
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fritidspedagogen och barn med 
koncentrationssvårigheter i fritidshemmet  

En intervjustudie om fyra fritidspedagogers reflektioner om arbetet 

med barn med koncentrationssvårigheter i fritidshemmet 

Tor Frykmo 
Jonna-Li Hedqvist 

 

2013 
 

Examensarbete, Grundnivå (högskoleexamen), 15 hp 
Pedagogik 

Lärarprogrammet 
 

Handledare: Elisabet Hedlund 

Examinator: Peter Gill 



 

 

Frykmo, Tor & Hedqvist, Jonna-Li (2013). Fritidspedagogen och barn med koncentrations-

svårigheter i fritidshemmet. Examensarbete i pedagogik. Lärarprogrammet. Akademin för 

utbildning och ekonomi. Högskolan i Gävle. 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka fritidspedagogers reflektioner om bemötandet av 

barn med koncentrationssvårigheter på fritidshemmet. Då fritidshemmen har förändrats, barn-

grupperna har blivit större och personaltätheten minskat uppstår frågan om alla barns behov i 

fritidshemmet kan tillfredställas. Barn med koncentrationssvårigheter är en grupp som påver-

kas av dessa omständigheter. Det är viktigt för fritidspedagogen att bemöta alla barn efter 

deras individuella behov. 

Genom en intervjustudie, där fyra fritidspedagoger deltog, undersöktes deras reflektioner om 

fritidspedagogernas bemötande av barn med koncentrationssvårigheter. Användandet av 

öppna frågor, i en så kallad ostrukturerad intervju, gav oss svar på studiens frågeställningar. 

Resultatet som är intervjupersonernas reflektioner kring studiens frågeställningar, visar bland 

annat att kunskap har visat sig vara viktig i arbetet med barn med koncentrationssvårigheter. 

De stora barngrupperna och personalbristen påverkar barn med koncentrationssvårigheter 

negativt. Barn med koncentrationssvårigheter påverkar fritidshemsverksamheten mer negativt 

än positivt.  

Genom att använda sig av den kunskap som finns kan fritidspedagogen strukturera upp fritids-

hemsverksamheten och hitta strategier som underlättar vistelsen på fritidshemmet för barn 

med koncentrationssvårigheter. 
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Inledning 
Fritidshemsverksamheten har under de senaste tjugo åren förändrats radikalt. Den har integre-

rats med skolan, gruppstorleken har blivit större och antalet elever per årsarbetande personal 

har från år 1990 till 2012 ökat från 8,3 till 20,1 (Skolverket, 2011a, 2013). Enligt Skollagen 

ska fritidshemmet erbjuda elever en meningsfull fritid och ta hänsyn till elevernas behov. 

Andersson (2011) anser att elevgruppernas storlek och den minskade personaltätheten gör att 

fritidshemsverksamheten får svårigheter att behålla den pedagogiska kvaliteten. Detta leder 

till en problematik i verksamheten då Skolverket (2011a) menar att " De elever som av olika 

skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska få det stöd de behöver" (Skolverket, 2011a, s, 

27). Är det möjligt att se till alla elevers behov och ge det stöd de behöver om man inte kan ha 

en hög kvalitet i verksamheten? 

Vi har under vår utbildning, VFU (verksamhetsförlagd utbildning), och i samtal med fritids-

pedagoger uppmärksammat fritidshemmens stora barngrupper och dess personalbrist som ett 

problem. I dessa stora elevgrupper finns elever som behöver särskilt stöd i fritidshemsverk-

samheten. En grupp som har en problematik i fritidsverksamheten är elever med koncentra-

tionssvårigheter. Dessa elever har svårigheter med att behålla koncentrationen i de flesta situ-

ationer under dagen. Situationer där problematiken visar sig kan vara vid valsituationer, 

instruktioner och övergångssituationer (Kadesjö, 2008). Enligt vår uppfattning har personal i 

fritidshem visat sig ha svårigheter att se till dessa elevers behov i de stora grupperna då perso-

nalantalet inte räcker till för alla elever i fritidshemmet. Syftet med vår studie är att genom en 

intervjustudie undersöka fritidspedagogers reflektioner om bemötandet av barn med koncent-

rationssvårigheter på fritidshemmet.  

Vi kommer i vår studie först och främst att använda oss av fritidspedagog som benämning på 

de personer som arbetar i fritidshemmet. Det kommer även att finnas andra benämningar som 

exempelvis fritidslärare, lärare med inriktning mot fritidshemsverksamhet och grundlärare 

med inriktning mot arbete i fritidshem, detta på grund av att källorna vi använt oss av 

använder olika benämningar. I denna studie används barn och ibland även elev som benäm-

ning på de barn som befinner sig i fritidshemmet och i skolan. 
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Bakgrund 

Tidigare forskning om fritidshemmets, 

fritidspedagogutbildningens och fritidspedagogyrkets framväxt 

och verksamhet 
Dagens fritidspedagogyrke och fritidshem har formats genom historien och vi kan se att 

mycket har följt med och finns kvar än idag. Den yrkesroll som dagens fritidspedagoger har 

är präglad av hur den varit tidigare.  Därför anser vi att en redogörelse av historien bakom, 

samt utvecklingen av fritidshemmet och fritidspedagogyrket är relevant för att läsaren ska få 

en inblick i denna historiska utveckling och en förståelse om hur fritidspedagogen arbetar 

idag. 

Arbetsstugan och eftermiddagshemmet 

Fritidshemmets historiska utveckling sträcker sig tillbaka till slutet av 1800-talet och enligt 

Johansson (2011) finns det två framträdande föregångare till dagens fritidshem, arbetsstugan 

och eftermiddagshemmet. Johansson, J-E. (1986)
1
 skriver att den första arbetsstugan 

öppnades i Stockholm år 1887. Arbetsstugorna etablerades i storstäderna men de fanns även i 

mindre städer och bruksorter. Verksamheten riktade sig mot ett förebyggande arbete som gick 

ut på att barnen fick tillägna sig kunskaper i slöjd och hantverk som ansågs yrkesförberedande 

för ett framtida arbete i verkstäder eller fabrik (Johansson, J-E. 1989 & Johansson, 2011). 

Tanken med arbetsstugorna var att förebygga den ohälsosamma utveckling bland de barn som 

började vistas på gatorna, förebygga tiggeri och den kriminalitet som växte fram bland de 

fattigaste barnen. Barnen fick på grund av föräldrarnas långa arbetsdagar inte någon tillsyn 

och fick uppfostra sig själva tillsammans med andra barn på gatan. Men det var även de dåliga 

bostadsförhållandena, där trångboddhet var vanligt, som tvingade ut barnen bland gator och 

torg menar Johansson (2011). Rohlin (2007) lyfter fram industrialiseringen i Sverige vid 

sekelskiftet som anledningen till att behovet av arbetsstugorna växte fram. Genom att fler och 

fler människor flyttade in till städerna för att arbeta i fabrikerna och även när kvinnorna allt 

eftersom började arbeta växte behovet fram. Detta var orsaken till att barnen till arbetarna 

lämnades att klara sig själva efter folkskolan och många började därför vistas på gator och 

torg. Även Johansson (2011) pekar på att den förändring som skedde när kvinnorna började 

arbeta var en stor faktor till barns ändrade omsorg. ”Barn till fattiga arbetare i städerna ansågs 

vara en riskgrupp för att utveckla småkriminalitet, gängbildning och andra icke önskvärda 

beteenden” (Johansson, 2011, s.81). De som arbetade i arbetsstugorna var till en början ideellt 

arbetande kvinnor från välbärgade familjer, men det blev också vanligt att folkskollärarinnor 

anställdes i arbetsstugorna (Ibid.). Enligt Rohlin (2007) och Johansson, J-E. (1986) bestod 

arbetsstugornas personal av folkskollärare- och lärarinnor, småskollärarinnor, yrkeslärare 

samt hantverkare som arbetade extra i arbetsstugorna för att dryga ut sin inkomst. 

Välståndet i samhället ökade under 1920-talet vilket ledde till färre fattiga familjer och även 

ett minskat barnantal i familjerna (Johansson, 2011). Johansson, J-E. (1986) menar att 1919 

års arbetstidsreform, som förkortade arbetarnas arbetstider, gav föräldrarna mer tid i hemmet 

än tidigare. Förutom kortare arbetstider var förbättringen av arbetarklassens ställning och den 

ökade levnadsstandarden för barnen i arbetarfamiljerna en av de stora förändringarna i 

samhället som berörde arbetsstugorna (Ibid.). I början på 1930-talet ändrades synsättet på 

barns fritid och tillsynen av arbetsstugorna gick från Folkskoledirektionen till Barnavårds-

nämnden (Rohlin, 2012). Rohlin (2007) visar att de tidigare arbeten som barnen fick göra i 

                                                 
1
 Då det finns två Johansson (1989) används initialerna I och J-E för att skilja dessa författare åt i den löpande 

texten. 
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arbetsstugorna ansågs vara en föråldrad princip, och att det istället skulle fokuseras på läxläs-

ning och rekreation på barns fritid. Även Johansson, J-E. (1986) anser att läxläsningen och 

rekreationen började ta plats i arbetsstugorna under 1930-talet, men att det i verksamheten 

fortfarande fanns hantverksarbeten för barnen att göra. Fokus hade däremot ändrats från 

yrkesförberedande hantverk till lättare hantverk som skulle kunna göra nytta i hemmen. 

Rohlin (2007) menar att dessa aktiviteter började benämnas som rekreation. En term som 

användes allt flitigare var fritidssysselsättning, där bland annat musik, sång, teater, slöjd och 

litteratur räknades in bland de aktiviteter som barnen kunde delta i. Enligt Johansson, I. 

(1986) ersattes arbetsstugorna av eftermiddagshem på 1940-talet och övergången anses vara 

en reaktion på ändringen i det synsätt man hade på hur barns fritid skulle spenderas.     

Eftermiddagshemmen var enligt Johansson (2011) öppna för barnen efter skoldagens slut. 

Istället för den fokus på tillsyn som fanns på arbetsstugorna fokuserade eftermiddagshemmen 

mer på omsorg. Rohlin (2007) belyser att det ansågs att eftermiddagshemmen skulle fungera 

som barnens andra hem. Johansson (2011) menar att läxläsning blev en viktig del av verk-

samheten då utbildning fick en högre status i många samhällsgrupper på 1940-talet. En viktig 

aspekt för att barnen skulle klara av att prestera bättre i skolan var att barnen fick möjlighet 

till avkoppling och vila. Rekreation blev en annan viktig aspekt av eftermiddagshemmets 

verksamhet där han menar att barnen skulle stimuleras med hobbyintressen för att få den 

avkoppling som de ansågs behöva (Ibid.). Rohlin (2012) menar att eftermiddagshemmets 

aktiviteter ”… var fria sysselsättningar i form av utevistelse, lek, och fria sysselsättningar 

samt läxläsning…” (Rohlin, 2012, s.15). Johansson (2011) menar att fritiden ansågs vara ett 

nytt samhällsproblem för en växande del av befolkningen i slutet av 1940-talet. Eftermid-

dagshemmet tolkar han som en slags förberedande verksamhet där barn och ungdomar kunde 

lära sig hur man spenderar fritiden, som en god samhällsmedborgare (Ibid.). 

Perioden kring 1940- och 1950-talet menar Rohlin (2007) att det finns dåligt med information 

om eftermiddagshemmen. Men i slutet av 1950-talet började många röster höjas för en utbild-

ning för de som arbetade i eftermiddagshemmen. Svaren på önskningarna om en utbildning 

kom på 1960-talet då även eftermiddagshemmen ersattes av fritidshem (Johansson, I. 1986). 

Fritidshemmet 

Rohlin (2012) menar att dagens fritidshem formades då fritidshemssektorn var med om en 

stor utbyggnad på 1970-talet som även Johansson (2011) berättar om. Rohlin (2012) pekar på 

att en då rådande högkonjunktur i Sverige ledde till att fler kvinnor än tidigare började arbeta 

och invandringen till Sverige ökade. Detta ledde till ett större behov av barnomsorg än förut 

och en utökning av omsorgssektorn gjordes. I slutet av 1970-talet övergick ansvaret för 

fritidshemmen från Barnavårdsnämnden till Socialstyrelsen och reglerades nu efter Social-

tjänstlagen (SoL). Detta blev grunden till fritidshemmens verksamhet som skulle vara före-

byggande och fostrande. År 1989 beskrev Johansson, I. (1989) fritidshemmet som en plats, 

under uppsikt och möjlighet till support av vuxna, där barnen kunde tillbringa den tid deras 

föräldrar jobbade. Syftet med fritidshemmet var ”att komplettera socialisationen från familj 

och kamrater och kompensera för vad som eventuellt saknas” (Johansson, I. 1989, s.22). 

På 1970- och 1980-talet uppkom tankar och förslag på att integrera fritidshemmen, med sitt 

sociala och pedagogiska arbete, med skolan (Johansson, 2011). I slutet av 1980-talet gjordes 

flera försök till integration och på 1990-talet blev fritidshemmet en integrerad del av skol-

verksamheten. Han synliggör två slutliga kliv mot skolverksamheten för fritidshemmen, det 

var när tillsynsansvaret och huvudmannaskapet för fritidshemmen ändrades i mitten av 1990-

talet. Skolverket tog över tillsynsansvaret från Socialstyrelsen och huvudmannaskapet gick 

över till Utbildningsdepartementet från Socialdepartementet. I anknytning till ändringarna 
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omarbetades Läroplanen (LPO 94) och han skriver att ”nu inkluderades även fritidshemmets 

verksamhet som en del av skolan så att läroplanens mål och principer också skulle gälla 

fritidshemmets arbete” (Johansson, 2011, s.88). Efter dessa ändringar har endast en märkbar 

förändring med fritidshemmet skett, förändringen är åldersspannet på de barn som vistas i 

fritidshemmen. Tidigare har fritidshemmet innehållit barn från sju till tolv års ålder, men att 

ålderspannet nu minskats till barn mellan sex och nio år (Ibid.). Torstenson-Ed och Johansson 

(2000) nämner två syften med integreringen i skolan. Det ena är att barnen får en hel skoldag 

med utbildning, fritidshemmet bidrar efter skolans utbildning med en annan mer praktisk och 

social pedagogik. Det andra syftet är ekonomiska besparingar för staten och kommunerna. De 

visar på att sammanslagningen mellan fritidshemmen och skolan bidrog till mindre utgifter då 

man började dela lokaler, personal och material mellan verksamheterna. De menar att i slutet 

på 1990-talet var nästan alla fritidshem integrerade i samma lokaler som skolan och att sex-

åringarna i verksamheten ökade (Ibid.). Hansen Orwehag (2013) anser att fritidshemmet på 

senare år blivit lägre värderat av samhället än andra skolverksamheter. Detta konstaterar hon 

då de resurser som funnits tillgängliga för att förbättra förutsättningarna i skolan, fritidshem-

met och förskolan, enbart tillfallit förskolan och skolan. Fritidshemmet har istället fått mins-

kade resurser och större barngrupper. Förutom detta har även förskolan och skolan ett krav på 

legitimation för att undervisa, något som fritidshemmet ännu saknar, som även det kan tolkas 

som en lägre värdering av fritidshemmet (Ibid.). 

Fritidshemmets direktiv och verksamhet 

Enligt Skollagen (SFS, 2010:800) ska fritidshemmet komplettera förskoleklassen, grund-

skolan eller annan utbildningsform som har skolplikt. Dagens fritidshem beskrivs av 

Skolverket (2007) som 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” 

(Skolverket, 2007, s.10). Vi har tidigare tagit upp att Johansson (2011) anser att ålderspannet 

på fritidshemmens barn har ändrats och att barnen mellan tio och tolv års ålder vänder sig till 

öppna fritidsverksamheter istället. Huvudparten, 80 procent, av Sveriges barn mellan sex och 

nio år är inskrivna i fritidshem idag (Johansson, 2011 & Skolverket, 2012). Ett allt större pro-

blem för fritidsverksamheten är de ökande storlekarna på barngrupperna. Skolverket (2013) 

redogör att barngrupperna har fördubblats de senaste 20 åren och även personaltätheten, då 

antalet barn per årsarbetare har fördubblats under den tiden. Gruppstorleken var år 2012 i snitt 

40,1 barn och antalet barn per årsarbetare var 20,1 (Skolverket, 2013). 

Det finns inga egentliga direktiv för fritidshemmet i den senaste läroplanen, Lgr 11 

(Skolverket, 2011b), menar Andersson (2011). De direktiv som finns är det som formuleras 

”skolan skall” och ”läraren skall” som då även berör fritidshemmet. Det uppdrag som fritids-

hemmet har enligt de allmänna råden för fritidshem är enligt en sammanfattning av Johansson 

(2011) att ”förena omsorg och pedagogik som stöder barnets fysiska, sociala och emotionella 

utveckling” (Johansson, 2011, s.15). I Skollagen står det att ”Fritidshemmet ska stimulera 

elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. 

Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska 

främja allsidiga kontakter och social gemenskap” (SFS 2010:800, 14 kap. 2 §). Det åläggs 

även att fritidshemmet ska erbjudas till elever på vardagar, efter skolan och på lov. Fritids-

hemsverksamheten bedrivs enligt Holmberg (2011) oftast på morgonen innan skolan börjat 

och på eftermiddagen efter skolans slut. 

De vanligaste aktiviteterna i fritidshemsverksamheten enligt Rohlin (2012) är den fria leken 

och det självständiga skapandet som barnen gör. Johansson (2011) menar att verksamheten 

ska anpassas efter barnen. För att ge dem en meningsfull fritid bör mittpunkten i verksam-
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heten vara att skapa en rolig och trygg plats för lek och skapande. Leken är enligt honom en 

viktig del av barns utveckling och ska vara en stor del av fritidshemmets verksamhet. Han 

pekar även på fritidshemmet som en viktig arena för barnets sociala utveckling (Ibid.). De 

lärprocesser som sker på fritidshemmet är ”informellt lärande, samlärande respektive 

socialt/kulturellt lärande” (Johansson, 2011, s.21). Hippinen (2011) menar att inriktningen 

inom fritidshemmet ändrats till en inriktning mot barns lärande från en tidigare inriktning mot 

barns utveckling. 

Fritidspedagogernas utbildning 

Den första fritidspedagogutbildningen startades år 1965 och Rohlin (2007) anser att ”det mo-

derna fritidshemmet… tog gestalt först i och med att verksamhetsfältet fick för området en 

särskild utbildning” (Rohlin, 2007, s.52). Fritidspedagogutbildningen byggde från början på 

förskolelärarutbildningen, men den hade en orientering mot skolbarnomsorgen. Utbildningen 

var placerad vid yrkesskolor runt om i landet tills 1977 års högskolereform då fritidspedagog-

utbildningen blev en självständig högskoleutbildning (Johansson, J-E. 1989). Utbildningen 

har ändrats med tiden och enligt Hippinen (2011) är en av de tydligaste förändringarna att 

man under 2000-talets inledning bytte till begreppet lärare med inriktning mot fritidshem 

istället för fritidspedagog. Benämningen fritidspedagog finns dock kvar i verksamheterna 

(Johansson, 2011). Hansen Orwehag (2013) menar att fritidslärare skulle vara ett en bättre 

beteckning än fritidspedagog som alternativ till den krångligare korrekta beteckningen 

grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem för de personer som arbetar inom fritids-

hem. Detta förslag på förändring från fritidspedagog till fritidslärare motiverar hon genom att 

klargöra att "eftersom ingen formellt sett har examinerats med denna yrkesbeteckning på flera 

decennier" (Hansen Orwehag, 2013, s.29). Rohlin (2012) lyfter fram att utbildningen på 2000-

talet fått utstå mycket kritik och att fritidspedagogutbildningen inte har utvecklats och även 

glömts bort i förändringarna av alla lärarutbildningar. Hippinen (2011) och Hansen Orwehag 

(2013) anser att utbildningen har påverkats av och börjar efterlikna lärarnas utbildning. Detta 

förtydligar Rohlin (2012) då hon pekar på att ”den nya fritidspedagogen omvandlas nu till 

grundlärare, med inriktning mot arbete i fritidshem, och får ett eget utbildningsprogram” 

(Rohlin, 2012, s.202). Hansen Orwehag (2013)  anser att den senaste lärarutbildningen, 2011, 

visar att lärarutbildningen mot fritidshem värderas lägre än andra lärarutbildningar. Längden 

på utbildningen för grundlärare med inriktning mot fritidshem minskade (Från 3,5 år till 3 år), 

förskolelärarnas utbildning kvarstod (3,5 år) och grundlärarutbildningen mot grundskolans 

tidigare år ökade (Från 3,5 år till 4 år). Då längden på utbildningen för grundlärare med in-

riktning mot fritidshem minskade blev även dess status negativ påverkad gentemot de andra 

lärarutbildningarna.  

Utvecklingen av yrkesrollen för fritidspedagoger 

Sedan den första fritidspedagogutbildningen startade år 1964 har yrkesrollen förändrats anser 

Hippinen (2011). Torstenson-Ed och Johansson (2000) menar att yrkesrollen på 1980-talet 

kunde ses som en sorts föräldraroll. Johansson, I. (1989) skrev att den dåvarande yrkesrollen 

innehöll flera olika roller som exempelvis kamrat, lärare, förälder och vuxen. En viktig del av 

yrkesrollen var att erbjuda omsorg och trygghet till barnen. Andra viktiga funktioner var att 

utveckla kunskap om samarbete, ansvar och social kompetens hos barnen. Det ansågs även att 

föräldrarna var, efter barnen, den grupp som hade mest påverkan på arbetet som fritidspeda-

gogen utför (Ibid.). 

Under åren har yrkesrollen för fritidspedagogen ändrats och det blev en betydande förändring 

menar Hippinen (2011) när fritidshemmet integrerades i skolan. Ett tillägg i yrkesrollen var 

att fritidspedagogen skulle arbeta och samverka i arbetslag med lärare (Ibid.). Torstenson-Ed 

och Johansson (2000) hävdar att fritidspedagogerna hade en tidigare erfarenhet av att arbeta i 
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arbetslag till skillnad från lärarna. Men samarbetet mellan fritidspedagoger och lärare har inte 

varit ömsesidigt anser både Andersson (2011), Torstenson-Ed och Johansson (2000) och 

Rohlin (2012). Detta menar Torstenson-Ed och Johansson (2000) beror på att skolans kultur 

med en högre status har smittat av sig på fritidspedagogerna och de har anpassats sig efter 

skolan, men skolan har inte gjort detsamma. Det anses även att samarbetet mellan fritids-

hemmet och skolan i många fall gjort fritidspedagogen till en resurs eller hjälplärare och där-

med har fritidspedagogernas kompetenser missats i skolverksamheten (Fröman & Johansson, 

2011, Rohlin, 2012, och Torstenson-Ed & Johansson, 2000). Även om yrkesrollen genom 

åren varit svårdefinierad lyfter Hippinen (2011) fram de bitar som dagens lärare med inrikt-

ning mot fritidshem har i sin yrkesroll: 

· Utvecklandet av barns sociala samspel och identitet 

· Organisation av formella och informella miljöer för barnen 

· Arbeta med barns fritid genom bland annat lek, rörelse, estetiskt och praktiskt arbete 

· Vardagslärande 

(Hippinen, 2011, s.47) 

Johansson (2011) menar att fritidspedagogen i sitt arbete ska vara tillgänglig och mottaglig för 

barns behov, intressen och idéer. Fritidspedagogen ska arbeta för att det ska finnas ett bra 

samarbete mellan vuxna och barn. Miljön på fritidshemmet skiljer sig från skolan då den är av 

en friare karaktär och styrs mindre av regler. Ändå behöver fritidspedagogen tillsammans med 

barnen, även i utbildningssyfte, skapa regler som gäller i fritidsverksamheten. Fritidspedago-

gen behöver därför prata och reflektera tillsammans med barnen om gemensamma regler, 

normer och värden och hur de tillämpas i fritidshemsverksamheten (Ibid.). Genom detta 

arbete kan fritidspedagogen "skapa ett gott gruppklimat där barn känner trygghet och möjlig-

het att pröva, tillämpa och utveckla kunskap och förmågor i samspel med andra" (Johansson, 

2011, s.33). 

Skolverket (2007) lyfter fram flera punkter som personalen på fritidshemmet förväntas arbeta 

med. För att stödja barns utveckling bör man samarbeta med och komplettera skolan, organi-

sera verksamheten och ge den omsorg och pedagogik som stödjer en önskad utveckling. Även 

att i arbetet med verksamheten integrera: läroplanens normer och värden, barns delaktighet 

och inflytande i verksamheten, aktivt jämställdhetsarbete, ett mångkulturellt fritidshem och 

samarbeta med vårdnadshavare. Det anses även viktigt att erbjuda barn en fritid som är 

utvecklande, stimulerande och meningsfull. Det läggs också vikt vid arbetet med barn som är 

i behov av särskilt stöd, där man bör anpassa det stöd barnen får för de miljöer och omgiv-

ningar behoven finns i. Samt vid planering av dessa insatser vara öppen för vårdnadshavarnas 

åsikter och även kontinuerligt följa upp och utvärdera om ändringar i arbetet behövs. 

Holmberg (2011) anser att kunskap och information om behov och förutsättningar för barn i 

behov av särskilt stöd är viktigt för fritidspedagogen. 

Alla barn behöver någon gång särskilt stöd, vissa i perioder, andra behöver konstant stöd på 

fritidshemmet. Barn med behov som är svårbegripliga och oklara såsom till exempel koncent-

rationssvårigheter ingår även i gruppen som är i behov av särskilt stöd (Skolverket, 2007). 

Kadesjö (2008) och Skolverket (2007) menar att barn med koncentrationssvårigheter behöver 

vuxna som stöttar och förstår dem, först och främst gäller detta deras vårdnadstagare. Även 

skolan har ett stort ansvar för att skapa en miljö där barnen har möjlighet till att utvecklas 

utifrån sina premisser och fokusera på barnets positiva sidor. Det är också viktigt att fritids-

hemmet och skolan samarbetar, det kan vara att ett barn som behöver stöd i fritidshemmet inte 

nödvändigtvis behöver det i skolan, eller vice versa. 
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Tidigare forskning om koncentrationssvårigheter 
Koncentrationssvårigheter yttrar sig på olika sätt, de kan vara bestående och skapar hela tiden 

problem för barnet under dess uppväxt. Det ställer inte bara till problem för barnet utan även 

för personer i barnets omgivning. Det finns koncentrationssvårigheter som är mer tillfälliga, 

som Kadesjö (2008) kallar sekundära, då koncentrationssvårigheterna är mer som en reaktion 

på andra faktorer omkring barnet till exempel en påfrestande uppväxtmiljö eller stress. Om 

problemen avlägsnas har barnet inte längre några utmärkande problem. I vissa fall kan barn ha 

svårigheter att koncentrera sig i en specifik situation men i den andra finns inga som helst 

problem. Dessa koncentrationssvårigheter kallas för situationsbundna koncentrationssvårig-

heter. Det kan även finnas barn som har en konstellation mellan alla dessa koncentrationssvå-

righeter. En diagnos som har en koppling till koncentrationssvårigheter är AD/HD.  AD/HD 

(Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder eller den svenska beteckningen Uppmärksam-

hetstörning med hyperaktivitet) är en benämning på de barn som har brister i sitt uppförande, 

uppmärksamhetsproblem och problem att motstå distraktioner (Ibid.). De har även problem 

med att reglera sin aktivitetsnivå efter vad situationen kräver som visar sig genom hyperakti-

vitet eller rastlöshet (Barkley & Murphy, 2006).  

Enligt Kadesjö (2008) är forskarna överens om att det inte finns en enda orsak som förklarar 

symptomen för koncentrationssvårigheter och AD/HD utan att det är många olika orsaker 

oftast i kombination med varandra. Flera av de bakomliggande orsakerna är invecklade att 

studera och enstaka studiers resultat kan på grund av detta vara motsägande. Även om många 

idag menar att den största faktorn till koncentrationssvårigheter beror på biologiska orsaker 

måste man ändå se till individens omgivning, sociala förhållanden och svårigheter.  

Karakteristiska drag hos barn med koncentrationssvårigheter 

Barn med koncentrationssvårigheter agerar ofta utan att tänka efter, de går helst den väg som 

ger ett snabbt resultat. Allt som upplevs som motgångar gör barnen frustrerade. Detta innebär 

att barnen har problem med att vänta på sin tur vid spel, lek eller i samtal med andra (Barkley 

& Murphy, 2006). Kadesjö (2008) och Barkley och Murphy (2006) menar också att dessa 

barn har svårt att kontrollera sina känslor, de blir endera jätteglada eller jätteledsna för ovä-

sentligheter och visar gärna sina känslor, både högljutt och tydligt. Detta beteende kan upp-

fattas som omoget av omgivningen då det kan vara svårt att förstå de oväntade reaktionerna. 

Rønhovde (2006) anser att barn med koncentrationssvårigheter ofta har få vänner, de kanske 

inte ens har någon nära vän. Eftersom dessa barn har svårt att förstå och följa lekens regler 

och att tolka andra barns signaler, löper dessa barn stor risk att uteslutas ur den sociala samva-

ron med sina jämnåriga. Detta innebär att barnen sällan, eller aldrig kommer att få möjlighet 

att utveckla den sociala förmågan eftersom de inte får vara med i gruppen (Ibid.). Barn med 

koncentrationssvårigheter kan ha en försenad utveckling av sin inre kommunikation som 

bland annat innefattar kunskap om att reflektera över moraliska frågor, som i sin tur leder till 

svårigheter att följa anvisningar och regler (Barkley & Murphy, 2006). Barnen har svårt att se 

sin egen och andras delaktighet i konflikter, de kan vara duktiga på att se andras brister och 

egenskaper men har ofta svårt att se sina egna dåliga sidor. Eftersom dessa barn agerar på 

impuls hinner inte situationen hamna i ett sammanhang och barnet hinner inte reflektera över 

händelsen (Kadesjö, 2008). 

Kadesjö (2008) förklarar hur barn med koncentrationssvårigheter har problem med arbets-

minnet. Det innebär att man har en sak i huvudet samtidigt som man håller på med något 

annat. Detta problem tillsammans med deras impulsivitet resulterar i att de har svårt att förbe-

reda sig inför kommande aktiviteter och att tänka efter innan de agerar. Hela tiden ställs barn 

inför massvis av intryck, intrycken bjuder in barnet till att reagera på dem istället för 

uppgiften. Många barn med koncentrationssvårigheter söker även upp dessa intryck. Andra 
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barn kan istället vara mer lugna, de tappar motivationen och har ingen ork till uppgifter. De 

faller in i egna tankar och kan uppfattas lite frånvarande. De är beroende av att omgivningen 

motiverar dem för att klara av uppgiften (Ibid.). Barkley & Murphy (2006) påpekar också att 

det är svårt att avgöra hur mycket energi det går åt till olika aktiviteter för dessa barn. När 

barnen stöter på roliga aktiviteter blir de väldigt uppspelta och engagerade. När de sedan står 

inför tråkiga aktiviteter blir de istället rastlösa, får svårt att hålla sig koncentrerade och kanske 

börjar dagdrömma. 

Pedagogiska strategier för barn med koncentrationssvårigheter 

För att motverka att barn med koncentrationssvårigheter hamnar i en negativ spiral menar 

Kadesjö (2008) att man så tidigt som möjligt bör identifiera dessa barn för att ge dem de 

stödinsatser som behövs. Koncentrationssvårigheter visar sig på olika individuella sätt hos 

barnen och gör dem därmed svårhanterliga att arbeta med menar Rønhovde (2006). När man 

som pedagog arbetar med dessa barn är det lätt att känna desperation och maktlöshet över 

situationen. Detta kan motverkas genom att ha en kunskap om dessa svårigheter (Ibid.). 

Kadesjö (2008) och Rønhovde (2006) belyser att kunskap och förståelse om de svårigheter 

som uppstår är viktig samt att kunna se till sig själv i arbetet med barn med koncentrations-

svårigheter. En viktig del i arbetet är även att föregå med gott exempel för att vara en god 

förebild för dessa barn (Rønhovde, 2006). Även Sherman, Rasmussen och Baydala (2008) 

lyfter fram pedagogens inställning och kunskap som en viktig faktor i arbetet med dessa barn. 

Barkley och Murphy (2006) anser att förmågan att förlåta och humor är betydelsefulla inslag i 

relationen mellan pedagogen och barnet. De anser att motivation är viktigt för barn med kon-

centrationssvårigheter och att de behöver mer motivation än vad andra barn behöver (Ibid.). 

Enligt Barkley och Murphy (2006), Buttery (2009) och Rønhovde (2006) är det viktigt med 

direkt feedback och att fokusera mer på det positiva än det negativa. Genom att ta tag i pro-

blem direkt och undvika upprepade anmärkningar, tjat, gör man dessa barn en stor tjänst 

(Barkley & Murphy, 2006 och Kadesjö, 2008). Vid dialoger med dessa barn är det enligt 

Kadesjö (2008), Buttery (2009) och Rønhovde (2006) viktigt att utbytet av information sker 

enskilt och gärna med ögon- och kroppskontakt. Man ska dock vara medveten om att vissa 

barn med koncentrationssvårigheter är överkänsliga mot beröring enligt Rønhovde (2006). 

Speciellt vid instruktioner och information är det viktigt att ta en sak i taget så att inte barnet 

får för mycket information som det inte kan hantera (Ibid.). 

Rutiner och struktur i både skolan och vardagen behöver barn med koncentrationssvårigheter 

för att fungera som ”normala” människor. Genom att tillsammans med barnet sätta tydliga 

gränser att förhålla sig till, bygger man en grund för rutiner och struktur i barnets vardag 

(Kadesjö, 2008 & Rønhovde, 2006). Bender (1997) och Kadesjö (2008) lyfter fram fördelarna 

med dagliga och individuella scheman för att skapa struktur och fasta rutiner. Genom att tyd-

liggöra tidsaspekter för barnen, så att de får en uppfattning om hur lång tid en aktivitet ska ta 

och hur mycket tid som är kvar av en aktivitet, ger man dem ännu mer kontroll på sina rutiner 

(Barkley & Murphy, 2006). Rønhovde (2006) menar att ett samarbete med vårdnadshavare är 

positivt, då delade erfarenheter och tillvägagångssätt ger underlag för en bättre hjälp till 

barnen. Barn med koncentrationssvårigheter har ibland svårt att komma överens med vuxna 

och kamrater, de har svårt för problemlösning och misstolkar ofta sociala signaler (Ibid.). De 

har även svårt för att uttrycka sina negativa känslor på ett lämpligt sätt (Cook, 2005). 

Rønhovde (2006) och Cook (2005) belyser båda vikten av den sociala träningen för de här 

barnen. Rønhovde (2006) menar att det är viktigt att man ger barnen en positiv bild av 

samspel, att man hjälper barnet att se de andra barnen som samarbetspartners i leken. Då blir 

det förhoppningsvis både roligare och det känns bättre att följa de regler som finns uppställda. 

Cook (2005) anser att man som pedagog bör prata om hur viktigt det är att använda munnen 
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istället för knytnävarna när man uttrycker sin ilska och att det blir mycket roligare om man 

behåller sina vänner. 

Barn med koncentrationssvårigheter har svårt att sortera alla intryck de får i vardagen anser 

Kadesjö (2008) och därför ska man minska på de intryck barnen får och förenkla deras val-

möjligheter genom att sortera bort överflödigt material (Rønhovde, 2006). I vardagen utför 

barnen många olika val, stora och små. De flesta val sker per automatik och barnet tänker inte 

på att det befinner sig i en valsituation. Att barn tar egna beslut är för många vuxna något po-

sitivt men dessa barn har väldiga problem med att välja fritt. Barn med koncentrationssvårig-

heter blir oroliga och nästintill handlingsförlamade när de står inför en situation där de får 

välja fritt (Kadesjö, 2008). Rønhovde (2006) menar att man ska undvika att erbjuda fri lek till 

dessa barn, utan istället ge exempel på aktiviteter som de kan göra eller ge dem en uppgift att 

utföra. Då dessa barn har svårt att klara av längre aktiviteter och uppgifter ska man tanka på 

att ge dem många pauser och att byta aktivitet ofta (Bender, 1997 & Rønhovde, 2006). För att 

förutse, förhindra och avvärja framtida problem och orosmoment för barn med koncentra-

tionssvårigheter är det viktigt att ligga ett steg före dem anser (Barkley & Murphy, 2006, 

Kadesjö, 2008 och Rønhovde, 2006). Rønhovde (2006) menar att man helst ska avbryta en 

aktivitet innan oron visar sig eller att man avleder en eventuellt negativ situation. Eftersom 

dessa barn har svårigheter att se orsaker och följder är det bättre att man ingriper innan hän-

delserna sker än att försöka ställa allt tillrätta när det väl hänt (Ibid.). Man bör i arbetet med 

dessa barn minska på störningar och problem som de stöter på och att undvika onödiga kon-

flikter med dem (Barkley & Murphy, 2006).  

Ett stort problem för barn med koncentrationssvårigheter är alla övergångssituationer under 

dagen (Bender, 1997, Rønhovde, 2006 och Kadesjö, 2008). Nya förslag och aktiviteter möts 

oftast av motstånd i form av direkt vägran eller utbrott. Förändringarna innebär att man måste 

lämna det man är inne i och känner sig trygg i för stunden och byta ut det mot något som 

känns ovisst. Dessa barn har svårigheter med att skapa en inre bild i huvudet och föreställa sig 

vad som komma skall i nästa aktivitet, de är oroliga för att misslyckas och blotta sina svaghe-

ter (Kadesjö, 2008). Övergångssituationer kan vara när barnen ska in eller ut, kommer till 

skolan och går hem eller när aktiviteter bryts för lunch, mellanmål eller ny aktivitet. Vissa 

förändringar kan vara oundvikliga, som att gå till skolan igen efter helgen men många av de 

förändringar som sker i ett barns vardag är också onödiga. Många gånger är det de vuxna som 

tycker sig vara i behov en förändring i form av ommöbleringar eller gruppsammansättningar 

(Ibid.).  Rønhovde (2006) anser att det är viktigt att förbereda barnen för övergångssituatio-

nen, det menar även Bender (1997) som tydliggör att man ska ge barnen enkla instruktioner 

och direktiv innan för att hjälpa barnen vid övergångssituationerna. Ett annat sätt är att låta 

dessa barn genomföra övergångarna före eller efter alla andra för att ge dem den tid och plats 

de behöver. Då undviker man väntetid och minskar på onödiga störningar och problem för 

barnen (Barkley och Murphy, 2006). Pedagogerna bör vara observanta på var de befinner sig 

menar Andersson (2011), de kanske är på helt fel ställe och fokuserar på fel saker. Det är 

bättre att pedagogen är inomhus och möter barnen efter rasten eller utevistelsen istället för att 

vänta kvar till sist ute på skolgården för att se att alla barn kommer in. 

Leroux & Levitt-Perlman (2000), Rønhovde (2006) och Andersson (2011) anser att ett samar-

bete med föräldrarna är nödvändigt i det pedagogiska arbetet. Andersson (2011) menar att 

föräldrarna kan bidra med sina kunskaper om sitt eget barn men också av andra erfarenheter 

som kan gynna fritidsverksamheten. Enligt Fell och Pierce (1995) är det lika viktigt att både 

pedagoger och föräldrar delar med sig av sina kunskaper för att skapa en fungerande vardag 

för barnen med koncentrationssvårigheter. Om föräldrarna bemöts på ett bra och hjälpande 

sätt kommer de att koppla av på ett annat sätt än om de bemöts med negativ kritik och miss-
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tanke om att deras uppfostran är orsaken till deras barns svårigheter. Rønhovde (2006) menar 

att om föräldrarna har en positiv inställning till skolan, då får barnen också det. Hon lyfter 

fram en rad åtgärder man kan göra tillsammans med föräldrarna, för att underlätta vistelsen 

för dessa barn i fritidshemmet och i skolan. Hon menar att man kan be föräldrarna om råd om 

vad som fungerar i hemmet, fritidspedagogerna kan på så sätt få goda råd och strategier att 

använda sig av och föräldrarna får känna delaktighet och att deras kunskaper också är viktiga. 

Tillsammans med föräldrarna kan man också sätta upp gemensamma förhållningssätt och be-

teenderegler för att göra det lättare för barnet att veta vad som gäller i både hemmet och fri-

tidshemmet. Man kan också skapa en form av dagbok som skickas mellan hemmet och fri-

tidshemmet och innehåller alla positiva företeelser. För vissa barn kan man dock vara tvungen 

att leta efter väldigt små saker för att få skriva ned något positivt i dagboken. Oavsett hur litet 

det än är kan det vara av stor betydelse för föräldrarna då de förmodligen hört en massa nega-

tiva saker sedan förut. Denna dagbok kan på längre sikt även skapa en utveckling i barnets 

beteende då barnet gärna gör sina föräldrar glada genom positiva meddelanden (Ibid.).  

Leroux & Levitt-Perlman (2000) nämner att föräldrar som tagit till sig kunskaper och strate-

gier i hanteringen av barn med koncentrationssvårigheter visar bättre resultat i barnets ut-

veckling på längre sikt. 
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Syfte 
Efter att fritidshemmet integrerades i skolan i mitten av 1990-talet har fritidspedagogens 

yrkesroll förändrats, storleken på barngrupperna på fritidshemmet har ökat och personaltät-

heten minskat. Då fritidshemmet inte har en lika styrd verksamhet som skolan och barngrup-

perna är stora försvårar detta vistelsen på fritidshemmet för barn med koncentrationssvårig-

heter. Det krävs även mer arbete och planering för fritidspedagogen då antalet barn per fri-

tidspedagog har ökat och det kräver större kunskap och ansvar för att hantera de stora barn-

grupperna. Syftet med studien är att undersöka fritidspedagogers reflektioner om bemötandet 

av barn med koncentrationssvårigheter på fritidshemmet. Vad anses som viktigt i arbetet med 

barn med koncentrationssvårigheter? Hur påverkar fritidshemmet barn med koncentrations-

svårigheter och vice versa? Hur kan fritidspedagogen arbeta för att underlätta vistelsen på 

fritidshemmet för både sig själv och barn med koncentrationssvårigheter? Dessa frågor har 

mynnat ut i fyra frågeställningar. 

Frågeställning 

 

 Vad är viktigt enligt fritidspedagogerna vid bemötande av barn med koncentrations-

svårigheter i fritidshemsverksamheten? 

 

 Skapar fritidsverksamheten någon positiv eller negativ påverkan på barn med koncent-

rationssvårigheter enligt fritidspedagogerna?  

 

 Skapar barn med koncentrationssvårigheter någon positiv eller negativ påverkan för 

fritidshemsverksamheten enligt fritidspedagogerna? 

 

 Hur kan man arbeta för att underlätta vistelsen på fritidshemmet för barn med koncent-

rationssvårigheter enligt fritidspedagogerna? 
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Metod 

Val av metod 
Då vi i den här studien ville undersöka fritidspedagogernas reflektioner valde vi att använda 

oss av en intervjustudie, en kvalitativ metod, som är undersökande och utforskande (Harboe, 

2013). Vi valde att göra en intervjustudie för att få en inblick i fritidspedagogers egna tankar 

och reflektioner. Genom intervjuer kan man ”förstå hur den intervjuade tänker och känner, 

vilka erfarenheter den har, hur den intervjuades föreställningsvärld ser ut” (Trost, 2005, s.23). 

Då vi ville samla in kunskap om fritidspedagogernas upplevelser, reflektioner och tankar 

kring fritidshemmet och barn med koncentrationssvårigheter ansåg vi att intervjuer var en bra 

metod (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Vi valde båda att delta under intervjuerna, då 

ingen av oss hade någon stor erfarenhet av att genomföra intervjuer, som Harboe (2013) re-

kommenderar. Den vanligaste intervjun består enligt Trost (2005) av ett intervjusubjekt och 

en intervjuare. Då vi var två stycken intervjuare fanns det en möjlighet att mängden informa-

tion skulle bli bredare och förståelsen bättre. Dock kan den intervjuade känna sig underlägsen 

i situationen två mot en. Genom att vi tog hänsyn till de önskemål den intervjuade hade angå-

ende intervjun försökte vi skapa en god relation och ett förtroende mellan oss. På så sätt även 

skapa en trygghet för den intervjuade samt förebygga den underlägsenhet som kan uppstå 

(Ibid.). Vid intervjuer med enskilda personer är det enklare att göra sig förstådd och att förstå 

den intervjuades svar (Harboe, 2013). Genom att vi gjorde intervjuerna med endast en person 

i taget undvek vi även att påverkan från andra skulle ha en inverkan på de svar vi fick. Det 

uppstår även ett etiskt problem om man intervjuar fler personer samtidigt, då de intervjuade 

gentemot varandra inte har den tystnadsplikt efter intervjun som intervjuaren har (Trost, 

2005).  

Då syftet med studien var att undersöka fritidspedagogernas reflektioner om fritidshemmets 

bemötande av barn med koncentrationssvårigheter, ville vi ha utförliga svar och en möjlighet 

att få en bättre förståelse av varje individuell intervju. Därför använde vi oss av vad Stukát 

(2011) beskriver som en ostrukturerad intervju. I en ostrukturerad intervju utgår man ifrån ett 

ämnesområde för de frågor man vill ha svar på och intervjuernas ordningsföljd kan skilja sig 

mellan varandra. Vi var inte helt säkra på vad intervjuerna skulle ge oss för information och 

därför anpassade vi oss efter de svar vi fick från den vi intervjuade under intervjuerna (Ibid.). 

Vi valde att göra en lista (se bilaga 2), efter genomgång av angelägen litteratur, över de fråge-

områden som berörde studiens frågeställning. Denna lista eller intervjuguide användes under 

intervjuerna som stöd och checklista, för att hålla intervjun inom studiens ämne (Trost, 2005). 

För att inte riskera att gå miste om viktigt material spelade vi in intervjuerna i sin helhet, men 

antecknade även samtidigt (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Vid ostrukturerade inter-

vjuer används ofta bandspelare som metod att samla in svar från intervjuer menar Stukát 

(2011) men lyfter även fram tekniska fel som ett stort problem. Vi valde därför att göra två 

inspelningar samtidigt av varje intervju, som säkerhet om en inspelning inte skulle fungera. 

Även om intervjusubjekt kan begränsa vad de delger en under intervjun om man spelar in den 

ansåg vi trots detta att inspelningarna skulle vara till stor hjälp för att återge de data vi samlat 

in från intervjuerna (Tjora, 2012) . Eftersom vi var två intervjuare valde vi att den ena skulle 

ha ett huvudansvar för intervjusamtalet och den andra skulle göra anteckningar, men även ha 

en möjlighet att vara aktiv i intervjusamtalet. 

Urval 
Studiens syfte var att undersöka fritidspedagogernas reflektioner om bemötandet av barn med 

koncentrationssvårigheter på fritidshemmet och därför behövde vi utbildade fritidspedagoger 

som intervjusubjekt (Johansson och Svedner, 2010 & Ryen, 2004). Vi valde att bortse från 
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könstillhörigheten på fritidspedagogerna, enligt vår uppfattning var det oväsentligt för syftet 

med studien. Vi tog därmed ingen hänsyn till könstillhörigheten på fritidspedagogerna i urva-

let av intervjupersoner. Vi satte som mål att genomföra mellan fyra och fem intervjuer då det 

rekommenderas att antalet personer ska bestämmas av hur mycket man orkar och har tid med. 

(Stukát, 2011 & Harboe, 2013). För att inte materialet ska bli ohanterligt och för att göra det 

enkelt att se över och bearbeta allt inhämtat material bör man göra ett litet antal intervjuer, 

fyra till fem stycken (Trost, 2005). 

För att nå ut till tilltänkta intervjusubjekt använde vi oss av ett bekvämlighetsurval då vi kon-

taktade två fritidspedagoger som vi kände till sen tidigare VFU och vikariat. Vi valde att göra 

ett bekvämlighetsurval för att tidpunkten för examensarbetet krockade med skolstarten då 

många fritidspedagoger har fullt upp med planering och nya elever. Då vi ansåg att vi hade 

begränsad tid att utföra våra intervjuer valde vi att göra på detta sätt.  Då vi kände dessa fri-

tidspedagoger sedan tidigare kunde vi lättare få kontakt med dem och boka en tid som passade 

båda parter. Ett bekvämlighetsurval är lätt att utföra och därför blir urvalet oftast snedvridet, 

och kan inte räknas som representativt eller generaliserbart, då man väljer de personer som 

man enklast träffar på (Stukat, 2011). I kvalitativa arbeten menar Stukát (2011) att man inte är 

lika intresserad av generaliseringstanken i urvalet. Att ”man letar ofta efter vilka kvalitativt 

skilda kategorier av uppfattningar det finns, inte hur många och vilka som har de olika 

uppfattningarna” (Stukát, 2011, s.69). Vi använde oss även av de två fritidspedagogerna vi 

intervjuade för att komma i kontakt med andra fritidspedagoger. De vidarebefordrade det mejl 

med bifogat missiv, som vi skickat dem, till tolv andra fritidspedagoger. Vi fick genom denna 

snöbollseffekt kontakt med två andra fritidspedagoger som kunde tänka sig att bli intervjuade. 

Snöbollsurval är en urvalsmetod där man riktar in sig mot en eller flera, för studien intressanta 

personer och genom de personerna får man kontakt med fler nya personer. För varje person 

man träffar kan man få en ny kontakt, en så kallad snöbollseffekt (Ibid.). Vi hade ett externt 

bortfall på tio personer då vi inte fått något svar på våra intervjuförfrågningar från dem. 

Genomförande 
De fyra fritidspedagoger som hade ställt sig positiva till att bli intervjuade kontaktades via e-

post och tider bokades för intervjuer. De hade redan i första kontakten via e-post fått ett 

missiv (se bilaga 1). Tre av fritidspedagogerna ville inte göra intervjuerna på sin arbetsplats 

utan istället kom vi överrens om att träffas i en lokal i högskolans bibliotek där vi genomförde 

intervjuerna. Den fjärde intervjun genomfördes i ett grupprum i samma byggnad som fritids-

pedagogens arbetsplats låg. De första tre intervjuerna kan man benämna som vad Ely (1993) 

redogör som formella intervjuer, då de var inplanerade efter tidigare överenskommelse och 

utfördes utanför den verksamhet som intervjusubjektet är verksam i. Den fjärde intervjun blev 

vad Stukát (2011) kallar en fältintervju, då vi efter önskemål av den intervjuade genomförde 

intervjun på den intervjuades arbetsplats. Vi frågade de intervjuade om de själva ville välja 

var intervjun skulle genomföras då vi ville att de skulle vara bekväma i den situation de inter-

vjuades i (Ibid.). Intervjusubjekten hade redan i missivet informerats om de etiska krav vi åta-

git oss inför intervjuerna. Vi informerade också om detta inför varje intervju, där vi under-

rättade intervjusubjekten om att de deltog helt frivilligt och att de närsomhelst kunde avbryta 

intervjun. Vi berättade även om att vi tänkte spela in intervjuerna och bad om deras samtycke 

innan vi började. 

Databearbetning och analys 

Vi valde att transkribera intervjuerna trots att både Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) och 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att det är en tidskrävande process. Samtidigt påpekas det 

att om man transkriberar intervjuerna själv får man en bättre överblick av materialet och 

påbörjar samtidigt analysprocessen (Ibid.). Det finns ingen klar metodik för analys av kvalita-
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tivt material enligt Olsson och Sörensen (2011) då analysen är beroende av innehållet som 

finns i det insamlade materialet. Enligt det syfte som studien hade valde vi att göra vad Stukát 

(2011) beskriver som en innehållsanalys. I en innehållsanalys redovisas det insamlade materi-

alet som sedan delas in i kategorier som passar syftet (Ibid.). Enligt Lantz (2007) kan det, om 

det passar studiens syfte, räcka med en redogörelse av de intervjuer man genomfört. Intervju-

personernas utsagor har utformat hur resultatet presenteras och kategoriseringen av resultaten 

kopplade vi till de frågeställningar som studien har, för att på ett tydligt sätt framföra resulta-

tet.  

Etiska överväganden 
 Vi har enligt SFS (2003:460) delgett de personer som deltagit i studien om de etiska över-

väganden vi har i studien, samt syftet med studien och de metoder som kommer att användas.  

Enligt God forskningssed (Hermerén, 2011) ska utförandet av en studie innefatta tystnads-

plikt, konfidentialitet, anonymisering och avidentifiering. De som utför en studie har skyldig-

het att ge anonymitet till intervjusubjekten, bygga upp en tillit, ge konfidentialitet och att inte 

skada intervjusubjektet på något sätt (Ryen, 2004). Hur denna studie behandlar dessa områden 

har vi även informerat de deltagande personerna om och informationen har getts ut som 

missiv och i verbal form vid intervjutillfällena. 
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Resultat 
I detta kapitel kommer vi att redovisa studiens resultat i fyra kategorier som är baserade på de 

frågeställningar studien innefattar. För att få en tydligare bild av resultatet har vi sorterat in 

materialet i underrubriker. 

Vi har valt att använda fiktiva namn på de intervjuade fritidspedagogerna, namnen är också 

könsneutrala för könstillhörigheten är oväsentlig för studiens syfte. Namnen som vi använder 

är tagna från det grekiska alfabetet: Alfa, Beta, Gamma och Delta. Namnen används i resulta-

tet för att synliggöra skillnader och liknelser i intervjupersonernas utsagor. 

Fritidspedagogernas reflektioner om vad som är viktigt vid bemö-

tande av barn med koncentrationssvårigheter i fritidshemsverk-

samheten 

Individuellt bemötande 

Fritidspedagogernas bemötande var ett område som berördes under intervjuerna. Intervjuper-

sonerna hade många olika reflektioner kring bemötandet av barn med koncentrationssvårig-

heter och det fokuserades främst på det individuella bemötandet. 

Som fritidspedagog har man ett ansvar att verksamheten på fritidshemmet ska fungera för alla 

menar Alfa, och att elever med koncentrationssvårigheter också har rätt att gå i skolan. Delta 

anser att det kan skilja sig mellan hur skolor bemöter dessa barn beroende på vilka elever som 

går där och hur kulturen är på skolan. I arbetet som fritidspedagog kommer man någon gång 

att stöta på barn som är i behov av stöd. Både Alfa och Gamma anser att det ingår i yrkesrol-

len att stötta, hjälpa och lära dessa barn att hantera sin problematik.  

Då barn utvecklas och förändras är det viktigt att inte lyssna för mycket på vad andra har för 

erfarenheter av olika barn utan att skapa egna anser Beta. Det behöver inte heller vara svårt att 

stävja problem som uppstår menar Gamma, om man bara kommer på och hanterar varje pro-

blem på rätt sätt. Delta menar att barn med koncentrationssvårigheter fungerar bra i fritids-

verksamheten trots att de kan upplevas som stökiga och bråkiga ibland. 

Men dom kan ju också ställa till mycket, barn med koncentrationssvårigheter. Alltså det krävs 

otroligt mycket kunskap och vilja som pedagog att ta emot dom här barnen. För gör du inte det 

då är det liksom stopp på en gång. Om det här barnet ser i dina ögon att hon eller han inte gillar 

dig då är det nästan kört. För det handlar om kärlek och medmänsklighet att kunna se andra 

sidor hos dom här barnen, som man lär stärka och känna att dom duger för den dom är. (Beta) 

Enligt Beta handlar det mycket om bemötande och uppfattning i arbetet med barn som har 

koncentrationssvårigheter. Det är ett barn, en människa, man ska inte forma om barnet utan 

man ska ta hand om och utveckla det. Beta anser att man måste vara lyhörd och se om barn 

inte mår bra i verksamheten och ta reda på orsaken till detta. Det kan vara lättare om barnet 

har fått en diagnos för då vet man de förutsättningar man kan arbeta med. Om det inte finns en 

diagnos kan man behöva experimentera lite med hur man arbetar med barnet och även ta hjälp 

av föräldrarna. Beta ställer sig dock tvekande till om det är bättre eller sämre att få en diagnos. 

Kunskap om koncentrationssvårigheter hos fritidspedagoger 

Alla intervjupersonerna resonerade mycket om kunskap om koncentrationssvårigheter under 

intervjuerna. De har liknande åsikter angående att kunskap är viktigt för fritidspedagoger men 

har olika reflektioner kring hur kunskap används.  
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Alfa menar att koncentrationssvårigheter började synas på grund av att barngrupperna blev 

större på fritidshemmet. Barnen med koncentrationssvårigheter klarade inte av att vara i de 

stora barngrupper och det blev uppenbart då de började störa verksamheten på olika sätt. För 

att hantera dessa nya problem behövdes ny kunskap och genom fortbildning har kunskaperna 

om koncentrationssvårigheter blivit bättre hos fritidspedagogerna anser Alfa. Enligt Gamma 

och Delta fokuserade man mer på de problem man hade med dessa barn och deras negativa 

sidor förut, men att medvetenhet och kunskap om koncentrationssvårigheter har ökat hos fri-

tidspedagoger. Det har ändrat synsättet och att man numera fokuserar på att förstärka de posi-

tiva sidor som finns hos de här barnen. Delta anser även att denna kunskap har gett en inblick 

i bakgrunden till koncentrationssvårigheter, att det kan finnas olika orsaker till koncentra-

tionssvårigheter hos barnen. Det behöver inte vara en diagnos utan det kan vara händelser i 

barnens liv som är orsaken. Den utbildning och erfarenhet som Beta tillägnat sig har gett en 

kunskap som skapat en personlig uppfattning att barn med koncentrationssvårigheter inte är 

något problem.  

Beta menar att det är viktigt att ta till sig ny kunskap genom forskning och diskussioner, men 

att det även är viktigt att vara kritisk till det som kommer fram genom forskning och 

massmedia. Som pedagog behöver man också granska den kunskap man har tagit med sig sen 

tidigare, och fundera på om allt man lärt sig är bra. Gamma tycker att det finns en teoretisk 

och en praktisk kunskap hos pedagoger. För att ta tillvara på den teoretiska kunskapen 

behöver man använda sig av den praktiska kunskapen. Därför behöver en bra pedagog båda 

två anser Gamma.  

Reflektioner om arbete och utveckling i fritidshemsverksamheten 

Under intervjuerna berörde två av intervjupersonerna fritidspedagogens och fritidshemmens 

arbete och en strävan efter att utveckla arbetet med fokus på reflektion. De nämnde även att 

fritidshem kan ha ett behov av stöd utifrån i olika situationer. 

Gamma anser att fritidshemmen präglas av de fritidspedagoger som arbetar där. Är de struktu-

rerade, är verksamheten också strukturerad, och är de mindre strukturerade märks även det på 

verksamheten. När nya fritidspedagoger kommer in i verksamheten kan det förändra och 

utveckla det arbete som pågår, och det brukar vara i en positiv bemärkelse. Det är viktigt att 

ha ett syfte med fritidsverksamheten anser Gamma. Enligt Gamma behöver fritidspedagoger 

ständigt reflektera över hur arbetet på fritidshemmet fungerar. Vilka aspekter i fritidsverk-

samheten behöver förbättras och vad kan göras annorlunda för att tillmötesgå alla barns 

behov? Reflektionen över det egna arbetet är viktigt för fritidspedagogen för att ge rätt stöd 

till barnen, "För barn gör rätt om dom kan" (Gamma).  

Och klarar man inte av dem då får man ta ställning till det då som vuxen, för att det ramlar alltid 

tillbaka till dig som är vuxen. För det är du som leder, barnen gör det dom kan, efter den förmå-

gan dom har och då måste jag tänka ut andra strategier för hur vi ska lyckas göra det här så bra 

som möjligt. Då måste vi undvika de här fallgroparna som kan finnas. Ja, konflikter eller att inte 

lyckas och det där, utan det är du som vuxen eller som pedagog som ska göra det. (Gamma) 

Förhållningssättet är bland det viktigaste i arbetet med koncentrationssvårigheter enligt 

Gamma, då man utifrån det kan skapa strategier för att underlätta vardagen för barnen. Det är 

vad fritidspedagogen ska vara till för. Att ändra på de strategier och den roll man använt sig 

av i arbetet kan vara jobbigt men är ibland nödvändigt tycker Beta. Det är inte alltid man har 

det stöd eller resurser man behöver. Många fritidshem kanske behöver hjälp med att struktu-

rera upp verksamheten då det kan vara svårt att se problemen med egna ögon anser Gamma. 

Enligt Beta ska man utgå utifrån de förutsättningar man har och göra det bästa utifrån det man 

kan i arbetet med dessa barn, men tillägger även att man som fritidspedagog kan behöva 
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handledning i sitt arbete. Beta menar att man tidigare haft fokus på att det var bättre förr på 

fritidshemmet. Då fritidshemmet inte kommer att återgå till vad det varit behöver man istället 

titta på vad som var bra förut och på vilket sätt man kan tillämpa det i dagens fritidshem. 

Gamma och Beta anser även att ledningen, rektorerna, är viktiga för en fungerande verksam-

het.  

Vikten av samarbete i arbetslaget 

Att arbeta tillsammans med andra pedagoger, samarbeta, i arbete med barn med koncentra-

tionssvårigheter var något som under intervjuerna framstod som viktigt. 

Fritidspedagoger behöver ett samlat synsätt för alla barn och planeringen av verksamheten 

måste utgå från barnens behov anser Alfa. Men trots att man lägger vikt vid planering, blir 

tiden på fritidshemmet ändå svår för barn med koncentrationssvårigheter. 

Det är ju en svårighet ser jag det som, men som man jobbar utifrån. Men sen hur man gör det, 

det finns så olika kategorier av det. Det är ju ingenting som är någon sjukdom utan det är en 

svårighet som man måste lära sig att hantera och hitta olika strategier för, både som vuxna och 

som barn. Hur gör jag, när jag blir så här, eller när jag hamnar där? Och även vi vuxna också, 

hur hanterar jag det när barn hamnar i de här olika situationerna? Och vuxen- vuxen naturligtvis, 

så att man håller samma linje. För är de vuxna inte samstämmiga fungerar det inte alls, skulle 

jag vilja säga. (Gamma) 

Beta menar att det handlar mycket om acceptans mellan pedagogerna, att man låter varandra 

ta hand om de här barnen och se till deras behov. Enligt Gamma behöver man inom arbetsla-

get leta fram och ta tillvara på de kunskaper som finns bland personalen. Ett gemensamt för-

hållningssätt och bra kommunikation med varandra i arbetsslaget behövs för att arbetet inom 

fritidshemmet ska fungera anser Gamma. 

Sammanfattning 

Kunskap om koncentrationssvårigheter är viktigt för fritidspedagoger. Fritidspedagogernas 

kunskap om barn med koncentrationssvårigheter har blivit förbättrad och lett till förbättrade 

synsätt och arbetsätt med barnen. Denna förbättrade kunskap har skapat en större förståelse 

för barn med koncentrationssvårigheter. Det ingår i fritidspedagogens uppgifter att stötta, 

hjälpa och lära barn med koncentrationssvårigheter att hantera sin problematik. Därför är det 

viktigt att ha både teoretisk och praktisk kunskap om hur man som pedagog kan hantera pro-

blematiken för dessa barn. Det är viktigt för fritidspedagoger att reflektera över sina kunska-

per och erfarenheter om dessa barn och hela tiden utöka dem. Samtidigt bör man granska ny 

kunskap kritiskt innan man tar till sig den. Det är även viktigt att bortse från andras uppfatt-

ningar och skapa sina egna om dessa barn då barn utvecklas och förändras med tiden. 

Det är viktigt med ett syfte samt att fritidspedagogerna reflekterar över vad som kan förbättras 

eller göras annorlunda i fritidshemsverksamheten. Detta är viktigt för att ge rätt stöd till barn 

med koncentrationssvårigheter. Ett förhållningssätt i arbetet med dessa barn är viktigt då fri-

tidspedagogen utgår från det när de skapar strategier för att underlätta för dessa barn. Fritids-

pedagoger kan även behöva handledning utifrån eller hjälp att strukturera verksamheten. Att 

göra det bästa som är möjligt utifrån det som finns att arbeta med är viktigt samt att försöka 

tillämpa det som har varit bra i tidigare fritidsverksamheter. Ledningen, rektorerna, är viktiga 

för att verksamheten ska fungera. Det behövs ett samlat synsätt på barn och planering av fri-

tidshemsverksamheten med utgångspunkt från barns behov. Ett bra och fungerande samarbete 

mellan fritidspedagogen och arbetslaget är viktigt för att fritidshemsverksamheten och arbetet 

med barn som har koncentrationssvårigheter ska fungera bra. 
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Fritidspedagogernas reflektioner om fritidshemsverksamhetens 

positiva eller negativa påverkan på barn med 

koncentrationssvårigheter 

Positiv påverkan 

Intervjupersonernas reflektioner kring fritidshemmet var att det skiljde sig från skolan i olika 

bemärkelser. Det som ansågs positivt under intervjuerna var just de skillnaderna, att verksam-

heten var annorlunda och friare. 

Angående fritidshemmets förändringar anser Beta att det är bättre idag. Förut hade man ingen 

kontakt med skolan och visste inte vad barnen gjort på förmiddagen. Men idag menar Beta att 

man ser barnet under hela dagen vilket underlättar för barn med koncentrationssvårigheter. 

Delta och Beta upplever att en del barn mår jättebra på fritids och fungerar bättre där eftersom 

det är helt andra krav jämfört med skolan. Delta anser att den fria leken är positiv i all bemär-

kelse men man bör ändå, i viss omfattning, ha en styrd verksamhet. Beta lyfter fram möjlig-

heterna till att vara utomhus, att det är mer fritt och att det även finns möjlighet att gå undan 

om man vill vara i fred som positiva faktorer på fritidshemmet. Gamma lyfter fram utomhus-

pedagogik som exempel, utomhus får barnen en stor yta och slipper vara tätt inpå varandra. 

Det är bra för både hälsan och kroppen att röra på sig, vilket barnen lätt kan göra utomhus. 

Alfa menar att på fritidshemmet finns det möjligheter att utveckla och använda sina förmågor 

och färdigheter som inte får lika mycket utrymme inom skolan. Det kan vara skapande verk-

samhet som musik, sång, dans eller skapande lek med till exempel lego. 

Negativ påverkan 

Under intervjuerna framkom det att bristen av struktur, utrymme, personal och storleken på 

barngruppen har en negativ påverkan på barn med koncentrationssvårigheter. 

Beta menar att det är svårt att säga att fritidshemmet passar alla barn med koncentrationssvå-

righeter för deras svårigheter är individuella. Alfa och Gamma anser att det ofta saknar struk-

tur och erbjuder ett för stort urval av aktiviteter, vilket gör dessa barn oroliga. "För det är 

liksom miljön, ja men fritids ska ju vara lite mer avslappnat och lite fritt och då blir det 

jobbigt" (Alfa). Beta tycker att barn med koncentrationssvårigheter kan fungera bra vid 

strukturerad lek men vid fri lek fungerar de inte alls, då vill de istället styra och ta över leken. 

Det kan också fungera bra när dagarna består av både skola och fritidshemsverksamhet men 

under loven blir det för långa dagar på fritidshemmet. 

Samtliga intervjupersoner nämner storleken på barngruppen som ett problem. De belyser även 

bristen på personal och utrymme som gör det svårt att se till alla barns behov. Det blir lätt 

stökigt och rörigt på fritidshemmet på grund av dessa problem menar Alfa och Gamma. Pro-

blemen leder till att barn med koncentrationssvårigheter påverkas negativt och utmärker sig 

mer enligt Alfa och Beta. Gamma upplever att det kan vara svårt som pedagog att räcka till 

och ge alla barn det stöd som behövs, för det är ofta inte bara ett barn som behöver stöd, de är 

flera. Det menar även Delta som har intryck av det är svårt att få möjlighet att ta ut något spe-

ciellt barn, eller en mindre grupp och hitta på något med dessa barn. Delta menar också att det 

är svårt för alla barn oavsett problematik när det är livligt och stora barngrupper både inomhus 

och utomhus. Beta belyser att det finns många faktorer som spelar in men att just de trånga 

utrymmena har stor påverkan, det menar även Alfa som nämner att möbleringen inte alltid är 

anpassad för fritidshemsverksamhet. 
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Sammanfattning 

Fritidshemmet är bättre idag jämfört med förut enligt intervjupersonerna. De menar att det är 

bättre för att fritidspedagogen idag har en möjlighet att få en helhetsbild av barnen under hela 

dagen och det underlättar arbetet med barn som har koncentrationssvårigheter. Det är andra 

krav i fritidshemmet till skillnad från skolan och det kan vara positivt för barn med koncent-

rationssvårigheter. Möjligheten att vara utomhus, där det är stor yta för barnen att samsas om, 

är positivt. Även den fria leken ses som positiv för dessa barn, men som komplement till 

styrda aktiviteter och lek. På fritidshemmet kan barn använda och utveckla förmågor och fär-

digheter som det inte ges utrymme åt i skolan. 

Fritidshemmet saknar ofta struktur och erbjuder för många aktiviteter och det påverkar barn 

med koncentrationssvårigheter negativt. Dessa barn fungerar inte bra i den fria leken. Lovda-

gar är ett problem för barn med koncentrationssvårigheter då tiden de vistas på fritidshemmet 

blir för lång. Storleken på barngrupperna i fritidshemmet är för stora och det blir ofta livligt, 

stökigt och rörigt, det passar inte dessa barn. Även bristen på personal gör det svårt för peda-

gogerna att se till alla barns behov och det påverkar barn med koncentrationssvårigheter ne-

gativt. Bristen på utrymme på fritidshemmet påverkar även det de här barnen negativt då det 

blir trångt i lokalerna på grund av de stora barngrupperna. Det kan även tilläggas att möble-

ringen i fritidshemmets lokaler inte är möblerade efter fritidsverksamhetens behov. 

Fritidspedagogernas reflektioner om barn med koncentrations-

svårigheters positiva eller negativa påverkan på fritidshemsverk-

samheten 

Positiv påverkan 

Det framfördes få argument under intervjuerna som visar att barn med koncentrationssvårig-

heter tillför någon positiv påverkan på fritidsverksamheten. Det enda positiva argumentet var 

enligt Alfa som anser att barn med koncentrationssvårigheter kan beroende på humör sprida 

positiv energi till andra barn i verksamheten.  

Negativ påverkan 

Det har framkommit två tydliga områden i fritidshemsverksamheten som barn med koncent-

rationssvårigheter påverkar under intervjuerna. Det är fritidspedagogernas arbete och de andra 

i barngruppen på fritidshemmet. Alfa menar att barn med koncentrationssvårigheter påverkar 

fritidspedagogerna eftersom det krävs en noggrannare planering för att inkludera dessa barn i 

verksamheten. Varför det behövs en noggrannare planering kan förtydligas av Betas 

påstående: ”För dom är ju inte i mallen, dom stör min ordning som pedagog” (Beta). Det är 

inget lätt arbete att arbeta med barn som har koncentrationssvårigheter, och det är många som 

behöver stöd menar Alfa. Beta lyfter även fram att vissa pedagoger har svårt att arbeta med de 

här barnen. Det kan vara att personkemin inte stämmer eller att man helt enkelt inte orkar 

med. Delta anser att dessa barn kräver mer fokus från fritidspedagogerna vilket gör att de, 

tyvärr, tar mer kraft och uppmärksamhet från de andra barnen. De andra barnen i 

fritidshemsverksamheten blir enligt Beta, Gamma och Delta påverkade av barn med 

koncentrationssvårigheter då de kan stöka till, störa och göra det oroligare i barngruppen. Beta 

lyfter fram att de här barnen inte bara kan störa barngruppen utan även enskilda barn och 

föräldrar. Enligt både Gamma och Delta har barn med koncentrationssvårigheter ett starkt 

inflytande på andra barn och kan därmed påverka och göra det oroligt i gruppen. 

Alltså dom märks ju, dom sticker ju ut... på ett negativt sätt för kompisarna. Det är väl det nega-

tiva, men också. Vissa är ju så väldigt stark så att dom... dom får ju med sig andra elever också. 

Och då blir det ju positivt för han men negativt för oss alla andra egentligen. (Delta) 
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Att vara störande för andra barn sätter den störande personen i en negativ bemärkelse hos de 

andra barnen. Det störande beteendet kan enligt Alfa ibland bero på de stora skillnaderna i 

humöret som barn med koncentrationssvårigheter kan ha. Dessa skillnader i humöret förtydli-

gas av det Alfa säger "För dom är oftast, men ja när dom är glada då är dom hur glada dom 

helst medans när dom är ledsna är dom jätteledsna" (Alfa). Detta kan leda till problem i verk-

samheten då dessa extrema känsloyttringar kommer fram hos barnen och försvårar arbetet 

med dem och de andra barnen. 

Sammanfattning 

Den positiva påverkan som barn med koncentrationssvårigheter kan ge fritidshemsverksam-

heten är att de kan sprida positiv energi till andra barn i fritidshemmet. Däremot skapar dessa 

barn en mer negativ påverkan på fritidshemsverksamheten. Det krävs noggrannare planering 

av fritidspedagogerna i arbetet med de här barnen. Ibland kan även fritidspedagogerna behöva 

stöd då arbetet med dessa barn är svårt. Det kan bero på olika orsaker som personkemi mellan 

barn och pedagog eller att fritidspedagogen blivit utmattad av arbetet. Barn med koncentra-

tionssvårigheter kan också ha extrema känsloyttringar vilken försvårar arbetet med dem och 

andra barn.  De här barnen kräver mer fokus, kraft och uppmärksamhet än andra barn och det 

drabbar dem då fritidspedagogen inte har tid eller energi för alla. Barn med koncentrations-

svårigheter stökar till, stör och gör det oroligt i barngruppen på fritidshemmet. Det starka in-

flytandet som dessa barn har på andra barn kan vara orsaken till att barngruppen är stökig 

eller orolig. På grund av den påverkan som de här barnen har på andra barn kan det skapa en 

negativ bild av barnet med koncentrationssvårigheterna. 

Fritidspedagogernas reflektioner om hur man arbetar för att 

underlätta vistelsen för barn med koncentrationssvårigheter på 

fritidshemmet 

Struktur i verksamheten 

Enligt intervjupersonerna behöver fritidshemsverksamheten en struktur men de har olika 

reflektioner kring hur man bör arbeta kring det området. 

I fritidshemsverksamheten behövs det både ostrukturerad och strukturerad verksamhet anser 

både Gamma och Delta. Gamma anser att det är viktigt att ge barn med koncentrationssvårig-

heter en trygghet och rutin på fritidshemmet. Delta påpekar att det inte får vara för kravlöst, 

för då blir det bara stökigt, utan alla barn behöver lite styrd verksamhet. Gamma menar att 

den fria leken är viktig och att den ska kompletteras av mer strukturerad verksamhet. Det kan 

även finnas barn som behöver mer strukturerad verksamhet för att kunna leka fritt. Enligt Beta 

behöver man också se över att möbleringen och innehållet i fritidshemsverksamheten passar 

alla barns behov. Beta anser att man behöver vara flexibel i verksamheten och våga pröva nya 

sätt och idéer för att hitta strategier som funkar. Gamma anser däremot att man behöver vara 

tålmodig i arbetet med barn som har koncentrationssvårigheter och inte testa för många stra-

tegier och omstruktureringar. Det kan ta lång tid för att få ett arbetssätt att fungera och ge 

resultat. Byter man strategi ofta kan det vara förvirrande för alla inblandade, speciellt för 

barnen som behöver lära och anpassa sig efter de strategier man har. Håller man fast och tror 

på en strategi ger man barnen tid att ta till sig strategin och lära sig hur den ska fungera menar 

Gamma. Enligt Beta behöver man våga vara öppen och prata om svårigheterna med alla barn 

på fritidshemmet, och menar att barn har en förståelse för att vissa behöver göra saker annor-

lunda.  
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Arbetet med barn med koncentrationssvårigheter 

Intervjupersonerna kom under intervjuerna med många reflektioner kring arbetet med barn 

med koncentrationssvårigheter. De lyfte även fram att det saknas klara strategier för det arbe-

tet och att samarbete med arbetslaget och andra insatser är viktigt. 

Gamma menar att man behöver strukturera upp verksamheten efter de behov som finns hos 

alla barn och det varierar hela tiden då elevgrupperna ser olika ut. Både Alfa och Delta anser 

att man behöver hitta strategier som fungerar och underlättar barnens vardag. Om barnet har 

en diagnos kan det underlätta för personalen och barnet enligt Gamma. Diagnosen kan ge en 

tydligare bild på vilken hjälp som behövs och vilka strategier som ska användas. Enligt både 

Alfa och Beta är det väldigt individuellt hur man arbetar med barn som har koncentrationssvå-

righeter. Alfa menar att det beror på personen som arbetar och vilken erfarenhet den personen 

har. Gamma anser att barnets mognad och förtroende för fritidspedagogerna påverkar arbetet 

med barnet. Gamma lyfter fram behovet att göra barnen delaktiga i de beslut som rör fritids-

hemmen, för de har en otrolig kunskap om hur de vill att det ska fungera och behöver förstå 

och lära sig att det är deras ansvar också. Barnen i verksamheten behöver också lära sig att ta 

ansvar för sina egna handlingar och att fritidspedagogerna ska jobba aktivt med det för att få 

en bra verksamhet. Alfa menar att på grund av att barn med koncentrationssvårigheter har 

olika behov finns det inga speciella arbetsplaner eller strategier för hur man ska arbeta. De 

flesta fritidspedagoger vet hur det ska vara menar Alfa.  

Och vad är vi för människor som ska sätta sig över både föräldrar och barn och tro att vi ska 

vara kunniga i det här området. Det är ju snudd på fel det, inte tjänstefel men jag vet inte vad jag 

ska säga, men lite att man tror att man kan liksom såhär. Och bara för att man har jobbat med 

strulputtar och man har ett koncept så betyder ju inte det konceptet funka på det barnet eller, det 

är ju väldigt individuellt det. Så det är lite, ja... vanskligt och bara liksom gå omkring och tro att 

det här klarar vi liksom. Man lär vara ödmjuk där, väldigt ödmjuk. (Beta) 

Beta tycker att det ibland saknas verktyg för att ta hand om barn med koncentrationssvårig-

heter. Fritidspedagogerna kan ibland behöva hjälp utifrån för att hitta strategier som fungerar 

menar Beta och Gamma. Ett samarbete med en psykolog kan vara en hjälp utifrån anser Beta. 

Det behövs ett fungerande samarbete och kommunikation emellan pedagogerna i arbetslaget 

och det är viktigt för att arbetet med dessa barn ska fungera bra enligt Alfa, Beta och Gamma. 

Alfa och Beta anser att man behöver dra nytta av hela den kompetens som finns i arbetslaget 

för att få hjälp när man stöter på problem och att hitta fungerande strategier. 

Barn med koncentrationssvårigheters behov på fritidshemmet 

Under intervjuerna nämnde intervjupersonerna många behov som barn med koncentrations-

svårigheter har på fritidshemmet och vad fritidspedagogerna kan göra för att tillfredställa 

dessa behov. Resurser till barn med koncentrationssvårigheter diskuterades även under inter-

vjuerna. 

En god kommunikation mellan fritidspedagogen och barnet är essentiellt i arbetet med barn 

som har koncentrationssvårigheter enligt Alfa, Beta och Gamma. Barnet har oftast en god 

uppfattning om vad som går bra och dåligt själv anser Beta. Alfa och Gamma menar att fokus 

bör ligga på att uppmuntra barnets positiva förmågor och sidor. Detta stärker deras självför-

troende och hjälper dem att fungera bättre i verksamheten anser Gamma. Det krävs även en 

god framförhållning i arbetet med de här barnen menar Alfa. För barnens bästa tycker Alfa att 

man behöver ha det välplanerat och undvika att fritidshemmet blir för rörigt. Som fritidspeda-

gog behöver man tänka på att när barnen kommer till fritidshemmet har de gått en hel skoldag 

och koncentrerat sig och kan vara trötta anser Gamma. Delta och Gamma tycker båda att det 

kan behövas tid att återhämta sig, en lugn stund, för de barn som behöver det på fritidshem-
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met. Till vissa barn med koncentrationssvårigheter har skolan anställt en resurs, en assistent, 

som de har med sig under skoldagen. Alfa menar att skolan prioriteras högre än fritidshemmet 

då resurserna oftast är med hela skoldagen, men det är ovanligt att de är kvar när barnet går 

över till fritidshemmet på eftermiddagen. Alfa tycker det är även på fritidshemmet som resur-

sen kan behövas mest. Beta anser att resurser kanske inte är lösningen på alla problem, och 

absolut inget som en rektor ska fixa och sedan tro att problemet är löst. Barn med koncentra-

tionssvårigheter behöver inte alltid en resurs, istället kan det behövas en ändring på den peda-

gogik som fritidshemmet använder sig av menar Beta.  

Fritidspedagogernas egna strategier och erfarenheter 

Intervjupersonernas erfarenheter av arbetet med barn med koncentrationssvårigheter gav 

många praktiska förslag på strategier man kan använda sig av i arbetet med dessa barn. 

Gamma menar att ett sätt att hjälpa barn med koncentrationssvårigheter är att fritidspedago-

gen tillsammans med klasslärare, föräldrar och barnet själv gör ett utvecklingsprogram. I 

utvecklingsprogrammet skriver man upp vad man kan göra för att underlätta för barnet och 

hela samvaron på fritidshemmet.  Hur man kan strukturera verksamheten och arbeta med 

barnets utveckling kan vara innehållet i ett utvecklingsprogram. Ett annat sätt att ge barnet 

struktur på fritidshemmet är att använda sig av bildscheman där barnets tid på fritidshemmet 

är styrd och slipper att hamna i onödiga valsituationer tycker Alfa, Beta och Gamma. Man kan 

även använda sig av uppgiftskort med aktiviteter till bildschemat som barnen kan göra menar 

Gamma. Beta menar att man kan behöva göra undantag för vissa barn som inte klarar av att 

göra alla aktiviteter som andra barn kan, och det ska inte vara något problem. Det går också 

att i fritidsverksamheten ha två alternativ på aktiviteter för alla barn och det kan underlätta för 

alla, inte bara de som har koncentrationssvårigheter. Även Beta menar att man i fritidshems-

verksamheten kan ha ett koncept som är anpassat för de som har koncentrationssvårigheter 

men att alla barn följer det. Istället för att normalisera barn med koncentrationssvårigheter gör 

man dem till normen. Enligt Deltas egen erfarenhet har det skett en förbättring i fritidsverk-

samheten för barn med koncentrationssvårigheter när man flyttat till större lokaler. Ett sätt att 

göra dessa barn mer delaktiga är att ge dem uppgifter att göra på fritidshemmet. 

Vikten av god föräldrakontakt 

Under alla intervjuer har föräldrakontakten diskuterats med intervjupersonerna och den har 

framstått som viktig men ibland svår att utföra. 

Barn med koncentrationssvårigheter kan behöva stöd under hela sin vardag, i skolan, på fritids 

och hemma menar Gamma. Under alla intervjuer lyftes vikten med en god föräldrakontakt 

fram. Det är viktigt att ha en god dialog om barnets utveckling och Alfa menar att det upp-

skattas av många föräldrar. Gamma anser att det är viktigt att lyssna på föräldrarna också då 

de känner sina barn bäst och ett bra samarbete gynnar både fritidshem och föräldrar. I kom-

munikationen med föräldrar anser Alfa och Beta att det är viktigt att fokusera på det positiva 

istället för det negativa hos barnen. Enligt Beta och Alfa finns det en problematik då en del 

föräldrar till barn med koncentrationssvårigheter även har egna svårigheter och dålig erfaren-

het från sin skolgång. Det kan ställa till svårigheter i kommunikationen mellan föräldrar och 

fritidspedagogen menar Beta och Gamma. Det kan även vara svårt att nå fram med kommuni-

kation till föräldrar på grund av språkliga eller kulturella skillnader tycker Delta. Enligt Beta 

kan det finnas föräldrar som tror att funktionshindren försvinner om man ger barnen ett piller 

eller att det fungerar bättre om man byter skola om och om igen. Gamma menar att det kan 

vara problematiskt om föräldrarna inte vill samarbeta, men Beta tycker att man genom en god 

dialog med föräldrarna tillsammans kan komma överrens om vad de anser att fritidshemmet 

ska bidra med. 
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Sammanfattning 

För att underlätta vistelsen på fritidshemmet för barn med koncentrationssvårigheter behöver 

fritidspedagogen se till att de finns rutiner och en trygghet på fritidshemmet. Verksamheten 

behöver var både strukturerad och ostrukturerad men inte för kravlös. Möbleringen på behö-

ver också ses över så att den passar alla behov som finns hos barnen. I arbetet med dessa barn 

ska man inte testa eller byta strategier ofta då det försvårar för barnen att ta till sig och förstå 

strategin. Men fritidspedagogen behöver även vara flexibel och våga prova nya strategier i 

arbetet med barn som har koncentrationssvårigheter.  

För att strukturera upp verksamheten och hitta strategier för barns behov kan det underlätta 

om barn med koncentrationssvårigheter har fått en diagnos. Men behoven hos barnen är väl-

digt individuella och både fritidspedagogen och barnet är faktorer som påverkar arbetet. Det 

finns inga speciella arbetssätt eller strategier för arbetet med dessa barn på fritidshemmet. 

Däremot finns det en uppfattning om att fritidspedagoger vet hur det ska fungera, men det 

framkommer även en uppfattning om att det saknas verktyg för att ta hand om de här barnen. 

Samarbetet mellan fritidspedagoger lyfts fram som en viktig faktor i arbetet med dessa barn. 

Men fritidspedagogen kan ta hjälp utifrån av exempelvis en psykolog om det behovet finns. 

För att arbetet med barn som har koncentrationssvårigheter ska fungera krävs det en bra 

kommunikation mellan fritidspedagogen och barnet. Det är även viktigt att fokusera på de 

positiva sidor och förmågor som dessa barn har. Det krävs en god framförhållning och en bra 

planering för att se till barnens bästa. Barn med koncentrationssvårigheter kan även ha ett 

behov av att vila när de kommer till fritidshemmet och bör därför ges den möjligheten. Det 

framkommer två åsikter om dessa barn och de resurser som i vissa fall kan arbeta med dem. 

Den ena menar att resurserna till största delen är med barnen i skolan och inte i fritidshemmet, 

trots att de kanske skulle behövas mer i fritidshemsverksamheten för barn med koncentra-

tionssvårigheter. Den andra åsikten är att resursen kan vara onödig och inte lösningen på pro-

blemen i fritidshemmet. Istället för att sätta in resurser kanske en ändring i det pedagogiska 

arbetssättet skulle vara lösningen. 

Att göra ett utvecklingsprogram, tillsammans med klasslärare, föräldrar och barnet själv, är ett 

arbetssätt som fritidspedagoger kan använda sig av i arbetet med barn som har koncentrations-

svårigheter. Ett annat är att styra upp barnets tid på fritidshemmet med hjälp av ett bild-

schema. Till bildschemat kan man även använda sig av uppgiftskort med aktiviteter för 

barnen att göra. En strategi för att underlätta för alla barn är att ge förslag på två aktiviteter 

som barnen kan välja emellan. Därmed minskar man på de valmöjligheter som finns på fri-

tidshemmet som kan vara ett problem för alla barn, med eller utan koncentrationssvårigheter. 

En god föräldrakontakt med en bra dialog mellan fritidspedagoger och föräldrar gynnar barn 

med koncentrationssvårigheter både hemma och på fritidshemmet. 
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Diskussion 
Detta avsnitt innehåller en litteraturdiskussion, en resultatdiskussion samt en metoddiskussion 

som följs av slutsats och förslag på vidare forskning. I resultatdiskussionen använder vi oss av 

de fyra kategorier som används i resultatavsnittet. I dessa kategorier diskuteras och jämförs 

studiens resultat med tidigare forskning samt egna reflektioner.  

Litteraturdiskussion 
Som vi tidigare visat har fritidshemmet vuxit fram genom att samhället har haft ett behov av 

barntillsyn. Denna tillsyn utgick från ett förebyggande arbete bland barn för att skapa goda 

samhällsmedborgare. Vår uppfattning är att fritidshemmets verksamhet genom historien haft 

en underliggande uppgift att genom ett förebyggande arbete göra barnen till goda samhälls-

medborgare. Idag ska fritidshemmets verksamhet komplettera skolan och främja barns ut-

veckling och lärande. Fritidspedagogen kunde i slutet på 1980-talet, innan fritidshemmet inte-

grerades i skolan, ha rollen som kamrat, lärare, förälder och vuxen. Fritidspedagogens upp-

drag var att erbjuda barnen omsorg och trygghet på fritidshemmet. Det ingick även i uppdra-

get att utveckla barns kunskap om samarbete, ansvar och social kompetens (Johansson, I, 

1989). Idag ska fritidspedagogen enligt Skolverket (2007) stödja barns utveckling genom att 

förena omsorg, pedagogik och skolämnen. Vid planering av insatser för barn i behov av sär-

skilt stöd ska fritidspedagogen vara öppen för vårdnadshavares åsikter och kontinuerligt följa 

upp och utvärdera om ändringar behövs. Fritidspedagogen ska enligt Skollagen erbjuda elever 

en meningsfull fritid och ta hänsyn till elevernas behov. Johansson (2011) menar att fritidspe-

dagogen ska skapa ett bra gruppklimat på fritidshemmet för att ge barnen trygghet och goda 

förutsättningar för utveckling. Hippinen (2011) redogör att dagens fritidspedagoger har i upp-

drag att organisera miljöer där barnen kan utveckla sin sociala interaktion och identitet genom 

vardagslärande, estetiskt- och praktiskt arbete, lek och rörelse. Uppdraget fritidshemmet har 

idag är att komplettera skolan och främja utvecklingen och lärandet hos barnen. De uppdrag 

fritidspedagogen har på fritidshemmet skiljer sig från vad skolverksamheten och lärarna har 

som uppdrag och kompletterar därmed skolan. Kan orsaken till den lägre värderingen av fri-

tidshemmet enligt Hansen Orwehag (2013) vara för att den skiljer sig från och kompletterar 

skolan eller är det lärarens kompetenser som värdesätts högre än fritidspedagogens? Hansen 

Orwehag (2013) menar att den lägre värderingen av fritidshemmet gentemot skolan har lett 

till att barngrupperna på fritidshemmet blivit större. Detta leder till svårigheter för fritidspeda-

gogens yrkesutövning. Fritidspedagogernas utbildning har enligt både Hippinen (2011) och 

Hansen Orwehag (2013) börjat efterlikna lärarutbildningen. Kan motivet till denna ändring 

vara att ge fritidspedagogerna och fritidshemmet en högre status och därmed förbättra förut-

sättningarna för arbetet i fritidshemsverksamheten? Eller är det att lärares kompetenser och 

kunskap värderas högre och därmed ska tillämpas av fritidspedagogerna? 

Syftet med denna studie var att undersöka fritidspedagogernas reflektioner om bemötandet av 

barn med koncentrationssvårigheter på fritidshemmet. Bemötandet försvåras på grund av stora 

och växande barngrupper samt minskad personaltäthet på fritidshemmet (Andersson, 2011). 

Dessa omständigheter gör det svårare för fritidspedagogen att fullfölja sitt uppdrag. Barn med 

koncentrationssvårigheter påverkas negativt av att barngrupperna blir större och att persona-

len inte räcker till för att se till alla barns behov på fritidshemmet. Även miljön på fritids-

hemmet skiljer sig från skolan då fritidshemsverksamheten är friare och innehåller mindre 

regler (Johansson, 2011). Kadesjö (2008) anser att barn med koncentrationssvårigheter har 

problem när de får för fria val. Både Kadesjö (2008) och Rønhovde (2006) menar att dessa 

barn behöver struktur för att fungera bra. Den friare fritidshemsverksamheten med färre regler 
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blir svårare att hantera för barn med koncentrationssvårigheter, då de behöver mer struktur 

och rutiner.  

Dessa ovanstående problem och svårigheter kan leda till att fritidspedagogen får svårt att ut-

föra sitt uppdrag. Fritidspedagogens svårigheter att utföra sitt uppdrag drabbar inte bara barn 

med koncentrationssvårigheter utan alla barn på fritidshemmet. I dagens fritidshem finns 

dessa försvårande förhållanden men fritidspedagogens uppdrag kvarstår, oavsett barn eller 

barngruppstorlek, och det är att göra barnen till goda samhällsmedborgare. 

Resultatdiskussion 

Fritidspedagogernas reflektioner om vad som är viktigt vid bemötande av barn med 

koncentrationssvårigheter i fritidshemsverksamheten 

Intervjupersonerna framhåller att förbättrad kunskap om barn med koncentrationssvårigheter 

har lett till ett annat synsätt, som i sin tur också lett till ett bättre arbetssätt med dessa barn. En 

av intervjupersonerna belyser vikten av både teoretisk och praktisk kunskap om hur man 

hanterar problematiken, och att det är viktigt att man som fritidspedagog reflekterar över sin 

kunskap och erfarenhet. Det kan vi även läsa i litteraturen då Kadesjö (2008) och Rønhovde 

(2006) menar att kunskap och förståelse är viktigt och att man hela tiden ska se till sig själv i 

arbetet med dessa barn. Även Skolverket (2007) skriver i sina anvisningar att man kontinuer-

ligt behöver följa upp och utvärdera arbetet med barn som har koncentrationssvårigheter i 

fritidshemmet. När man arbetar med de här barnen ska man enligt Rønhovde (2006) vara en 

förebild och föregå med gott exempel. Det är även viktigt att motivera dessa barn anser 

Barkley och Murphy (2006). Sherman, Rasmussen och Baydala (2008) lyfter fram pedago-

gernas inställning och kunskap som viktiga delar i arbetet. Även Rønhovde (2006) lyfter fram 

vikten av kunskap om barn med koncentrationssvårigheter då man lätt kan bli frustrerad över 

situationen i arbetet med de här barnen då svårigheterna visar sig på individuella sätt och 

därmed kan upplevas svårhanterliga. Samtidigt menar en av intervjupersonerna att man bör 

vara skeptisk till all ny kunskap om barn med koncentrationssvårigheter. Intervjupersonen 

anser att man bör vara kritisk och granska kunskap innan man använder sig av den. Man ska 

även bortse från andras uppfattningar om barn med koncentrationssvårigheter och skapa sina 

egna eftersom barnen utvecklas och dessutom förändras med tiden. Vår uppfattning är att 

kunskap och erfarenhet är den viktigaste delen i fritidspedagogernas arbete med att göra barn 

med koncentrationssvårigheter till goda samhällsmedborgare . Den betydelse kunskap har för 

arbetet med dessa barn framkommer även i de intervjuer vi genomfört och tidigare forskning. 

Fritidspedagogens kunskap och erfarenhet återspeglar deras bemötande av dessa barn och är 

grunden till allt arbete med barn oavsett om de har koncentrationssvårigheter eller inte.  

Fritidspedagogernas reflektioner om fritidshemsverksamhetens positiva eller negativa 

påverkan på barn med koncentrationssvårigheter 

Skolverket (2013) redogör att barngrupperna på fritidshemmet har blivit dubbelt så stora de 

senaste tjugo åren. Intervjupersonerna upplever att det är svårt att se till alla barns behov på 

grund av de stora barngrupperna i fritidshemmet. Det blir ofta livligt och rörigt och det passar 

varken barnen med koncentrationssvårigheter eller andra barn. Även bristen på personal för-

svårar barns situation på fritidshemmet. I och med att barngrupperna blivit stora har fritids-

verksamhetens utrymme blivit för litet och intervjupersonerna upplever att barn med koncent-

rationssvårigheter påverkas negativt när det blir trångt i lokalerna. Det vi kan se är att fritids-

verksamheten verkar vara i obalans, förutsättningarna ligger helt enkelt inte i fas med den 

undervisning som skall bedrivas. Det behövs mindre barngrupper, större utrymmen och mer 

personal för att underlätta vistelsen för både barn med och utan koncentrationssvårigheter.  
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På 1990-talet integrerades fritidshemmet i skolan enligt Johansson (2011). Torstenson-Ed och 

Johansson (2000) menar att syftet med integreringen var att barnen skulle få en hel skoldag då 

fritidshemmet även bidrar med utbildning, om så med en mer praktisk och social pedagogik. 

Intervjupersonerna menar att det är bättre idag, jämfört med förut. Idag får de en hel bild av 

barnet under dagen och det underlättar arbetet med barn som har koncentrationssvårigheter. 

Enligt Skollagen ska fritidshemsverksamheten utgå från en helhetssyn på eleven och dess 

behov och detta möjliggörs genom att fritidspedagogen kan se barnen under hela skoldagen. 

Rohlin (2012) menar att den fria leken och det självständiga skapandet är de vanligaste akti-

viteterna på fritidshemmet. Den fria leken ser intervjupersonerna som positiv för barn med 

koncentrationssvårigheter men att den för vissa inte fungerar alls. De tillägger att den fria 

leken ska vara som komplement till de styrda aktiviteterna. Intervjupersonerna menar att det 

kan vara bra för dessa barn att det inte är samma krav på dem i fritidshemmet som i skolan. På 

fritidshemmet kan de använda sina förmågor och utveckla sina färdigheter som inte får 

samma utrymme inom skolan. Johansson (2011) menar att för att ge barn en meningsfull fritid 

bör fokus ligga på att skapa en rolig och trygg plats för lek och skapande i fritidshemmets 

verksamhet, han menar att leken är en betydande del i barns utveckling. Intervjupersonerna 

anser att det är bättre idag, när man ser barnet hela dagen och får en helhetsbild av barnet. 

Samtidigt menar Torstenson-Ed och Johansson (2000) att fritidspedagogernas kompetens 

förbises när de arbetar som resurs eller hjälplärare i skolan. Det finns delade meningar om 

fritidspedagogens arbete i skolan, men det vi kan se som nödvändigt är, oavsett åsikt, en sam-

verkan och en god dialog mellan skola och fritidshem. En annan del i fritidshemmet som det 

råder delade meningar om är den fria leken. Den är enligt vissa positiv för barn med koncent-

rationssvårigheter medan andra anser att den kan vara negativ, då det blir för mycket fritt och 

det uppkommer för många valmöjligheter för dessa barn, då valmöjligheter är ett problem för 

de här barnen. 

Barn med koncentrationssvårigheter har ofta en dålig social förmåga, de har svårt att knyta 

kontakter och har ofta få vänner (Rønhovde, 2006). Därför har dessa barn ett behov av social 

träning (Cook, 2005 & Rønhovde, 2006). Denna sociala träning anser vi att fritidshemsverk-

samheten ger barnen, även Hippinen (2011) menar att det sociala arbetet ingår i fritidspeda-

gogens yrkesroll. Enligt Skollagen ska fritidshemmet främja en social gemenskap. Skolverket 

(2007) menar att fritidspedagogen ska stödja barnens sociala utveckling. Då både Skollagen 

och Skolverket (2007) lyfter fram betydelsen av den sociala utvecklingen hos barn visar det 

vikten av vad fritidshemmet erbjuder. I analysen av resultatet uppmärksammade vi att ingen 

av de intervjupersonerna belyser vikten av detta uppdrag. Detta kan således bero på att vi 

under intervjuerna inte berörde detta ämne men det är ändå viktigt att uppmärksamma. 

Fritidspedagogernas reflektioner om barn med koncentrationssvårigheters positiva eller 

negativa påverkan på fritidshemsverksamheten 

Intervjupersonerna upplever att det krävs en mer noggrann planering i arbetet med barn med 

koncentrationssvårigheter, och det menar även Kadesjö (2008) och Rønhovde (2006) som 

anser att dessa barn behöver rutiner och struktur för att fungera som ”normala” människor. 

Kadesjö (2008) och Barkley och Murphy (2006) menar att de här barnen har svårt att kon-

trollera sina känslor, de blir jätteglada men också jätteledsna över sådant som andra kan be-

trakta som struntsaker. De visar gärna sina känslor, både högljutt och tydligt och det beteendet 

kan uppfattas som omoget av omgivningen. Det kan vara svårt för andra att förstå de plötsliga 

reaktionerna. Intervjupersonerna säger att de extrema känsloyttringarna gör arbetet med barn 

med koncentrationssvårigheter och de andra barnen svårhanterligt. Tre av intervjupersonerna 

anser att dessa barn stör och gör det oroligt i gruppen. En av intervjupersonerna tar upp det 

inflytande som de här barnen har på andra barn. Det inflytandet kan vara orsaken till att hela 

gruppen blir stökig, detta beteende kan även sätta barnet i dålig dager hos de andra barnen. 
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Enligt Rønhovde (2006) kan barn med koncentrationssvårigheter ha det svårt att få vänner. 

Eftersom dessa barn har svårigheter med att förstå andra barns signaler eller att följa lekens 

regler riskerar de här barnen att uteslutas ur den sociala gemenskapen med de jämnåriga. En 

uteslutning innebär därmed att barnen inte heller kommer att få möjlighet att träna på sin soci-

ala förmåga. Det framkom inte många exempel på positiv påverkan, men en av intervjuperso-

nerna tillade att då barnen är glada och på bra humör sprider de positiv energi till de övriga 

barnen på fritidshemmet. Trots att intervjupersonerna belyste vikten av att lyfta fram och fo-

kusera på barnens positiva sidor framkom det nästan bara negativa exempel i intervjuerna. 

Barn med koncentrationssvårigheter verkar alltså ha en mer negativ än positiv påverkan på 

fritidshemsverksamheten. Kanske är de stora barn-grupperna och personalbristen även bidra-

gande till detta problem, då fritidspedagogerna helt enkelt inte har tid till att se alla barn och 

inte hinner fokusera på varje barns enskilda behov. 

Fritidspedagogernas reflektioner om hur man arbetar för att underlätta vistelsen för 

barn med koncentrationssvårigheter på fritidshemmet 

Kadesjö (2008) menar att man så snabbt som möjligt måste identifiera barn med koncentra-

tionssvårigheter för att hindra att de hamnar i en negativ spiral och för att kunna ge dem det 

stöd de behöver. Även intervjupersonerna anser att det är viktigt med rätt stöd för de här 

barnen. Vikten av ett gott samarbete mellan fritidspedagoger i verksamheten lyfts fram som 

en förutsättning för att ge alla barn det stöd som behövs. Däremot nämner den tidigare forsk-

ningen om barn med koncentrationssvårigheter ingenting om vikten av ett samarbete pedago-

ger emellan. Å andra sidan har samarbete länge varit en viktig del i fritidspedagogernas yrkes-

roll menar Torstenson-Ed och Johansson (2000). Vi anser att de intervjupersonerna lyfter 

fram samarbetet som en viktig förutsättning eftersom det är en viktig del i deras yrkesroll. 

Samarbetet mellan fritidspedagogerna kan ha en påverkan på arbetet med barn med koncent-

rationssvårigheter enligt vår uppfattning. Intervjupersonerna menar att det är viktigt att ha ett 

samlat synsätt för att kunna skapa fungerande strategier och underlätta vistelsen på fritids-

hemmet för dessa barn. Barns behov är individuella och intervjupersonerna upplever att det 

inte finns några speciella arbetssätt eller strategier i fritidshemmen för arbetet med de här 

barnen. De känner även att de saknar verktyg för att ta hand om dessa barn. Ibland känner 

intervjupersonerna att de kan behöva hjälp och stöd utifrån, till exempel från en psykolog för 

att kunna strukturera upp verksamheten. De belyser också vikten av stödet från ledning och 

rektorer för att skapa en fungerande verksamhet. Intervjupersonerna upplever att det saknas 

särskilda arbetssätt och strategier för att hantera barn med koncentrationssvårigheter i fritids-

hemmet. Å andra sidan nämner de under intervjuernas gång strategier som fungerar för både 

barn med koncentrationssvårigheter och andra barn, som att fritidshemsverksamheten behöver 

vara välplanerad och behovet av en god framförhållning hos fritidspedagogen. Framförhåll-

ningen i arbetet med dessa barn lyfter bland annat Barkley och Murphy (2006) fram som en 

viktig aspekt. Intervjupersonerna och bland annat Buttery (2009) menar att man i arbetet med 

de här barnen ska fokusera på och lyfta fram deras positiva sidor. Det betyder att det finns 

strategier, men att fritidspedagoger kanske upplever att de inte har möjlighet, kunskap eller 

stöd till att utföra dem i fritidshemsverksamheten.  

Två av intervjupersonerna anser att fritidsverksamheten kan vara strukturerad men också 

ostrukturerad, verksamheten får dock inte bli för kravlös. Barn med koncentrationssvårigheter 

behöver struktur för att må bra (Kadesjö, 2008 & Rønhovde, 2006). En av intervjupersonerna 

nämner att möbleringen bör ses över så att den passar alla barns behov. Oftast är fritidshem-

mets lokaler möblerade efter skolans och inte fritidsverksamhetens behov. Kadesjö (2008) 

menar att många förändringar som sker inom verksamheten är på grund av de vuxnas behov 

av förändringar, det gäller också ommöbleringar. För att underlätta vistelsen på fritidshemmet 

för barn med koncentrationssvårigheter menar intervjupersonerna att man kan skapa utveck-
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lingsprogram tillsammans med klasslärare, föräldrar och barnet själv. Man kan även styra upp 

barnets vistelse med hjälp av bildscheman och uppgiftskort med aktiviteter som barnen kan 

utföra. Bender (1997) och Kadesjö (2008) lyfter fram fördelarna med individuella scheman 

för att skapa fasta rutiner och struktur.  

Intervjupersonerna anser att fritidshemmet erbjuder för många aktiviteter och att det påverkar 

barn med koncentrationssvårigheter negativt. En strategi för att förenkla vardagen för dessa 

barn och alla andra barn som befinner sig på fritidshemmet, enligt intervjupersonerna, är att 

ge dem två förslag på aktiviteter. Det gäller att minska på alla valmöjligheter som finns för 

dessa kan vara ett problem för alla barn, med eller utan koncentrationssvårigheter. Det styrker 

även Kadesjö (2008) som menar att det kan vara svårt för barn med koncentrationssvårigheter 

att sortera alla intryck de får i vardagen. Man bör därför minska intrycken genom att sortera 

bort överflödigt material och därmed förenkla deras valmöjligheter. Rønhovde (2006) anser 

att man inte bör erbjuda dessa barn den fria leken, man bör istället ge dem några exempel på 

aktiviteter de kan göra. Intervjupersonerna lyfter fram vikten av att fritidshemmet erbjuder 

barn fri lek. De påpekar att den fria leken är en stor del av fritidshemsverksamheten som även 

Rohlin (2012) menar. Att den fria leken får mycket plats anser vi påverkar barn med koncent-

rationssvårigheter situation på fritidshemmet. Vi uppfattar genom intervjupersonerna och tidi-

gare forskning att det ofta finns för många valmöjligheter på fritidshemmet. I den tidigare 

forskningen finns det många olika strategier för att lösa detta problem, vi kan även se att in-

tervjupersonerna har egna strategier för detta. Det man kan fundera på är varför inte verksam-

heten har förändrats? De har uppenbarligen strategier för att lösa problemen.  Kan det vara så 

att de stora barngrupperna och brist på personal återigen skapat ett problem? Vi anser att det 

kan vara orsaken. Personalen vill självklart tillfredställa varje barns behov, vilket blir många 

behov i en och samma verksamhet. Det finns ingen strukturerad verksamhet utan barnen 

plockar fritt fram vad de vill sysselsätta sig med. Då uppkommer även alla dessa valmöjlig-

heter som barn med koncentrationssvårigheter har svårt att hantera.  

Intervjupersonerna menar att en god föräldrakontakt är viktigt. Att ha en bra dialog mellan 

fritidshemmet och föräldrarna gynnar barn som har koncentrationssvårigheter i både hem och 

fritidshem. Det tycker även Leroux & Levitt-Perlman (2000), Rønhovde (2006) och 

Andersson (2011). Den sistnämnda menar att föräldrarna inte bara kan bidra med kunskaper 

om sitt eget barn, utan även med andra erfarenheter som kan underlätta för fritidshemsverk-

samheten. Fell och Pierce (1995) menar att fritidspedagogernas och föräldrarnas kunskaper är 

lika viktiga för att skapa en fungerande vardag för barn med koncentrationssvårigheter. En 

god föräldrakontakt är alltså nödvändig, det menar även Skolverket (2007) men det kan också 

uppstå svårigheter i kommunikationen mellan föräldrar och fritidspedagogerna anser två av 

intervjupersonerna. Ibland kanske inte föräldrarna är samarbetsvilliga, de kan själva ha en 

problematik och har under sin egen skolgång kanske blivit dåligt bemötta och saknar förtro-

ende för skolan och fritidshemmet. Det kan även finnas språkliga eller kulturella skillnader 

som skapar problem i kommunikationen. Om man bortser från de eventuella problem som kan 

uppstå i kontakten med föräldrarna, är det positivt med en dialog mellan fritidspedagogerna 

och föräldrarna enligt intervjupersonerna och även tidigare forskning.  

Metoddiskussion 
Syftet med studien var att undersöka fritidspedagogernas reflektioner om bemötandet av barn 

med koncentrationssvårigheter på fritidshemmet. Eftersom vi ville ha en inblick i fritidspeda-

gogernas tankar och reflektioner om deras bemötande av barn med koncentrationssvårigheter 

använde vi oss av en intervjustudie. Vi är medvetna om att man i en intervjustudie kan ifråga-

sätta informanternas uttalanden. De kan under intervjuerna undanhålla viss information och 

även försköna sina svar. Uppfattningar och tolkningar av frågor och svar kan även skilja sig 
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mellan oss som utför studien och informanterna. Vi som utför studien har en underliggande 

påverkan på studiens resultat eftersom det är vi som tolkar informanternas utsagor. Vi har 

försökt i allra högsta grad att återge de intervjuade personernas uttalanden rätt. Vi valde att 

bortse från könstillhörigheten hos informanterna i redovisningen av resultatet då vi ansåg att 

det perspektivet var oväsentligt för studiens syfte.  

Under intervjuerna valde vi att vara två intervjuare och en informant. Genom att skapa en god 

relation och förtroende mellan oss och informanterna ville vi förebygga den känsla av under-

lägsenhet som kan uppstå (Trost, 2005). För att ge informanterna en trygghet gav vi dem en 

möjlighet att välja plats för intervjuerna. Vi upplevde att informanterna kände sig trygga och 

det var inga problem att vi var två intervjuare. Vi valde att använda oss av ostrukturerade in-

tervjuer för att vi ville ha en öppen diskussion inom ämnet. Det gjorde att varje intervju 

skiljde sig från de andra, men samma ämnen berördes under varje intervju. Vi upplevde att 

informanternas utsagor täckte studiens frågeställningar. Vår tanke med en öppen diskussion 

fungerade bra och gav informanterna ett stort utrymme att delge sina reflektioner och erfaren-

heter. Eftersom vi nu har en djupare kunskap inom ämnet och efter en analys av och reflektion 

över resultatet, skulle vi med närmare eftertanke fokuserat mer på fritidshemmets uppdrag och 

dess sociala arbete i intervjuerna. Detta är ett område som vi anser inte berörts tillräckligt och 

som vi bedömer skulle haft en större del i resultatet. 

Eftersom vi endast intervjuade fyra fritidspedagoger och använde oss av ett så kallat bekväm-

lighetsurval och snöbollseffekten, kan studiens resultat inte generaliseras i ett större perspek-

tiv (Stukát, 2011). Vi anser trots detta att det resultat vi fått fram ger en bra bild av hur det ser 

ut på fritidshemmen i Sverige och hur fritidspedagogerna ser på bemötandet av barn med 

koncentrationssvårigheter. Det är även svårt att sätta studiens resultat i ett internationellt per-

spektiv eftersom fritidshemmet är något som bara finns i Sverige och Skandinavien. 

Slutsats och förslag till vidare forskning 
En av de viktigaste delarna i arbetet med barn med koncentrationssvårigheter är att ha en kun-

skap om dessa barn, de svårigheter som finns och hur man hanterar dem. Redan i bakgrunden 

lyfts problemet med stora barngrupper och personalbristen i fritidshemmet fram som ett pro-

blem och vi har efter studien en starkare uppfattning om att det är fritidshemmets största pro-

blem och det påverkar alla barn negativt, med eller utan koncentrationssvårigheter. Fritidspe-

dagogens viktiga kompetenser i det sociala arbetet med barn kan vara på väg att försvinna då 

fritidspedagogernas utbildning allt mer liknar en lärarutbildning. Detta kan påverka barns 

sociala utveckling negativt och försvåra deras integrering i samhället. 

Ett område i vår studie som vi anser är i behov av mer utforskning är vikten av det sociala 

arbetet i fritidshemmet. Det sociala arbetet i fritidshemmet värderas allt för lågt i samhället. I 

arbetet med studien har vi haft svårigheter att hitta relevant forskning som undersöker fritids-

hemmens och fritidspedagogernas egentliga uppdrag. Det finns väldigt lite forskning om just 

fritidshemmen trots att det är en stor del av barns vardag. Det finns heller ingen tidigare 

forskning, vad vi lagt märke till, som rör fritidshemmets arbete med barn med särskilda be-

hov. Som vidare forskning rekommenderar vi dessa områden. Som vidare forskning av denna 

studie föreslår vi en undersökning med fokus på barn med koncentrationssvårigheters uppfatt-

ningar om deras vistelse i fritidshemmet. Vi kan även tänka oss att en lämplig undersök-

ningsmetod kan vara att utföra en observation för att få en verklig bild av hur situationen ser 

ut på fritidshemmet. 
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Bilaga 1 

Missiv 

Hej! 

Vi är två studenter från Högskolan i Gävle som just nu skriver ett examensarbete inom 

pedagogik. Vi har valt att inrikta oss mot barn med koncentrationssvårigheter i 

fritidshemsverksamheten och skulle gärna vilja genomföra en intervju med dig. Syftet är att 

undersöka fritidspedagogers upplevelser och åsikter om arbetet med barn med 

koncentrationssvårigheter i fritidshemmet. Vi är intresserade av om eller hur 

fritidshemsverksamheten kan tänkas påverkas. Intervjuerna tar ca 30 minuter och kommer att 

ske v.33 – 36 . Men vi ser gärna att intervjuerna bokas så snabbt som möjligt.  

 

Det är helt frivilligt att delta i undersökningen och du kan när som helst avbryta samarbetet.  

Materialet från denna intervju kommer enbart att användas till detta examensarbete. Vi 

kommer heller inte nämna skolor eller personer med namn, om det blir aktuellt i rapporten 

kommer vi att istället använda oss utav fiktiva namn. Vi arbetar självklart efter 

konfidentialitetskravet: 

1. Förvaring av data sker utom räckhåll för obehöriga. 

2. Vi som intervjuar har strikt tystnadsplikt 

3. Avidentifiering om känsligt innehåll kommer att ske 

4. Vi kommer att bevara konfidentialitet även i resultatredovisningen. 

5. Data kommer ej att lämnas vidare (t.ex. till arbetsgivaren)  

 

Vi skulle gärna vilja att ni deltar i vår intervjustudie.  

Är ni intresserade så skicka ett mail eller ring oss snarast.  

 

Tack på förhand! 

Jonna-Li Hedqvist   

Tor Frykmo    

 

Handledare: Fil. Dr Elisabet Hedlund 
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Bilaga 2 

Checklista för intervju 

 Utbildning och yrkeshistoria 

 

 Koncentrationssvårigheter 

 Erfarenheter 

 Inställning och förväntningar 
 

 Fritidsverksamhet och koncentrationssvårigheter 
 Påverkan av varandra 

 Fritidspedagogen 

 Andra barn i verksamheten 

 Positivt och negativt 

 

 Strategier i fritidshemmet 
 Förändringar under den yrkesverksamma tiden 

 Konkreta exempel på strategier 

 Föräldrakontakt 

 

 Övrigt 

 


