. För att slippa ha många barn runt sig som 

kan störa, kan de ge barnet hyllan längst ut, närmast dörren. De anpassar miljön för att underlätta 

för barnen. En annan strategi som informanterna numera använder för alla barn, kommer från att ha 

varit en strategi för arbetet med barn som har ADHD. Pedagogerna trycker upp bilder på plastkort. 

På de plastkorten finns bilder över vad som kommer hända under dagen. Detta använder de för 

arbetet under hela dagen. För alla barnen, både i klassen och på fritids.  

 

Flera av informanterna säger att det är viktigt med positiv feedback. Både för barnet samt dess 

föräldrar eftersom det enligt informanterna ofta uppfattas negativt med samtal från skolan. De säger 

också att barnen behöver få beröm under dagen när det har hänt något bra, de säger att det gäller 

alla barn, men framförallt barnen med diagnosen ADHD. Informanterna hävdar att pedagogen bör 

ringa hem till föräldrarna även när det har hänt något positivt, inte bara när det har hänt något som 

anses negativt. De säger att föräldrarna redan får negativa samtal hem angående problem som rör 

barnens impulskontroll. De säger också att det blir jobbigt för föräldrarna om varje samtal från 

skolan blir negativt.  

 

Endast en informant talade om medicinering. Detta är något som informanten var väldigt skeptisk 

till för några år sedan. Men efter att ha upplevt de positiva förändringarna hos en elev som fick 

medicin, har informanten ändrat uppfattning och ställer sig positiv till medicinering. Enligt 

informanten så förändrades livskvalitén totalt med hjälp av den medicinska åtgärden. Eleven kunde 

då fokusera bättre på skolarbetet än innan. De utåtagerande symtomen minskade och minnet blev 

bättre. 

 

 

 

 

5 Diskussion 

5:1 Metoddiskussion 

Metoden som användes i den här uppsatsen var intervjuer, en blandning av strukturerade och 
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ostrukturerade intervjuer. Anledningen till att vi valde att använde båda intervjumetoderna var att vi 

ville ha bestämda frågor, men också ge möjligheten för informanterna att diskutera fritt kring 

ämnet. Vi anser att det var fördelaktigt med diskussionen mellan informanterna och intervjuarna, då 

vi genom detta fick informanternas perspektiv på sitt arbete med barn med problematiken ADHD.  

 

Anledningen till att vi valde att spela in intervjuerna på bandspelare, är att det underlättade för oss 

som intervjuare. Vi kunde koncentrera oss på informanterna och vad de hade att säga samt dessutom 

vara mer fokuserade i diskussionen med dem. Vi anser att vi inte kunnat vara lika fokuserade om vi 

hela tiden antecknade. Möjligtvis hade vi kunnat vara noggrannare i vårt val och vår kontroll av 

bandspelare, för att på så vis undvika de två avbrott vi fick. 

 

Vi anser att för att få en ännu djupare insikt i pedagogernas strategier borde vi även ha använt oss av 

observationer. Dock hade observationer krävt mer tid för uppsatsen, med tanke på att både 

genomförandet och sammanställningen av observationerna hade tagit lång tid. Efter vi hade skickat 

iväg missivbrevet insåg vi att det stod att vi ämnade undersöka DAMP, ADHD och ADD. Vi insåg 

snabbt att det fanns väldigt mycket information om de tre diagnoserna. Därför gjordes valet att 

fokusera på ADHD, som vi uppfattade som den vanligaste av diagnoserna. 

5:2 Resultatdiskussion 

5:2:1 Fritidspedagogens uppgift 

Enligt Parling (2006) är fritidspedagogens främsta pedagogiska uppgift att främja barnets förmåga i 

det sociala samspelet och alltid utgå från barnet som individ. Pedagogen bör ha i åtanke var barnet 

kommer ifrån och i sitt arbete försöka hjälpa och vara ett stöd för barnen med diagnosen ADHD 

(Kadesjö 2008; Rønhuvde 2006). Pedagogerna i studien använder sig av att ge positiv feedback till 

alla barn. Men framförallt till barnen som har ADHD. Den ständigt återkommande strategin 

informanterna talar om är att alltid utgå från barnet. 

 

5:2:2 Gemensamma strategier 

Det finns inte någon plan för hur fritidspedagogerna ska jobba när det gäller barnen med den 

specifika diagnosen ADHD. Alla pedagoger i undersökningen säger dessutom att de inte fick 

någonting i sin utbildning gällande arbetet med de här barnen. Fritidspedagogerna inte är delaktiga i 

arbetet kring diagnosticering, förutom en som säger sig vara delaktig i den inledande processen men 

inte i den gemensamma diskussionen med lärare, psykolog och föräldrar. De har inte heller någon 

plan att arbeta efter. Därför upplever de att ADHD-problematiken endast anses gälla under skoltiden 

och får resurser därefter. Som ett exempel på detta påvisar informanterna att om barnen får 

assistenter, så är assistenterna endast med under skoldagen. Fritidspedagogerna behöver konstruera 

sina egna pedagogiska strategier kring arbetet med barnen som har diagnosen ADHD.  

Kinge (2000) påvisar att pedagogen måste tro på sig själv och att det är en lång process. Finns det 

inte en utarbetad plan finns risken att de pedagoger som inte orkar hantera problemet ger upp.  

 

Fritidspedagogerna gör hela tiden aktiva val gällande barnen med ADHD. Valen görs utifrån vad 

fritidspedagogerna anser att barnet kan och inte kan göra. De är ständigt medvetna om barnets 

problematik. Arbetssätten skiljer sig från pedagog till pedagog. Vissa av pedagogerna försöker 

etablera en gruppkänsla i barngruppen för att barnet inte märker att det specifikt är honom eller 

henne de jobbar med, medan vissa pedagoger hellre knyter barnet till sig och lägger fokus på att 

jobba mer individuellt. Även om pedagogerna i undersökningen jobbar på olika sätt så utgår de alla 
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från samma grundtanke som både Kadesjö (2008) och Kinge (2000) förespråkar gällande att utgå 

från barnets bakgrund och förutsättningar.  

5:2:3 Fritidspedagogerna i klassrummet 

Intervjustudien visar att informanterna tänker strategiskt gällande miljöns struktur kring barnen, 

vilket överrensstämmer med de miljöpedagogiska strategier som Reiber och McLaughlin (2004) tar 

upp. Exempelvis grundläggande tankar kring klassrumsplacering, val av klädhylla och tydlighet 

kring schemat i ett syfte att underlätta barnets vardag.  

 

Informanterna har skilda åsikter kring diskussionen rörande klassrumssituationen. En informant 

säger att det går bra för barn som har ADHD, medan en annan hävdar att det är det som är krångligt 

för barnen. En tredje informant påpekar att det för vissa kan vara positivt med struktur, ordning och 

reda, medan det för andra barn kan vara negativt. Intervjun visar att alla informanter oavsett skilda 

åsikter gällande vilken miljö som passar bäst för barnen, utgår från att alla barn är olika. 

Undersökningen visar vidare att informanterna alltid tänker på barnens situation och problematik. 

Detta är något som även forskningen påvisar vikten av. Att ständigt reflektera över barnets 

förutsättningar (se t ex Kadesjö, 2008; Kinge, 2000; Reiber & McLaughlin, 2004). 

 

5:2:4 Medicinering av barn med ADHD 

Endast en av informanterna talade om medicinering, detta gjorde informanten med en positiv 

inställning. Informanten hade personligen sett vilken hjälp medicin hade varit för en tidigare elev. 

Detta överensstämmer med vad Barkley och Murphy (2007) skriver när det gäller medicinering av 

barn som har diagnosen ADHD. 

5:3 Egen slutsats 

Vi anser att det finns två sidor på det problemet att fritidspedagogerna inte har någon uttalad plan att 

arbeta efter, både positivt och negativt.  

 

Den positiva sidan vi kan se är att eftersom diagnosens symtom är väldigt individuella och det inte 

finns någon universell strategi för att hantera problematiken krävs det specifika arbetssätt för de 

olika barnen. Därför är det bra att det inte finns någon regelmall, och varje pedagog behöver 

utveckla en egen strategi för barnet.  

 

Det negativa vi ser, är om det inte finns någon universell plan att tillgå. Då kan det lätt bli att 

pedagoger som inte klarar av att hantera situationerna inte har någonstans att vända sig för stöd och 

konkreta förslag. Pedagoger är inte mer än människor. Detta kan gå att undvika om det finns en 

pedagogisk plan som beskriver hur pedagogerna kan och bör gå till väga när de hanterar 

problematiken som kommer med ADHD. 

 

Vi har funnit att ingen av de intervjuade pedagogerna upplever sig vara förberedda för arbetet med 

barn som har ADHD, genom sina yrkesstudier. Vi urskiljer att deras strategier är något de har skapat 

själva genom yrkeserfarenhet och egna reflektioner. I undersökningen har vi också kommit fram till 

att den primära strategin för en fritidspedagog är att göra sig medveten om det enskilda barnet och 

utifrån det skapa och anpassa sina pedagogiska strategier. Då vi funnit att både forskningen och de 

intervjuade pedagogerna ständigt återkommer till den grundtesen. Vi har inte funnit att det finns 

någon uttalad gemensam strategi. Pedagogerna har på egen hand utvecklat sina strategier men vi 

anser att även om de är utvecklade på en individuell nivå så påminner pedagogernas strategier om 
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varandra. 

5:4 Förslag på fortsatt forskning 

Funderingarna vi har fått rör pedagogernas strategier. De påminner om varandra trots att de inte har 

någon gemensam utbildning inom problematiken med ADHD. Vi har ställt oss frågorna om det 

beror på att de har liknande utbildningar som pedagoger och om det där finns någon gemensam 

grundtanke i de olika typerna av fritidspedagogutbildningen. 

 

Eftersom vi hade svårt att hitta forskning kring fritidspedagogens yrke, ställer vi oss frågan: Behövs 

det mer forskning på detta område? 

Vi anser att det är ett område där det behöver satsas mer på forskning, för som det ser ut just nu så 

har fritidspedagogen mest kontakt med barnen av alla yrkesgrupper inom skolan eftersom 

fritidspedagogen följer barnen både under skoldagen samt eftermiddagen. 
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Informationsbrev 

 

Hej! 

Vi heter Daniel Tiderman och Fredrik Jonsson. Vi studerar på Högskolan i Gävle. Just nu går vi vår 

sista termin på lärarprogrammet för att bli fritidspedagoger. Som examensarbete ska vi skriva en 

uppsats. 

 

Syftet med vårt arbete är att försöka få insikt i hur fritidspedagoger arbetar med barn som har 

diagnoser ADHD, DAMP eller ADD. 

 

För att få en fördjupning i problematiken skulle det underlätta att få ta del av Dina erfarenheter. 

Vi anser att intervjuer är det bästa sättet att få ta del av Din erfarenhet och Dina strategier för arbetet 

med den här problematiken. För att få den möjligheten anpassar vi oss efter Dina tider och val av 

plats. 

Du får naturligtvis avbryta intervjun när helst du önskar. 

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt och det är endast vi som författare som kommer att 

veta vem Du är och vilken skola Du jobbar på.  

 

Kontakta oss gärna om Du har några frågor. 

 

 

Med vänliga hälsningar och tack på förhand! 

 

Daniel Tiderman 0736-578735 

tiderman79@hotmail.com 

 

Fredrik Jonsson 0760-411076 

plu06fjn@student.hig.se

 



 

Intervjufrågor 

 

Utbildningsrelaterade frågor 

 

1. Vad har du för utbildning och hur lång var den? 

2. Läste du något om problematiken gällande barn med diagnosen ADHD i din utbildning? 

3. Känner du att utbildningen förberedde dig något för arbetet med barn som har diagnosen 

ADHD? 

 

Yrkespraktiska frågor 

 

4. Hur många år har du i yrket? 

5. Hur såg det pedagogiska arbetet med barn som har diagnosen ADHD ut när du började jobba 

som fritidspedagog? 

6. Hur har det arbetet förändrats genom åren? 

7. Har det blivit några förändringar sedan fritidshemmet gick in i skolan? 

 

 

Diagnosrelaterade frågor 

 

8. Finns det någon plan för arbetet med barn som har diagnosen ADHD på fritids? 

9. Ser du någon skillnad på barn med ADHD i klassen och på fritids? 

10. Hur arbetar du med de här barnen på fritids 

11.  Utrymme för fri diskussion 

 


