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Abstrakt 

Opportunities and obstacles to the staff at the leisure center to include children with 

neuropsychiatric disorders (children who study according Lgr11) 

Denna undersökning har till syfte att belysa vilka förutsättningar det finns för pedagoger 

på fritidshem att inkludera barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som läser 

enligt Lgr 11 (Skolverket, 2011). Genom undersökningen exponeras vilka hinder och 

möjligheter personalen stöter på i sitt dagliga arbete. Har de kunskaper om anpassningar 

för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)? Får de det stöd och den 

fortbildning från ledningen som behövs för att jobba inkluderande? 

Metoden som används är en kvantitativ studie med kvalitativa inslag i form av en 

webbenkät med frågor av olika struktureringsgrad för att få så mycket information som 

möjligt. Sedan har resultatet bearbetats och analyserats med hjälp av den sociokulturella 

teorin och Antonovskys KASAM teori. 

Arbetet ger en kort allmän översikt kring fritidshemmet och barn i behov av stöd, en 

beskrivning av vilka funktionsnedsättningar som undersökningen avser samt vilka 

anpassningar pedagoger kan använda sig av på fritidshemmet. 

Resultatet visar att det finns en avsevärd kunskap kring NPF ute på fritidshemmen men 

det efterfrågas mer utbildning och resurser. Samtidigt finns klara brister i 

förutsättningarna för att klara inkluderingen i form av stora barngrupper i förhållande 

till personaltäthet, dåliga lokaler och brist på stöd från ledningen.  
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1 Inledning 

Fritidshemmet har haft en intressant utveckling (Rohlin, 2003), från att vara en 

verksamhet utanför skolan, till att det har blivit en integrerad del av skolan. 

Fritidshemmen ska nu komplettera skolan och inte som förut, hemmet. Samtidigt vistas 

de flesta barn på fritidshem. Enligt Skolinspektionens rapport Kvalitet i fritidshem 

(2010) gick ~80 % av alla barn i åldern 6-9 på fritidshem. Samma källa anger också att 

det finns brister i verksamheten och precis som vår egen erfarenhet säger oss, är 

barngrupperna för stora och personaltätheten för låg. 

I dag är det mer regel än undantag att det förekommer barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar på alla fritidshem. Detta faktum, tillsammans med ovan 

beskriven situation - stora barngrupper och lite personal - har gjort oss intresserade av 

hur detta hanteras på fritidshemmen. Även kursen En skola för alla, GA2332 vid 

Linnéuniversitetet bidrog till att fånga vårt intresse för denna frågeställning. 

Pedagoger på fritidshemmet har också en viktig uppgift i att stödja alla barn, men 

särskilt angeläget är det att stötta de barn som har det extra svårt. Svårigheterna kan vara 

av olika slag, såsom socioekonomiska, rörelsehinder, utanförskap eller 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar m.m. I läroplanen för grundskolan, 

förskoleklass och fritidshemmet, Lgr11 (Skolverket, 2011) står att: 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bak-

grund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper (Skolverket, 2011). 

Vi har från två olika bakgrunder/yrkeskarriärer blivit mer och mer involverade i barn 

med behov av extra stöd. En av oss har arbetat i en liten undervisningsgrupp för elever 

med högfungerande autism och ADHD (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar), 

elever som läser enligt Lgr11 (Skolverket 2011). I den lilla undervisningsgruppen, både 

i skolan och på fritidshemmet var det standard att få handledning och fortbildning om 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vår erfarenhet säger oss att så är inte fallet på 

fritidshem i stort, och frågeställningen för vårt arbete börjar ta form. I Skolverkets 

rapport anges att: 

Skolans personal behöver allmän kännedom om hur svårigheter som är typiska för 

Aspergers syndrom kan bemötas. En sådan kompetensutveckling gynnar elever i 

allmänhet. Personal som arbetar nära elever med stora svårigheter har också behov av 

kvalificerad handledning (Skolverkets rapport 334, 2009:58). 

Det som gäller skolans pedagoger bör också gälla pedagogerna på fritidshem. 

Skolverkets rapport tar upp Aspergers syndrom i sin titel - Skolan och Aspergers 

syndrom, erfarenheter från skolpersonal och forskare (2009) - men vi anser att 

förhållningssättet bör gälla alla neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi kommer 

fortsättningsvis i texten att förkorta neuropsykiatriska funktionsnedsättningar till NPF. 

Vi väljer att fördjupa oss i hur pedagoger kan ha möjlighet att arbetar med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi tar upp arbetssätt som kartläggning, 

ritprat, sociala berättelser, individuella schema, kravanpassningar, förhållningssätt och 

ett lågaffektivt bemötande. Situationen är komplex, vilket vår egen erfarenhet 
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förstärker. Vi har under vårt arbetsliv upplevt hur barnet med NPF börjar göra egna ljud 

för att till exempel slippa höra ljudet från fläkten. Vi har också erfarenhet av att 

annorlunda sinnesintryck kan påverka vad barnet med NPF kan äta på grund av vilken 

färg eller konsistens maten har. Vidare har vi tagit lärdom i vårt yrkesliv att 

perceptionen kan påverka energin i olika aktiviteter. Att skriva för hand kan vara som 

att bestiga ett berg. Att bli tvingad att titta på någon när denna pratar med en kan göra 

att barnet med NPF inte kan lyssna på dig då. Allt fokus ligger på att titta. En 

kartläggning av barnets perception visar på vilka anpassningar som bör göras (Falkmer 

2009). I den lilla undervisningsgruppen som vi har erfarenhet ifrån innebar det bland 

annat att barnet erbjöds att äta den sortens mat som de kunde äta. Bättre att alltid äta 

köttbullar varje dag än att vara hungrig och inte orka med. Vi i den lilla gruppen såg 

också till så att det fanns en lugn plats att få gå till när alla sinnesintryck blir för många. 

En annan anpassning vi gjorde var att skriva på en dator istället för hand och så vidare. 

Vi vill undersöka vilka möjligheter och hinder det finns för inkludering av barn med 

NPF som läser enligt Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011, Lgr11 (Skolverket 2011), på fritidshemmet. Undersökningen täcker områden som 

kunskap hos personal som arbetar på fritidshem för att arbeta inkluderande och 

personalens funderingar kring resurser, utbildning, handledning och stöd för att kunna 

möta alla barns behov. 

Barnet kan vara fysiskt integrerad i en grupp menar Tideman (2004), men att det inte 

betyder att man är socialt inräknad. Inkludering handlar om hur skolan arbetar och 

arrangerar för barnen i vardagen (Falkmer 2009). I bakgrundskapitlet beskriver vi en del 

anpassningar som pedagoger på fritidshem kan arbeta med för att få en fungerande 

inkludering. 
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2 Bakgrund 

2.1 Fritidshemmet 

Fritidshemmets verksamhet förändrades märkbart på 90-talet då skola och 

fritidshemmet kopplades samman och fritidshemmet beskrivs som ett komplement till 

skolan (Rohlin, 2003). Enligt Skolverkets allmänna råd (2007) omfattar fritidshem 

skolfritid. Fritidshemmets uppgift är att genom pedagogisk verksamhet komplettera 

skolan, erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Fritidshemmet ska 

också ge omsorg till barn så att föräldrar kan arbeta eller studera. I detta utdrag ur de 

allmänna råden kan man ana fritidspedagogikens kärna. Fritidspedagogik är omsorg och 

pedagogik starkt förenade och går inte att särskilja. Lärandet på fritidshem är starkt 

förknippat med omsorg och socialisering (Bardon, 2008). Vidare menar Bardon (a.a.) 

att relationer som skapas på fritidshemmet är särskilda från de som skapas med läraren i 

skolan eller de som finns i hemmet. På fritidshemmet skapar vuxna och barn kulturen 

som finns där tillsammans och de äldre barnen lär de yngre barnen hur verksamheten 

fungerar, de socialiseras. 

Fritidshem och fritidspedagogik måste stå i samklang med barnens vardag och 

samhällets förändring vilket innebär att utveckling av både innehållet och 

arbetsformerna ständigt måste pågå (Lärarförbundet, 2005). Område att fördjupa sig i 

kan enligt samma källa vara relationer, konflikthantering, genusfrågor hälsa och rörelse, 

natur, miljö och teknik, språk och kommunikation, kultur, identitetsutveckling och 

barns inflytande och ansvar. Samhället blir allt mer individualistiskt och med detta 

följer en värdeförskjutning och här menar Lärarförbundet (a.a.) att fritidshem och 

fritidspedagogik kan vara viktigare än någonsin både på individ och på samhällsnivå. 

2.2 Fritidshemmet och barn i behov av stöd 

Fritidshemmet styrs av Skollagen kap. 1 och 14 (SFS 2010:800). Kapitel 14 6§ anger att 

”Elever ska även i andra fall än 5§ erbjudas utbildning i fritidshem, om de av fysiska, 

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

utbildning.” 

Relevanta delar rörande fritidshem hittas bland annat i del 1 och 2 av Lgr11 (2011). På 

sidan 8 i del 1 anges att “Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar 

och behov” och på sidan 14 i del 2 anges att “Alla som arbetar i skolan ska 

*uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd”. 

Fritidshemmet ska komplettera skolan, bidra till en meningsfull fritid utifrån barnens 

ålder, mognad, intresse och erfarenheter, vilket slås fast i Skolverkets skrift Allmänna 

råd och kommentarer – Kvalitet i fritidshem (2007). Lek och skapande är viktiga bitar 

och vi ska också ge barnen stöd i utvecklingen samt utveckla barnens delaktighet och 

inflytande. Ett stöd som, rätt givet, ger goda relationer mellan barn och personal och 

också mellan kamrater. Goda relationer bidrar till elevers trygghet, trivsel och intresse 

för att lära och utvecklas. 

Förhållningssätt och förväntningar samt en känsla av möjlighet till delaktighet och 

inflytande är av största vikt för att skapa en likvärdig skola. En likvärdig skola 

förutsätter att stöd ges till de som av olika anledningar har svårt att nå målen (Kvalitet i 
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fritidshem, 2007). Stödet kan också bestå i att förändra eller anpassa arbetssättet efter 

barns behov, skapa en bättre social arbetsmiljö, ge socialpedagogiskt stöd, socialt eller 

annat relevant stöd som det finns behov av. 

Andelen barn med behov av särskilt stöd ökat under de senaste åren (Skolverket, 2002). 

Det finns inga enkla svar på varför, men skolväsendet genomgick stora förändringar på 

1990-talet, såsom byte av huvudman från stat till kommun. Ekonomin var generellt svag 

under denna tid, vilket påverkade statens och kommunens finanser och därmed också 

enskilda individer. 10-20 % av eleverna anses ha svårigheter i skolan enligt Holmsten 

(2002). Dessa problem kan vara allt från svårigheter i ett ämne, problem inom familjen 

eller ett varaktigt funktionshinder. 

Pedagogernas förmåga till anpassning av miljön betyder mycket för hur stora 

svårigheterna blir för eleven i olika sammanhang. Att se på barn i behov av särskilt stöd 

ur ett psykosocialt perspektiv innebär att förstå vilka faktorer i omgivningen som kan 

möjliggöra barns utveckling. Holmsten (2002) framhåller behovet av att förstå vilka 

hinder som kan finnas för en gynnsam utveckling och att förstå vikten av relationerna 

och kontinuitet. Skillnaden mellan olika skolor är väldigt stora, både avseende andel 

barn med svårigheter och personalens förmåga till att anpassa och påverka miljön (a.a.). 

I syfte att utreda landets fritidshem har Skolinspektionen genomfört en utredning som 

har redovisats i rapporten Kvalitet i fritidshem (2010). Man har undersökt kvaliteten på 

77 fritidshem i 17 kommuner över hela landet. Man har också gjort intervjuer med 

fritidshemmens ledningspersonal, personal, barn och föräldrar. Även politiker och 

förvaltningspersonal har intervjuats och webbenkäter för barn och personal har 

genomförts. Likaledes har huvuddelen av undersökta fritidshem besökts fysiskt. 

Skolinspektionen redovisar sina resultat i en sammanfattning som beskriver att 

fritidshemmen inte lever upp till sin fulla potential att kunna bidra till att stimulera 

barns utveckling och lärande. Det pedagogiska uppdraget måste tas mer på allvar. På 

vissa fritidshem är verksamheten oplanerad, personalen lägger ofta mycket tid och kraft 

i skolan och därför förlorar fritidshemmet. De anställda uppfattar inte alltid uppdraget 

som ett lärandeuppdrag, varför inga pedagogiska diskussioner och reflektioner 

förekommer. Rektorer har också för dålig kunskap om fritidshemmets uppdrag. Barnens 

emotionella och intellektuella utveckling behöver mer stöd. Personalen behöver erbjuda 

barnen mer aktiviteter som utmanar deras tänkande i identitetsfrågor. De behöver också 

lära barnen fler forskande metoder inom olika kunskapsområden. 

En av slutsatserna som Skolinspektionen (2010) drar är att större variation behövs för 

att kunna stimulera alla barn. I majoriteten av fritidshem anpassas verksamheten för lite 

efter de barn som finns i barngruppen. Därför lyckas fritidshemmen inte stödja barn 

som befinner sig i svårigheter av olika slag fullt ut. Dessutom visar det sig att 

socioekonomiskt instabila områden ofta inte har resurser eller tillräcklig kvalitet för att 

kompensera olikheter i uppväxtförhållande. ”De äldre barnen ”bjuds in med armbågen” 

(Skolinspektionen, 2010) Det finns för få aktiviteter och innehåll som passar de lite 

äldre barnen. 

Omsorgsambitionen går inte alltid att förverkliga, de anställda har ambitioner att se och 

bekräfta varje barn samt att ha en trygg och säker miljö för varje barn, men verkligheten 

med de allt större barngrupperna blir att det ibland förekommer kränkningar och 

konflikter. Det saknas ett genomtänkt förebyggande arbete som är anpassat till 

fritidshemmets behov. För dåliga lokaler, hög ljudnivå och stress bland både barn och 

vuxna är vanligt. (Skolinspektionen 2010) 
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I dagarna har nya allmänna råd för fritidshem presenterats. Där står det bland annat om 

förutsättningar som bör skapas på fritidshemmet: 

Huvudmannen och rektorn bör se till att eleverna har tillgång till säkra, hälsosamma 

och ändamålsenliga lokaler och utemiljöer som möjliggör en varierad pedagogisk 

verksamhet samt stödjer elevernas lärande och utveckling såväl enskilt som i grupp, 

utforma kompetensutvecklingsinsatser för personalen i fritids- hemmet utifrån en 

kontinuerlig kartläggning och analys av verksamhetens behov i förhållande till 

fritidshemmets specifika uppdrag (Skolverket, 2014:16). 

Med tanke på att fritidshemmen ofta har barn med NPF i sina grupper, gläder det oss 

vad som står i de nya allmänna råden. För att inkludera barn med NPF på fritidshemmet 

bör det finnas ändamålsenliga lokaler för att skapa möjligheter för att gå ifrån och ha en 

lugn plats. Att kontinuerligt kartlägga verksamheten för kompetensutvecklingsinsatser 

bör generera i mer handledning och fortbildning för personalen på fritidshem. Ett steg i 

rätt riktning för att kvalitetsäkra fritidshemmens verksamhet. 

2.3 Specialpedagogik 

Specialpedagogiken i en skola för alla, bl.a. ur ett historiskt perspektiv, beskrivs av Asp-

Onsjö (2010). 1842 infördes folkskolan och fram till 1900-talet gick de flesta i en 

sammanhållen folkskola under sina första år. Endast några få gick vidare i realskola och 

än färre gick vidare till gymnasieskolan (huvudsakligen pojkar ur de högre 

samhällsklasserna). På det sättet blev elevgrupperna homogena och några elever med 

behov av specialpedagogiska insatser fanns inte. Under senare delen av 1900-talet blev 

det tydligt att utbildning var en bra väg mot ett bättre liv för många. I Sverige 

finansierades utbildningen via skattemedel och det blev en demokratifråga att kunna 

erbjuda alla en chans till utbildning. I styrdokumentet Läroplan för grundskolan 1962, 

Lgr 62 (Skolverket, 1962) lanserades uttrycket en skola för alla vilket skulle genomsyra 

den nya grundskolan (Asp-Onsjö, 2010). 

Resultatet av detta blev att variation på elever med olika förutsättningar uppstod. Vid 

denna tid fanns behov av specialpedagogik och antalet som behövde detta ökade och vid 

1970-talet beräknades att mer än 30 % av eleverna hade behov av specialpedagogik 

(Asp-Onsjö, 2010). Specialundervisningen fanns inom klassens ram eller i någon av alla 

de specialklasser som fanns vid denna tid, exempelvis läs och skriv, observation, 

matematik o.s.v. Eleverna i dessa klasser erbjöds speciella insatser som skulle 

kompensera deras brist på förmåga och samtidigt kunde de övriga eleverna få bättre 

förutsättningar och lärarna få det lättare då de fick undervisa en homogen grupp. Special 

pedagogiken fungerade kompensatoriskt och problemet fanns hos den enskilde eleven 

och inte i vilken miljö eller situation problemet uppstod. Detta perspektiv finns 

fortfarande och har på senare tid blivit mer relevant då ”smågrupper” dykt upp inom 

skolan igen. ”Eleven ska anpassas till skolan och inte tvärtom” (Asp-Onsjö, 2010). 

När Läroplan för grundskolan 1980, Lgr 80 (Skolverket, 1980) presenterades, tittade 

man mer på skolan som en pedagogisk miljö, omgivningen ansågs väldigt viktig för 

elevens chans att lyckas och vid misslyckande skulle orsaken sökas i miljön. Skolans 

uppgift var att förebygga och motverka att elever fick svårigheter. ”Alla elevers lika rätt 

att delta i klassrummet på lika villkor” (Asp-Onsjö, 2010) var ett synsätt som 

dominerade. Ett inkluderande arbetssätt skulle göra att specialpedagogiken skulle ske 

inom klassrummet i stället för i specialklasser. 
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Definitionen för specialpedagogik täcks med följande rader: “Kunskapsområde med 

rötter i den pedagogiska disciplinen med uppgift att stötta pedagogiken då variationen 

av elevers olikheter medför att den vanliga pedagogiken inte räcker till.” (Persson, 

2008). Specialpedagogiken utgår oftast från två olika perspektiv, det relationella och det 

kategoriska perspektivet (Persson, 2008). Det relationella perspektivet innebär att barnet 

har svårigheter som uppstår i olika situationer i skolan medan i det kategoriska 

perspektivet anses barnet ha problem/svårigheter som kan vara medfödda eller på annat 

sätt individbundna. Men då detta är ett komplext problem där det ena perspektivet inte 

behöver utesluta det andra, har också ett tredje perspektiv lanserats, dilemma 

perspektivet (Nilholm, 2005). Detta är en vidgad form som öppnar upp för etiska 

diskussioner om svårigheter med att skapa en skola för alla. 

Dilemmaperspektivet beskrivs också av Asp-Onsjö (2010), som menar att det lyfter 

fram komplexiteten och belyser det från olika sidor, exempelvis kan stöd till vissa 

elever vägas emot en god lärandemiljö för de övriga då skolans resurser inte alltid 

räcker till. 

Vikten av det relationella perspektivet belyser även Von Wright (2002). Hon beskriver 

också ett andra perspektiv som hon benämner det punktuella perspektivet. Detta kan 

mer liknas vid det kategoriska perspektivet. Målberg & Sjöblom (2010) skriver att alla 

barn har särskilda behov och att det som är bra för alla barn är extra bra för dessa barn. 

Exempelvis tydlighet, struktur, rutiner, uppmuntran och ett vänligt bemötande. Även 

Juul och Jensen (2009) menar att pedagogerna arbetar med dessa barn i gruppen i stället 

för att främst söka lösningar utanför och sortera bort dessa barn. Författarna anser att 

mycket kan vinnas på att inte betrakta barnen som syndabockar utan i stället utveckla de 

vuxnas relationskompetens. 

2.4 Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

NPF redogör för vilka begränsningar det finns av hur hjärnan arbetar och fungerar. De 

diagnoser vi syftar på i vårt arbete är autismspektrumtillstånd (autism, Aspergers 

syndrom och atypisk autism), ADHD - Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADD 

– Attention Deficit Disorder och Tourettes. Vi kommer inte att gå in på de olika 

diagnoserna var för sig. Diagnoserna har ofta liknande svårigheter. De kan till exempel 

vara enligt Riksförbundet Attention (2014): 
 Reglering av uppmärksamhet 
 Impulskontroll och aktivitetsnivå 
 Samspel med andra människor 
 Inlärning och minne 
 Att uttrycka sig i tal och skrift 
 Motorriken 
 Det är när svårigheten att koncentrera sig blir så stora att det påverkar barnets 

utveckling och möjlighet att fungera som det handlar om en funktionsnedsättning. 

Orsaker till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? En viss ärftlighet verkar finnas 

men vilka gener som är ”relevanta” är oklart. Det finns riskfaktorer som exempelvis 

påfrestning under graviditet och förlossning eller under nyföddhetsperioden, t.ex. för 

tidig födelse, näringsbrist i moderkakan, tidig hjärnhinneinflammation. Dålig 

uppväxtmiljö kan inte orsaka handikappet, men det kan förstärka problemet. Det 

fungerar också tvärtom, en bra miljö runtomkring kan minska symptomen och göra 

livet lättare för de aktuella barnen (Riksförbudet Attention, 140707). 
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2.5 Fyra olika kognitiva områden – som inverkar på barnets 
möjligheter att inkluderas i skola/fritidshem 

Falkmer (2009) beskriver i sin del av Skolverkets rapport 334, Inkluderande strategier 

för elever med aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd i grundskolan, 

fyra olika kognitiva områden som inverkar på barnets möjligheter att inkluderas i 

skola/fritidshem. Det är Theory of Mind, svag central koherens, bristande exekutiva 

funktioner och sinnesintryck. Vi kommer att beskriva dessa områden lägre fram i 

texten. Viktigt att tänka på är att alla individer är olika och att funktionsnedsättningar 

visar sig på olika sätt. Falkmer (a.a.) vill även betona att det kan finnas större skillnader 

på barn med NPF än i många avseenden barn utan dessa diagnoser. 

2.5.1 Theory of Mind - inlevelseförmåga 

Theory of Mind (ToM) handlar om hur en person har förmåga till inlevelse. Falkmer 

(2009) beskriver att det finns svårigheter med att se saker ur andra människors 

perspektiv. Barn med svårigheter inom ToM förstår ofta inte varför de andra barnen 

eller läraren uppför sig på ett visst sätt i olika situationer. Många gånger kan barn med 

NPF inte föreställa sig vad andra människor känner, och att andra kan tycka annorlunda 

än de själva. De har ofta svårigheter att anpassa sig i en grupp. Både för att de kan ha 

svårigheter att läsa av och förstå oskrivna regler och för att de ibland kan uppleva 

omgivningen som oförutsägbar. Svårigheter inom ToM kan också inverka på barnets 

kommunikation. Det kan vara problematiskt att veta om och när de behöver prata med 

människor i dess omgivning. 

2.5.2 Central koherens 

Jag ser inte skogen för alla träd.  

Autismforum Stockholm (2014) redogör för vad central koherens är, och vad det kan 

innebära för människor. Det rör sig om hur du sorterar information från omvärlden. Har 

du en stark central koherens - (koherent) helhet - bearbetar du alla intryck till en enhet 

och världen blir begriplig. Du har möjlighet att sortera bort information som inte är så 

viktig för att tolka situationen rätt. Om du däremot har en svag koherens behandlar du 

all information du får in var för sig. Du har svårigheter att sortera bort betydelselös fakta 

och får inte ihop någon helhet. Jag ser hundra träd men ingen skog. 

 

Ett exempel ger Melander (2014) från hennes hemsida Kaosteknik på Internet (vi har 

frågat och fått tillstånd att använda hennes bilder). Följande bilder förklarar vad svag 

central koherens kan innebära: 

 

Vilka helheter skapar du av dessa fyra delar? Fyra olika tolkningar kan vara: 

 

 
 

Figur 1 – två treor på olika håll och kanske bokstaven v på två olika håll 
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Figur 2 – två hjärtan 

 

 
Figur 3 – en sax 

 

 
Figur 4 – tre gånger tre 

Och hur vet vi vilket alternativ som anses rätt? Dessa bilder ger en förklaring till varför 

barnet inte förstår. Barnet ser de olika delarna men får inte ihop det till en helhet. 

2.5.3 Exekutiva funktioner 

Falkmer (2009) framför att exekutiva funktioner bestämmer hur en människa har 

förmåga att rätta sitt beteende efter hur olika situationer uppstår. Du har kunnande att 

anpassa ditt handlande utifrån hur läget ser ut. Att du har kapacitet att leva upp till olika 

krav som ställs på dig. Det kan handla om förmågor som att planera, agera, ha 

tidsuppfattning, strukturera, motivera, sortera, analysera, reflektera, värdera, 

impulskontroll och att upprätthålla din uppmärksamhet. Förmågor som ligger bakom 

målmedvetna beteenden. Har du brister i dessa förmågor får du svårigheter med att 

generalisera dina färdigheter och kan inte överföra dem från en situation till en annan, 

trots likheterna. 

2.5.4 Sinnesintryck/perception   

Bogdashina (2012) beskriver vad perception är och hur det i förlängningen påverkar oss 

som individer. 

 
Vad är perception? Allt vi vet om världen och oss själva har vi fått via våra sinnen. 

Hela vår kunskap är alltså ett resultat av det vi har sett, hört, luktat på etc. Den process 

genom vilken en organism samlar in, tolkar och förstår information från omvärlden via 

sinnen kallas perception (Bogdashina 2012). 
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Barn med NPF har ofta en annorlunda perception. Falkmer (2009) beskriver hur detta 

kan påverka. Barnet med NPF kan uppfatta sinnesintryck som är mycket svaga eller 

starka. Det kan vara ett lågt surrande ljud från en fläkt, vilket ingen annan märker, som 

gör att barnet inte hör vad pedagogen säger. Ljudet blir outhärdligt att lyssna på.  

2.6 Anpassningar och handledning 

Vi har upplevt i vårt arbetsliv att barn med olika funktionsnedsättningar bemöts på olika 

sätt. Vi menar på att anpassningar görs för att kompensera funktionsnedsättningar. Om 

ett barn inte kan gå så får det barnet en rullstol. Om ett barn har synfel så får det barnet 

glasögon. Om ett barn är allergiskt mot nötter behöver det barnet inte äta nötter. 

Om ett barn har NPF måste vi pedagoger ha kunskap om detta och veta hur vi ska 

anpassa för att kompensera funktionsnedsättningen för detta barn. Vår upplevelse är att 

det ofta är lättare att göra anpassningar om det är fysiska funktionshinder än när det 

handlar om psykiska. Vad ingår då i utbildning för att arbeta på fritidshem och möta 

dessa barn om personalen har en högskoleutbildning av nyare sort? Den utbildning vi 

slutför 2014 heter Lärarprogram för fritidshem och fritidsverksamhet är på 210 hp. I det 

allmänna utbildningsområdet finns kursen En skola för alla med 15 hp (Kursplan 

GA2332, 2012) och där ingår bland annat en specialpedagogisk del. Ett av målen i 

kursplanen beskrivs som följer:  

I denna kurs läggs fokus på att vidareutveckla studentens förmåga att, utifrån teorier om 

lärande, med hjälp av skilda arbetssätt samt förmåga att tillvarata olika typer av 

stödfunktioner i skolan och det omgivande samhället, utveckla lärande hos barn och 

elever trots skilda livsvillkor och olika förutsättningar för lärande (Kursplan GA2332, 

2012). 

Den nya utbildningen, Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, är 

på 180 hp vilket är 30 hp färre. Den största skillnaden är under det allmänna 

utbildningsområdet/utbildningsvetenskapliga kärnan där studenterna nu läser 60 hp 

istället för 90 hp. I utbildningsplanen finns endast en kurs på 7,5 hp avseende 

specialpedagogiska perspektiv för grundlärare. Till detta kommer att endast “cirka 35 

procent av personalen i de granskade fritidshemmen har en högskoleutbildning med 

inriktning mot fritidshem” (Skolinspektionen, 2010:3). 

Johnsson (2013) skriver i Elevhälsan i den nya skollagen “Elevhälsan ska hjälpa till 

med att eleverna har en bra miljö för sin [...] personliga utveckling. [...] Elevhälsans 

verksamhet ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och 

specialpedagogiska insatser för att stödja eleverna.” 

Anpassningar bör göras för alla barn om de är i behov av det, även om de inte har någon 

diagnos. 

I lagtexten har frågan om när särskilt stöd ska ges reglerats. Det framgår av 3 kap. 8 § 

tredje stycket skollagen när särskilt stöd ska ges: Om en utredning visar att en elev är i 

behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd. Det är elevens behov som är 

avgörande när saken prövas. Därför krävs ingen diagnos för att eleven ska få rätt till 

särskilt stöd. [...] Det kan vara frågan om sjukdom, sociala förhållanden, 

funktionsnedsättning eller andra svårigheter att tillgodogöra sig undervisningen 

(Johnsson 2013:61/62). 
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2.6.1 Individuell kartläggning 

Falkmer (2009) menar på att pedagoger måste kartlägga barnets förmågor. Det skapar 

en förståelse för barnet och visar vilka förutsättningar hen har för olika aktiviteter. För 

barn med NPF kan förmågorna variera stort. Eftersom förmågor som kommunikation 

och socialt samspel ofta är nedsatt så måste kraven i dessa situationer anpassas för 

barnet. 

2.6.2 Ritprat och sociala berättelser 

Falkmer (2009) beskriver fyra olika kognitiva områden som påverkar barnets 

möjligheter att inkluderas i skolan/fritidshemmet. Dessa påverkar bland annat barnets 

förmåga till kommunikation och förståelse. Vi pedagoger kan anpassa vår 

kommunikation genom ritprat och sociala berättelser så att barn med NPF förstår oss. 

Många elever med AST är visuella tänkare och många lärare litar mycket på verbala 

lärandestrategier. Att anpassa sitt språk är därför en viktig anpassning. Även mycket 

verbala elever med AST kan ha begränsningar i att tolka och göra sig inre 

föreställningar av det verbala budskapet. (Falkmer, 2009) 

Falkmer (a.a.) beskriver att barn med NPF ofta har en stark visuell förmåga och ritprat 

och sociala berättelser går direkt in i hjärnan, i stället för att delar i budskapet tappas i 

det verbala språket. Ritprat blir konkret och är lättare att fokusera på för barnet. Ritprat 

kan förklara situationer och skapa förståelse för andras perspektiv. 

Alin, Åkerman och Liljeroth (1998) redogör för vad sociala berättelser är: 

Sociala berättelser är alltid nedskrivna. Korta och enkla meningar används. Hur lång en 

historia är beror på elevens utvecklingsnivå. Det är också möjligt att för dem som inte 

kan läsa beskriva i bilder, som dock måste ha få detaljer. (Alin, Åkerman, Liljeroth, 

1998) 

Av egna erfarenheter upplever vi att all visuell tydliggörande struktur ger alla barn i 

gruppen hjälp med att ta in information. 

2.6.3 Individuellt schema 

Elever med NPF behöver struktur för att få ordning på sina liv. Hur, beskrivs av Alin, 

Åkerman och Liljeroth (1998):  

 
Eftersom elever med autism upplever sin tillvaro som kaotisk, behöver de ett yttre stöd 

som är ordnande. Struktur är ordnande. Om den yttre världen är ordnad, verkar det in i 

individen som också upplever mer ordning på det inre planet. [...] Struktur kommer till 

uttryck inom flera områden. 
·         Personer: Med vem? 
·         Tid: När och hur länge? 
·         Rum: Var? 
·         Innehåll: Vad? 
·         Metodik: Hur? (Alin, Åkerman, Liljeroth 1998) 

Barn med NPF har ofta svårigheter att strukturera upp sin tillvaro. Frågor som när, hur 

länge, när ska jag sluta och så vidare behöver besvaras (Alin m fl. 1998).  

När vi har arbetat med individuella scheman i vårt arbetsliv så ser det inte ut som ett 

skolschema. Ett individuellt schema har med alla aktiviteter som barnet har behov att 

veta. Ett schema kan till exempel gå ner på detaljer som att barnet ska ta av sig 
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ytterkläderna när de kommer inomhus. Vi upplever att förutom att ett individuellt 

schema skapar struktur för barnet så skapar det också självständighet. Vi har sett att vi 

inte behöver säga till barnet varje dag att barnet ska ta av sig ytterkläderna när de 

kommer inomhus. Vi har hänvisat till schemat och barnet blir på så sätt självständigt. Vi 

tycker att barnet inte ska vara beroende av andra personer utan klara sig själv med stöd 

av sitt schema. Viktigt att schemat är mobilt om det behövs. 

2.6.4 Kravanpassa - konsekvens 

Det är viktigt att ha kunskap om NPF för att kunna anpassa kraven på barnet. Det bör 

finnas en kartläggning av barnets förmågor. Personalen på fritidshem bör ha hittat ett 

visuellt sätt att förstärka sin kommunikation med barnet. Om personalen på fritidshem 

ställer för höga krav på barnet, krav som är högre än barnets förmågor att hantera dem, 

blir det onödiga misslyckandet och ibland även situationer med problemskapande 

beteenden (Hejlskov Elvén, 2014). Vidare beskriver Hejlskov Elvén (a.a.) att personer 

med NPF har en nedsatt förmåga till orsak och verkan, d.v.s. en nedsatt förmåga till att 

förstå konsekvenser. Det beror på att de ofta inte ser helheten utan uppfattar bara 

fragment. Barn med NPF kan ofta inte förutsäga vad som kommer att ske eller hur 

andra reagerar. NPF innebär svårigheter med att kunna ta andra människor perspektiv. 

2.6.5 Förhållningssätt och ett lågaffektivt bemötande 

Värdegrunden som gäller för alla som arbetar inom skola och fritidshem beskrivs i 

Lgr11 (Skolverket, 2011). Den handlar om förhållningssätt gentemot varandra. Att alla 

är lika mycket värda och ska bemötas därefter. 

 
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 

värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de 

värden som skolan ska gestalta och förmedla (Skolverket, 2011:7). 

Ett sätt att bemöta barn som har svårigheter att reglera sin affekt beskrivs av Hejlskov 

Elvén (2014):  

Låg-affektivt bemötande tar utgångspunkt i att människor med problemskapande 

beteende ofta har svårigheter med att reglera affekt. Ofta reagerar de med samma affekt 

som de presenteras för. Orsaken till det är att affekt smittar, men att de flesta av oss som 

ganska små lär oss att skilja på om det är vår egen affekt eller någon annans vi känner. 

Det gör en del människor inte. De kan inte skilja mellan egen och andras affekt, vilket 

till exempel innebär att de blir arga om man skäller på dem (Hejlskov, Elvén, 2014). 

Om ett barn med NPF missförstått en händelse och reagerar med frustration och ett 

mindre acceptabelt beteende, så hjälper det inte om pedagogen höjer rösten och blir arg. 

Resultatet blir att barnet reagerar på ilskan och situationen eskalerar. Om pedagogen är 

lugn och har ett positivt, förhållningssätt det vill säga ett lågaffektivt bemötande 

gentemot barnet, får barnet en chans att också bli lugn och ta kontrollen över sig själv 

(Hejlskov Elvén, 2014). Detta gäller såväl i det vardagliga bemötandet som vid 

våldsamma beteenden. Vidare beskriver Hejskov Elvén (a.a.) att pedagogen också bör 

tänka på sitt kroppsspråk och att ge barnet fysiskt avstånd. På så sätt upplever vi att det 

byggs upp en bra relation och möjligheter för samarbete skapas. 

2.7 Inkludering 

Falkmer beskriver i Skolverkets rapport 334 (2004) hur inkludering bör se ut. 
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Det blir då tydligare att inkludering innebär en process där skolans organisation och 

arbetet i klassen anpassas till den variation hos elever som finns naturligt i skolans 

vardag. En följd av denna tolkning innebär också att det inte blir så meningsfullt att 

prata om individer som inkluderade. Det är viktigt att lyfta insikten om att inkludering 

inte endast gäller vissa individer. Inkludering är ett begrepp som bör användas för att 

beskriva vad som händer i hela gruppen och mellan alla inblandade. Inkluderande 

undervisning innebär att skapa möjligheter för lärande och utveckling för hela gruppen 

och göra förändringar som främst ger de med störst behov möjlighet att utvecklas 

(Falkmer 2004). 

En spännande reflektion angående inkludering. Det handlar om gruppen, inte individer 

som ska inkluderas. Falkmer (a.a.) beskriver tydligt vilka anpassningar som bör göras 

för att skapa en inkluderande miljö. Dessa anpassningar kan gälla för hela gruppen. 

Både för att många av barnen kan få hjälp av dessa och även för att inkludering handlar 

om gruppen och inte enskilda. Arbetet i skola/fritidshem bör utformas för att alla i 

gruppen ska kunna samverka.  

Rapporten vill lyfta fram en diskussion om hur det ser ut för barn med NPF i 

skola/fritidshem men de vill även visa på forskningsresultat på hur pedagoger kan 

arbeta praktiskt för inkludering. 
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3 Tidigare forskning och teorier 

3.1 Fritidspedagogik och inkludering 

Skolbarnsomsorgen beskrivs av Karlsudd (2011) som det sista integrationsreservatet då 

skolan dessvärre sällan lyckades i sin integrationssträvan. Beskrivningen baseras på två 

genomförda undersökningar, den första 1998 och en uppföljning som gjordes 2011. 

Båda undersökningarna sammanfattades i artikeln ”Integrationsreservatet” – finns det 

kvar? (a.a.). Undersökningen 1998 visade att fritidshemmen hade ett relativt gott 

anseende/betyg när det gäller att integrera barn som kommer från särskolan och också 

att fritidshemmen var framgångsrika i att inkludera alla barn, oavsett 

funktionsnedsättning. 

Karlsudd (a.a.) gjorde 2011 en likande (något mindre) studie för att se hur verkligheten 

ser ut i dag. Mycket har hänt under dessa år, utbildningen har förändrats, det finns nya 

styrdokument, barngrupperna är större och fritidspedagogerna har fått utökade 

arbetsuppgifter. På senare tid har begreppet inkludering använts oftare än integrering. 

Inkludering är för många ett ord som avser mer delaktiget än integrering. Karlsudd (a.a.) 

menar att om inkludering inte är självklar, är processen integrering vägen mot målet 

inkludering. Vidare menar han att en inkluderad verksamhet sällan är given, utan 

ständigt måste möta de krafter som arbetar mot särskiljande. Att inkludera alla barn är 

ett välförankrat ideologiskt mål, även om det uttrycks att det målet kan vara svårt att nå 

på grund av fritidshemmens minskande resurser. I den uppföljande undersökningen 

2011 angav fritidspedagogerna att det är svårare att integrera barn med NPF eftersom de 

ofta kräver fler insatser, men att det sällan finns resurser kopplade till dessa på 

fritidshemmen. 

Slutsatser från Karlsudds (a.a.) senare undersökning 2011, är att fritidshemmet har 

tappat en del av sitt ansvar för att innesluta alla barn i sin verksamhet och kommit att 

likna skolan allt mer. En del fritidshem kan ses som relationellt inriktade och personalen 

ser barns olikheter som en tillgång, men på andra fritidshem ses olikheterna som ett 

hinder. 

Hur en skola för alla har utvecklats genom historien beskrivs av Tideman och 

Rosenqvist (2004). Från att ha sorterat bort elever till att man började integrera dem 

med de “normala” eleverna på 1960- talet. Senare på 1990-talet började man i stället 

prata om begrepp som inclusion och inkludering. På 2000-talet skrevs det in våra 

styrdokument att skapa en skola för alla. Skolan skulle anpassa sig till de elever de har. 

Det var inte eleverna som skulle anpassa sig efter hur skolan ser ut och fungerar. För att 

kunna genomföra detta behövs det tillräckligt med personal, en bra organisation och stor 

kunskap om olika funktionshinder. Författarna (a.a.) redovisar även hur viktigt det är att 

pedagogerna har ett öppet sinne inför eleven och att de ser möjligheterna och inte 

hinder. Eleven ska ses som en resurs, det gäller bara att hitta rätt vägar. Det skrivs även 

om diagnosernas vara eller inte vara, vilket inte spelar någon roll, i det pedagogiska 

arbetet. Eleven har rätt till det stöd och behov hen har. Informanterna (föräldrar och 

skolpersonal) i rapporten tar upp personaltätheten som ett betydande hinder för en skola 

för alla, det finns inte tillräckligt med resurser. 

Fysisk närvaro inte detsamma som inkludering. [...] Elever i behov av särskilt stöd kan 

bli mer isolerade och segregerade i ett normalt klassrum än i en specialklass/grupp. [...] 

Inkludering riskerar att bli en placering utan innehåll, en fysisk närvaro utan relationer 

(Tideman 2004). 
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För att utvärdera en skola/fritidshem för alla behöver man kartlägga verksamheten. 

Observera, reflektera och analysera hur det verkligen ser ut. 

3.2 ”From Eye to Us” 
Falkmer (2013) har skrivit en avhandling om ”Grundläggande förutsättningar för 

delaktighet i sociala samspel samt om observerad och upplevd delaktighet i svenska 

grundskolor hos elever med Autismspektrumtillstånd (AST)” som heter From Eye to Us. 

Den svenska skollagen (2010) säkerställer att svenska skolor har som mål att arbeta 

inkluderande. Falkmer (2013) skriver att: 

En inkluderande skola ska vara anpassad så att den kan tillgodose alla elevers behov, 

både vad gäller möjligheter att uppnå kunskapsmålen och av att känna sig delaktig och 

accepterade i skolmiljön. (Falkmer 2013) 

Personer med AST har ofta svårt att känna igen och tolka ansikten, vilket bidrar till att 

barn med AST har svårigheter med socialt samspel enligt Falkmer (a.a.). Eftersom 

skolan är en social miljö ställs det höga krav på barn med AST både när det gäller 

skolverksamheten och den fria tiden. AST medför ofta svårigheter med kommunikation 

och kan på så sätt medföra att barnen med AST i skolan känner sig utanför och mindre 

delaktiga. ”För att kunna förbättra elever med AST:s delaktighet behövs också 

information om elevens förmågor samt vad som engagerar och intresserar eleven” 

(Falkmer a.a.). I resultatet i avhandlingen går att utläsa att lärare som valt att arbeta med 

elever med AST också har en större förmåga att bedöma elevers delaktighet generellt. 

Föräldrarnas åsikter i ämnet berördes också av Falkmer (2013). Slutsatsen var att 

föräldrarna till barn med AST anser att lärare har en viktig roll för hur denne skapar 

förutsättning för att skolan ska vara inkluderande. Det gäller för lärare att ha förmåga 

till inlevelse av elevers situation. Föräldrarna angav också att skolan är i behov av 

kunskap om AST och inlärningsstrategier för dessa (Falkmer, 2013). 

Ett misslyckande från skolan med att inkludera barn med AST, bidrar till att dessa barn 

får sämre betyg och att det därutöver bidrar till en sämre social utveckling hos 

desamma. Vidare beskriver Falkmer (2013) att hon hoppas på en större kunskap och 

förståelse för dessa barn för att få dem att känna sig inkluderade och att deras betyg och 

sociala utveckling förbättras. 
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4 Teoretiskt perspektiv 

Det finns fyra ledande traditioner i synen på lärandet, behaviorismen, kognitiva teorier, 

pragmatismen och det sociokulturella lärandet (Säljö, 2010). Det sistnämnda beskriver 

synen som ligger till grund för vårt arbete. 

Kunskaper och färdigheter är en produkt av de erfarenheter vi gör, det vill säga av det 

vi lär oss. Människan formas av sina erfarenheter - vårt beteende, intresse och 

kunskaper blir olika beroende på i vilken kontext vi befinner oss i (Säljö 2010, s.137). 

Det sociokulturella perspektivet utgår från Lev Semenovich Vygotskijs tankar om 

utveckling, lärande och språk (Säljö, 2010). Vygotskij föddes 1896 och dog 1934 av 

sjukdom. Han arbetade under 10 år med frågor om lärande och utveckling vid den 

psykologiska institutionen på universitetet i Moskva. Han intresserade sig för 

människans utveckling, både biologiskt och ur ett sociokulturellt perspektiv samt hur 

dessa samverkade med varandra. Hans tankar var att språk och tanke hör ihop och att 

barnets utveckling sker i ett socialt samspel med föräldrar, syskon, lärare m.fl. (Säljö, 

2010) 

Språket gör också att barnet kan delta i samtal med andra och att föra en inre dialog med 

sig själv för att utveckla tänkandet (Hwang & Nilsson, 2003). Det mest kända begreppet 

är nog Vygotskijs teori om den närmaste proximala utvecklingszonen. Den innebär ett 

utvecklingssteg som ligger steget före men inte alltför långt ifrån barnets nästa punkt i 

utvecklingen. Det blir en lagom utmaning som barnet klarar av med hjälp av en mer 

erfaren kamrat eller en vuxen. Vygotskij beskriver detta som en byggnadsställning för 

att stödja barnets utveckling. Denna “handledning” kan innebära att den stödjande 

personen ska väcka intresse, stödja, ställa frågor men inte komma med hela lösningen. 

Att klara av en utmaning tillsammans är en viktig del i barns sociala och kulturella 

utveckling (Hwang, Nilsson, 2003). Vygotskijs teori om den proximala 

utvecklingszonen stämmer väl med våra inledande tankar kring förhållningssätt med 

alla barn och i synnerhet de med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.  Att göra 

anpassningar för barn med NPF innebär bland annat att hitta alternativa sätt till 

kommunikation. Många gånger brister kommunikationen för barnet själv i 

kombinationen språk och tanke, vilket redan där skapar svårigheter för både barnet och 

personalen på fritidshemmet. Därefter brister personalens kunskap och förmåga till 

inlevelse och förståelse av barnets brist på informationsutbyte. Ofta har barn med NPF 

en stark visuellt förmåga. De tänker konkret och i bilder vilket hamnar i konflikt med 

pedagogers verbala strategier. Även om det finns en verbal kommunikation kan den 

behöva förstärkas med tydliggörande pedagogik i form av ritprat och seriesamtal 

(Falkmer 2009:14). Ett sätt att konkretisera det sociala samspelet. Begrunda de fyra 

olika kognitiva områden som inverkar på barnets möjligheter att inkluderas i 

skolan/fritidshemmet som vi tidigare skrivit om. Det är Theory of Mind, svag central 

koherens, bristande exekutiva funktioner och sinnesintryck (Falkmer 2009). 

Just sinnesintryck menar Peeters (2012) spelar kanske en större roll för personer med 

NPF än de kognitiva svårigheterna. De kan vara så svåra perceptuella störningar att 

personen med NPF inte står ut i omvärlden, och kan då inte heller ens försöka förstå 

dess omgivning. 

Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen (Hwang & Nilsson, 2003) 

upplever vi hänger samman med anpassningar i form av vilka krav vi kan ställa på 

barnet. Hejlskov Elvén (2014) beskriver kravanpassning med att vi pedagoger ska ställa 

krav på barnet som barnet kan leva upp till. Ställer vi för höga krav på barnet blir det ett 
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misslyckande och barnet har inte utvecklats. Här krävs det kunskap för personalen på 

fritidshem om NPF för att kunna sätta rätt nivå på kravet de ställer. 

De sociokulturella traditionerna och idéerna har haft stort inflytande i både förskola och 

skola under de senare åren (Säljö, 2010). 

Strandberg (2006) skriver att aktiviteter är ett nyckelord inom det sociokulturella 

lärandet och de aktiviteter som leder till lärande och utveckling har enligt Vygotskij 

vissa kännetecken. 

 De är sociala - jag lär mig först tillsammans med andra, sedan kan jag själv. 

 De är medierade - vi använder oss av hjälpmedel i våra aktiviteter, så kallade 

artefaktor. De kan vara språkliga eller materiella. 

 De är situerade - de äger rum i speciella situationer, som kulturella kontexter, 

rum eller platser. 

 De är kreativa - de överskrider givna gränser. 

Vygotskij menar att aktivitet är allt lärandets grund. Samspel är utveckling och lärande 

och för detta krävs social kompetens. Barnets förmågor, intellektuella, emotionella, 

sociala och existentiella har sitt ursprung i relationer (Strandberg, 2006). Vygotskij hade 

även teorier om att ett bra förhållningssätt i personalgruppen gagnar barnen. “Barnens 

förmåga att hjälpa varandra i lärande växer i den mylla där de upplevera att vuxna 

hjälper barn och varandra” (Strandberg, 2006, s. 61). Samma källa menar att alla är 

viktiga, har något att bidra med, det jag kan delar jag med mig av och där jag har brister 

ber jag om hjälp. 

En annan teori som vi menar passar väl in i vårt arbete är professor Aaron Antonovskys 

(1991) synsätt, det salutogenetiska, som handlar om att fokusera på de hälsofrämjande 

faktorerna i motsats till det patogenetiska synsättet som fokuserar på sjukdom. Det 

betyder att man fokuserar på det friska i människan och inte på varför man blir sjuk. 

Antonovsky (a.a.) menar att tillvaron är full av svårigheter och problem vilka 

människan måste lära sig att bemästra. Förmågan att kunna bemästra svårigheterna 

kallas för copingförmåga. Denna förmåga är tätt knuten till att se och skapa 

sammanhang i tillvaron. Att ha en hög känsla av sammanhang är en viktig faktor för att 

ha en god hälsa och att klara av svårigheter. Antonovsky (a.a.) kallar detta för KASAM 

= känsla av sammanhang och menar att den etableras tidigt i livet. En person som har en 

utvecklad KASAM kan finna tillvaron begriplig, hanterbar och meningsfull och därför 

klara sig bättre i livet. Baserat på denna teori finns ett synsätt där barn med olika 

svårigheter kan stöttas och på det sättet kan pedagoger ge barn med olika 

funktionshinder hjälp att finna tillvaron begriplig, hanterbar och meningsfull. Greene 

(2011) beskriver en barn- och människosyn där han menar att “barn gör rätt om de 

kan”.  Han menar på att barn som inte uppför sig har bristande förmågor. Dessa brister 

finns inte bara hos barnet själv, upplever vi, utan också till stor del hos personen som 

interagerar med barnet. Greene (a.a.) fortsätter med att ställa frågan hur vi ser på barnet 

- att det är en viktig del av hur pedagoger bemöter barnet. Hur pedagogen barnsyn ser ut 

påverkar på vilket sätt pedagogen behandlar barnet. 
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5 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vårt arbete är att genom en enkätundersökning belysa vilka förutsättningar 

som finns för pedagoger på fritidshem för att arbeta inkluderande med barn med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som läser enligt Lgr11 (Skolverket, 2011). 

För att avgränsa området och uppnå syftet har vi valt att utgå från tre frågeställningar: 

1.   Vilken kompetens har pedagoger på fritidshem för att kunna inkludera barn med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i sin verksamhet? Och på vilket sätt 

erhåller de den? 

2.   Vilka möjligheter och hinder finns det för pedagoger på fritidshem i deras arbete 

med inkludering av barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? 

3.   På vilka sätt anpassar pedagogerna på fritidshem sin verksamhet för barn med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? 
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6 Metod 

I ett forskningsarbete är problemet det man avser att utforska och belysa närmare (Patel 

& Davidson, 1991). Helt enkelt något man är intresserad av och vill utreda vidare. 

”Enkät som redskap är lämplig när man är intresserad av att vilja säga något om hur 

ofta och hur vanligt ett fenomen är” (Björkdahl Ordell, 2007) och samtidigt är 

gruppenkäter ett vanligt sätt i skolans värld att nå många med ett frågeformulär (Trost 

2012). 

Vi genomförde denna undersökning med en webbaserad enkät, där vi gick ut till 

personal på fritidshem i hela landet. Vi hoppades få in ett högt antal respondenter för att 

i större grad ha förtroende till data vi samlat in. 

6.1 Genomförande 

Som beskrivets ovan ville vi undersöka ett flertal fritidshem och en enkät kändes som 

den mest relevanta undersökningsformen för att uppnå vårt syfte. I annat forum har vi 

haft viss erfarenhet av enkäter via webben och vi inledde därför med att gå ut på 

webben och sökte efter gratisenkäter. Vi fann sidan www.webbenkater.com (se bilaga 

1). Webbenkäter erbjuder tjänster till studenter, och vi kunde logga in genom att 

använda vår studentmailinloggning. 

Webbenkäter är ett relativt lätt och enkelt dataprogram att arbeta i. Vi upplevde att det 

gick snabbt att sätta sig in i hur det fungerar och där finns alla möjligheter för att skapa 

en relevant enkät. Svårigheterna var inte det tekniska utan att ställa rätt frågor, i rätt 

ordning och formulera sig tydligt. Detta stämmer väl in på den beskrivning Patel och 

Davidson (1991) anger i sin bok. Med facit i hand och mer tid i inledande fas av vårt 

arbete kan det konstateras att Patel och Davidsons (a.a.) kommentar ”… prova enkäten 

antingen på en grupp som motsvarar den tänkta gruppen …” är mycket relevant. Det 

ger både en möjlighet att försäkra sig om att frågornas formulering är tydlig och få en 

möjlighet att exempelvis ta bort någon allmän fråga. 

Webbenkäters dataprogram samlar sedan ihop all data automatiskt som kommer in från 

respondenterna. Sedan skapar dataprogrammet av sig själv cirklar med procentsatser, 

staplar och lagrar alla respondenters enskilda svar allt eftersom de kommer in.  

När vi hade gjort färdigt enkäten fick vi en länk som vi kunde använda för att förmedla 

ut den.    

6.2 Urval 

Vi hoppades att vi kunde nå ut till många genom vår vän- och bekantskapskrets. 

Dessutom lade vi ut en förfrågan på facebook för att se om det fanns intresse för att 

delta i enkäten (se bilaga 2) Vi är med i olika grupper på sociala nätverk som verkar för 

pedagoger på fritidshem i Sverige. Patel och Davidsson (1991) menar att det är viktigt 

att få fram att just deras svar är viktiga och att de kan bidra med just sin erfarenhet.  

Om det fanns intresse skickade vi missivbrev (se bilaga 3) och länk till enkäten till 

dessa personer (se bilaga 4). Förfrågan om att vilja delta i enkäten fanns ute på nätet 

från 140620 t.o.m. 140720. Vi skickade ut 110 enkäter. Först hade vi tänkt skicka ut 

100 men vi fick fler förfrågningar så det blev till slut 110 enkäter. Av de 110 enkäterna 

som vi skickade ut så fick vi svar från 77 stycken.  

http://www.webbenkater.com/


  
 

22 

Våra respondenter var huvudsakligen kvinnor. Hen 1 %. Bara 10 % var män vilket är 

mindre än om man jämför med Skolverkets enhet för utbildningsstatistik från hösten 

2013. Där redovisar de att antalet män i fritidshem är 22 % i Sverige. 

De var i åldrarna: 

 21 – 30 13 % 

 31 – 40 25 % 

 41 – 50  43 % 

 51 – 60  18 % 

 61 +    1 % 

 

 

Respondenterna var allt från nyutbildade till att ha arbetat i över 21 år på fritidshem. 

Respondenterna var jämt fördelade över hur många år de varit verksamma på 

fritidshem. 95 % av pedagogerna uppgav att de har barn med NPF i sin grupp/avdelning 

på fritidshemmet. 

6.3 Bearbetning av resultatet  

Resultatet har bearbetats och analyserats med hjälp av den sociokulturella teorin och 

Antonovskys KASAM teori. 

Det sociokulturella perspektivet innebär att människan lär sig hela tiden och 

tillsammans med andra i ett socialt samspel. (Säljö, 2010) 

Känsla av sammanhang (KASAM) handlar om att kunna finna tillvaron begriplig, 

hanterbar och meningsfull och därför bättre klara av svårigheter i livet. (Antonovsky, 

1991) 

Vi har analyserat de resultat vi erhöll, sållat bland de mer allmänna frågorna och 

fokuserat på grundplåten för vårt arbete, hur kraven avseende inkludering i Lgr11 

(Skolverket, 2011) tillvaratas i landets verksamheter. Från detta gjordes kopplingarna 

till hur vårt teoretiska ramverk, lärande, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, 

är aktuellt för de möjligheter och hinder som beskrevs för oss. 

6.4 Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns fyra etiska huvudkrav som bör gälla när en 

undersökning ska genomföras. Vi inledde vår undersökning med ett missivbrev där vi 

beskrev syftet med enkätundersökningen och täckte då in informationskravet. Med hjälp 

av missivbrevet beskrev vi även respondenternas betydelse för undersökningen samt 

våra namn och kontaktuppgifter.  

Samtyckeskravet löstes genom att respondenterna i undersökningen själva hade rätt att 

bestämma om de ville medverka i och med att webbenkäten besvarades privat och 

individuellt. 

Enkätundersökningen vi genomförde var anonym och enkäterna förstörs efter 

genomförd undersökning. Med detta är konfidentialitetskravet tillgodosett eftersom alla 

uppgifter handskas med på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av desamma.   

Det fjärde och sista etiska huvudkravet, nyttjandekravet, innebär att de insamlade 

uppgifterna endast får användas i forskningssyfte, vilket är fallet. 
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6.5 Metodkritik 

Eftersom vi båda har egen erfarenhet av att arbeta med inkludering av barn med NPF, 

var de specifika frågorna lättare att formulera och mer tankearbete fick ägnas åt hur vi 

skulle göra studien trovärdig och tillförlitlig. Vi måste vara säkra på att vi verkligen 

undersökte det vi tänkt undersöka och därmed få en god validitet i undersökningen. 

Samtidigt skulle den göras på ett sätt som ger god tillförlitlighet så att man får en god 

reliabilitet i undersökningen (Patel & Davidson, 1991). Samma källa menar att 

användandet av enkäter innebär att kontrollen över tillförlitligheten i förväg är låg och 

därför är enkätförfattandet mycket viktigt. Frågor och instruktioner måste vara väldigt 

tydliga och genomtänkta. Först efter genomförd undersökning finns svar på 

reliabiliteten, vilket kan ses som en svaghet. 

Ingen selektion eller styrning mot specifika respondenter gjordes och trovärdigheten 

kan därför anses vara god. Detsamma gäller tillförlitligheten, svarsspridningen inom 

landet var god och vi kände att vi nådde ut även till en god variation när det gäller 

kommunstorlekar. Styrkan i vår webbaserade enkät är att all information behandlas helt 

lika, oberoende av frågeställarna. Vi kan också se att våra 77 respondenters svar på de 

olika frågorna påminner om varandra. 

Våra enkätfrågor innehåller olika grader av strukturering i frågorna och då även frågor 

som ger respondenten mer fritt svarsutrymme (Patel & Davidson, 1991).  Med 

webbenkäten kan många människor nås på ganska kort tid, vilket är en fördel när tiden 

är begränsad. Missivbrevet är också viktigt för det är det är det enda sättet vi har att 

inspirera respondenterna att vilja medverka i undersökningen (Björkdahl Ordell, 2007). 

Innehållet i missivet har inspirerats av samma källa, vem som genomför 

undersökningen, i vilket syfte, vilken grupp som undersöks, forskningsetiska regler ska 

uppfyllas, vem man kan få upplysningar av om man undrar över något samt att man 

tackar för medverkan. 

Allt eftersom vi fick in våra svar förstod vi att det till största delen var utbildad (för 

fritidshem) personal som svarat på vår enkät. En av sakerna vi hoppats på att få fram i 

enkäten, var att visa på att vi upplever att det finns många anställda som inte är 

utbildade för att arbeta på fritidshem. Vi trodde att vi hade varit tydliga med att 

förmedla att vi ville ha in svar från alla som är anställda på fritidshem oberoende av 

vilken utbildning de har eller att de är outbildade. Eftersom enkäten var frivillig så visar 

den dock på ett engagemang från utbildad personal på fritidshem. De var de utbildade 

som valde att delta! 

Vi fick in en del svar från grupper (tre stycken) som innehöll få antal barn där alla hade 

NPF, vilket vi tolkar som att de är en liten undervisningsgrupp i skola/fritidshem. Vi ser 

nu i efterhand att vi skulle tagit med en fråga om det rörde sig om en liten 

undervisningsgrupp eller inte. Syftet var att vi ville få fram hur det ser ut i de 

traditionella grupperna på fritidshem. 

Vidare frågade vi hur många barn som var inskrivna i respektive 

fritidshemsgrupp/avdelning. Vi fick svar allt ifrån 6 barn till 105 inskrivna. Vi förmodar 

att de fritidshemsgrupper/avdelningar med så litet antal som 6, 8 och 11 barn är någon 

form av liten undervisningsgrupp och att det därför är anpassat till att vara en liten 

fritidshemsgrupp/avdelning. Vi har förstått i efterhand att vår enkät innehöll många 

frågor som avvek från vårt syfte och att vi skulle ha fokuserat mer på våra 

frågeställningar när vi utformade enkäten.   
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7 Resultat och analys 

Här följer resultatet från undersökningen. Vi redovisar både text och bild. Vi har fått in 

svar från pedagoger på fritidshem som är verksamma i 49 olika kommuner i landet. 

7.1 Pedagogers kompetens på fritidshem 

På fritidshem finns det ofta många olika yrkeskategorier representerade. Vår 

undersökning visar (figur 5) att 57 % är utbildade fritidspedagoger, 20 % är lärare mot 

fritidshem och 3 % är grundlärare med inriktning fritidshem. Alla dessa utbildningar är 

riktade mot fritidshemmets verksamhet. Dessutom finns det andra professioner som är 

aktiva på fritidshemmet. 8 % är barnskötare och 16 % består av andra förekommande 

yrken/utbildningar såsom förskollärare, lärare mot de yngre åren, grundskollärare, 

undersköterskor och specialpedagoger. 

 
Figur 5 

En stor del (figur 6), 38 % av respondenterna upplever att de har kunskap om NPF. Men 

en ännu större procentsats 62 % upplever att de har kunskap, men att de behöver lära sig 

mer om NPF.  

 
Figur 6 

I figur 7 redogör vi för hur våra respondenter fått sin kunskap om NPF. Respondenterna 

fick möjligheten att fylla i mer än ett svar. 70 % har fått den genom sin yrkesutbildning, 

eller att de har gått kortare kurser genom eget initiativ på högskolan i ämnet. En stor del 
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kunskap har respondenterna fått genom att de själva har sökt eller fått lärdom genom sin 

arbetsplats, till exempel genom handledning. 74 % uppger att de har gått på 

föreläsningar inom området, både genom att privat välja det eller att de fått möjlighet 

från rektorn. Detsamma gäller att söka kunnande angående NPF genom litteraturen. Mer 

än varannan respondent, 62 % tog del av böcker i ämnet. Men den största delen av 

inblicken om NPF kom ifrån deras arbetslivserfarenhet. Det var 91 % som uppgav detta. 

16 % angav annat, vilket kunde innebära egna barn med NPF eller någon person med 

NPF i bekantskapskretsen. 

 
Figur 7 

7.1.1 Analys 

Ca 80 % av respondenterna har en godkänd högskoleutbildning för att arbeta på 

fritidshem. Om vi jämför med vårt valda teoretiska ramverk som bygger på det 

sociokulturella perspektivet med bland annat Vygotskij och även Antonovsky ser vi att 

utbildningen till viss del skapar förutsättningar för att inkludera barn med NPF på 

fritidshem. 

Vygotskijs tankar var att språk och tanke hör ihop och att barnets utveckling sker i ett 

socialt samspel med föräldrar, syskon, lärare m.fl. (Säljö, 2010) Barn med NPF har ofta 

en nedsatt förmåga till socialt samspel och kommunikation (Falkmer 2009) och vikten 

av kunskap om NPF och i kunskapen om anpassningar som kan göras tydliggörs. Tänk 

på de fyra olika kognitiva områden som inverkar på barnets möjligheter att inkluderas i 

skolan/fritidshemmet. Det är Theory of Mind, svag central koherens, bristande 

exekutiva funktioner och sinnesintryck (Falkmer 2009). 

Antonovsky (1991) menar att tillvaron är full av svårigheter och problem vilka 

människan måste lära sig att bemästra. Förmågan att kunna bemästra svårigheterna 

kallas för copingförmåga. Denna förmåga är tätt knuten till att se och skapa 

sammanhang i tillvaron. Att ha en hög känsla av sammanhang är en viktig faktor för att 

ha en god hälsa och att klara av svårigheter. Antonovsky (a.a.) kallar detta för KASAM 

= känsla av sammanhang och menar att den etableras tidigt i livet. En person som har en 

utvecklad KASAM kan finna tillvaron begriplig, hanterbar och meningsfull och därför 

klara sig bättre i livet. För att skapa sammanhang i tillvaron för barn med NPF krävs det 

kunskap av pedagogen om de fyra olika kognitiva områden som inverkar på barnets 

möjlighet att inkluderas (Falkmer 2009). 
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Arbetslivserfarenhet verkade vara en av de viktigaste källorna till kunskap/kompetens, 

men även utbildningen anges som viktig. Även föreläsningar, läsa litteratur om ämnet 

och egen erfarenhet (egna barn m.m.) angavs som viktiga källor till kunskap.  

Handledningen på arbetsplatsen upplevs i många fall mycket givande, när den väl ges. 

Men det är svårt att få tiden att räcka till och att få all personal i arbetslaget att vara 

med, men samtidigt angavs ofta hur viktigt det är att just få med sig alla på tåget. 

Handledningen fungerar som ett forum där man kan diskutera och stötta varandra, svar 

som gör att man tänker på Vygotskijs teorier om förhållningssätt: “Barnens förmåga att 

hjälpa varandra i lärande växer i den mylla där de upplever att vuxna hjälper barn och 

varandra” (Strandberg, 2006). 

Någon kommentar fanns om att handledaren ofta ger samma lösning för alla barn vilket 

Falkmer (2009) skriver om i sin avhandling, där hon menar att individer är olika och 

funktionsnedsättningar visar sig på olika sätt. Samma källa menar att det kan finnas 

större skillnader mellan barn med NPF i många avseende, än de utan. 

7.2 Möjligheter och hinder 

I detta kapitel berättar vi vilka möjligheter och hinder respondenterna på fritidshem 

upplever i sitt arbete med inkludering av barn med NPF. I figur 8 uppger 71 % att de 

blir informerade om det ska börja ett barn med NPF på fritidshemmet. 29 % får bara 

informationen om detta ibland. 

 
Figur 8 
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I figur 9 visar det att 36 % av respondenterna tycker att de får informationen i god tid 

om att det ska börja ett barn med NPF i deras fritidshemsgrupp. 43 % tycker att de 

ibland får informationen i god tid, och var femte respondent uppger att de inte får 

informationen i god tid. 

 
Figur 9 

I figur 10 ser vi vem som informerar om barnet med NPF som ska börja i 

fritidshemsgruppen. Ibland är det mer än en person, och med olika befattningar som 

informerar. Oftast är det rektorn (77 %) som informerar. I 63 % är det föräldrarna till 

barnet som berättar. Sedan är det lärare (31 %), och specialpedagoger (28 %) som står 

för informationen. I 7 % är det en personlig assistent som delger info. 19 % av 

respondenterna har uppgett annat. Det handlar då om till exempel: personal från 

fritidshem/förskola, överlämningssamtal från förskoleklass, från tidigare skola, barn och 

ungdomspsykiatrin eller habiliteringen. Respondenterna hade möjlighet att fylla i mer 

än ett svar. 

 
Figur 10  
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I figur 11 ser vi hur respondenterna upplever om de får tid för förberedelser, 

anpassningar och planering, innan barnet med NPF ska börja på fritidshemmet. Hälften 

av alla respondenter upplever att de inte får denna tid. 35 % upplever att de ibland 

hinner med att förbereda. Endast 15 % upplever att de får den tid de behöver. 

 
Figur 11 

I nästa figur (12) redovisas om respondenterna på fritidshem får handledning 

beträffande barn med NPF. 42 % av respondenterna får ibland handledning. I 23 % får 

alltid handledning. 35 % får aldrig någon handledning beträffande barn med NPF. 

 
Figur 12 

  



  
 

29 

Handledning fås – uppger respondenterna - av specialpedagoger, personal från 

neuropsykiatriska team, kuratorer på skolan, psykologer, resurs för barnet, andra 

pedagoger inom arbetslaget, resurscenter, skolläkare, från Habiliteringen, resursteam 

och barn och ungdomspsykiatrin. I figur 13 redovisas hur ofta handledning sker. 67 % 

av pedagogerna får handledning vid enstaka tillfällen. 12 % får handledning en gång i 

månaden. 2 % tar emot handledning varje vecka. 18 % har uppgett annat, det vill säga: 

aldrig, när vi ber om det, får tjata oss till, vid egen kontakt med specialpedagog. En 

respondent svarade att det inte alltid finns en förståelse varför fritidshemmet behöver 

detta, eftersom det - enligt övrig personal - inte krävs någonting av barnet före eller efter 

skoltid.  

 
Figur 13 

Handledning upplevs på olika sätt av respondenterna. Vi har fått svar som: Ibland 

fokuserar handledaren på det enskilda barnet i behov av stöd och ger inte tips och idéer 

för hur man skapar en inkluderande miljö för hela gruppen. Andra upplever att det blir 

samma lösning för olika barn, man ser inte till individen. Ibland kan handledaren NPF 

men känner inte barnet. Många gånger kan inte handledaren fritidshemmets verksamhet 

och har ingen förankring i verkligheten. Däremot upplever respondenterna i fritidshem 

att det är ett bra forum att få prata ut och lära sig olika strategier. 

I figur 14 kan vi utläsa att 45 % av respondenterna i fritidshem tycker att de får 

möjlighet att skapa en inkluderande miljö för barn med NPF. En större procentsats, 55 

% ser inte dessa möjligheter till inkludering av barn med NPF på fritidshem. 

 
Figur 14 
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Här följer en sammanfattning från våra respondenter på vilka sätt vi kan skapa en 

inkluderande miljö för barn med NPF på fritidshem: planeringstid, att man prioriterar 

barn med NPF, att vi försöker dela upp oss och arbeta i mindre grupper, gå på 

föreläsningar, planeringsråd, handledning och kompetensutveckling. Att arbetar med en 

levande värdegrund. Se på anpassningar som någonting positivt för alla barn. Men svårt 

med låg personaltäthet och lokaler som inte fungerar för anpassningar. 

I figur 15 visar vi upp att 57 % av respondenterna i fritidshem upplever att de ibland får 

förutsättningar från rektorn, för att möjliggöra anpassningar för barn med NPF. 20 % 

tycker att de får förutsättningar, medan 23 % upplever att de inte får förutsättningar från 

rektorn till anpassningar för barn med NPF. 

 
Figur 15 

I figur 16 ser vi att 30 % av respondenterna har fått möjlighet till fortbildning om 

individuella anpassningar för barn med NPF av rektorn. 70 % har inte fått möjlighet till 

fortbildning. 

 
Figur 16 

7.2.1 Analys 

I 55 % av de svar vi fick anger pedagogerna att de inte har tillräckliga förutsättningar 

för att skapa inkludering för barn med NPF. De beskriver dock hur det kan se ut när 

man skapar en inkluderande miljö. Det behövs mycket stöd och samarbete, med såväl 

barn som personal och föräldrar, såväl som ändamålsenliga lokaler som har rum för 

återhämtning. Pedagogerna bör ha ett bra förhållningssätt, tillräckligt med personal, se 



  
 

31 

möjligheterna och inte svårigheterna, kunskap om NPF, tid för att skapa bra 

förutsättningar och en bra struktur för barnen med tydliga rutiner vilket gagnar alla barn. 

När vi analyserade dessa svar såg vi att det handlar om ett salutogent sätt att se på 

tillvaron. Pedagogerna strävar efter att göra tillvaron begriplig och hanterbar och 

därigenom blir den också meningsfull för barnen (Antonovsky, 1991). 

Någon kommentar belyste att inkludering inte bör ske till vilket pris som helst, utan 

bara så långt det är möjligt utan att få negativ påverkan på barnet själv eller den övriga 

gruppen/verksamheten. 

7.3 Anpassningar på fritidshem 

I figur 17 ser vi att 81 % av våra respondenter har kunskap eller erfarenhet av 

anpassningar för barn med NPF. 19 % har inga kunskaper eller någon erfarenhet av 

detta. 

 
Figur 17 

Respondenterna har framfört olika sätt på hur de arbetar med individuella anpassningar 

på deras fritidshem. Här följer en sammanfattning av hur det kan se ut: individuellt 

schema för barn med NPF. Personaltäthet. Struktur, tydlighet, bildstöd. Sinnesrum, rum 

för avskildhet. Checka av dagsformen. Skapa förförståelse hos barnet. Informera 

visuellt. Anpassa krav. Förhållningssätt. Lågaffektivt bemötande. Träna sociala 

kontakter. Bestämd plats vid till exempel mellanmålet. Förbereda övergångar. 

Belöningssystem. Seriesamtal. Sociala berättelser. Visualisering av tiden. iPad. Arbeta 

lösningsfokuserat.  
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I figur 18 redovisas det att 34 % av respondenterna uppger att de arbetar med ritprat och 

sociala berättelser. 33 % vet vad ritprat och sociala berättelser är, men har inte tid att 

praktisera det. 29 % arbetar inte med det. 18 % vet vad det är, men har ingen praktisk 

erfarenhet av det. 4 % vet inte vad ritprat och sociala berättelser är. Respondenterna 

hade möjlighet att fylla i mer än ett svar. 

 
Figur 18 

I figur 19 svarar respondenterna på om de arbetar med individuella scheman för barn 

med NPF på fritidshemmet. Respondenterna hade möjlighet att fylla i mer än ett svar. 

38 % svarar att de arbetar med individuella scheman och ungefär lika stor del uppger att 

de inte arbetar med det. 21 % av respondenterna vet vad individuellt schema är, men har 

inte tid att genomföra det på fritidshemmet och 10 vet vad det är, men har ingen 

praktisk erfarenhet av det.  

 
Figur 19 
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I figur 20 beskriver 38 % av respondenterna att de har kunskap om lågaffektivt 

bemötande och att de använder sig av detta i mötet med barnen. 49 % vet inte vad ett 

lågaffektiv bemötande är. 7 % svarar att de vet vad det är, men de vet inte hur de 

praktiskt ska arbeta med det. 6 % uppger annat, och talar då om orsaker som: känner ej 

till begreppet, har hört talas om det men glömmer at det allt som oftast, vet ej vad det är, 

skulle vilja veta mer egentligen men känner att tiden inte räcker till. 

 
Figur 20 

7.3.1 Analys 

En klar majoritet av respondenterna angav att de har kunskap och erfarenhet av 

anpassningar, men endast 20 % av de tillfrågade anger att de får rätt förutsättningar för 

att göra dessa. 

Anpassningar som görs är bland annat individuella scheman, sitta på bestämda platser 

med närhet till vuxen, hörselkåpor, läsplatta som hjälpmedel, förbereda barnet inför 

övergångar, goda relationer till barnet, ritprat, sociala berättelser och seriesamtal. De 

sistnämnda har en tydlig koppling till Vygotskijs idé (Hwang, Nilsson, 2003) om att 

språk och tanke hör ihop och de svårigheter som barn med NPF har avseende det 

verbala kan till viss del övervinnas med hjälp av ritprat och sociala berättelser. De 

stärker det verbala med ett visuellt stöd och då fungerar pedagogen som en 

“byggnadsställning” enligt Vygotskijs beskrivning av den proximala utvecklingszonen 

(a.a.). 

Andra möjliga sätt som angavs är bland annat aktiva vuxna vid fri lek och på raster, 

försöka skapa lugn och ro och att jobba mycket lösningsbaserat. Ross W Greene (2011) 

menar att det är viktigt hur pedagogen möter barnet, att försöka ha förståelse för barnet 

och tro på att “barn gör rätt om de kan” (a.a.) och från den tanken stötta barnet i sin 

utveckling. Detta stämmer väl in på ett lösningsfokuserat arbetssätt (Måhlberg & 

Sjöblom, 2010) och ett förhållningssätt som öppnar för ett gott bemötande. 

Lågaffektivt bemötande hade endast hälften av respondenterna erfarenhet av. En 

kommentar från några av de utan denna erfarenhet, är att de hört talas om det men att de 

inte använder sig av det på grund av att kunskap brister och tid saknas. Ingen nämnde 

heller denna metod som en anpassning man använder sig av. 70 % av de tillfrågade i 

undersökningen anger att de inte fått möjlighet till fortbildning kring individuella 

anpassningar. 
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8 Diskussion 

8.1 Resultatdiskussion 

Syftet med vårt arbete är att genom en enkätundersökning erhålla information från 

personal på fritidshem, hur de får förutsättningar för att arbeta inkluderande med barn 

på fritidshem med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som läser enligt Lgr11 

(Skolverket, 2011). Helt enkelt undersöka vilka hinder och möjligheter pedagogerna 

möter i sitt dagliga arbete. 

Undersökningen visade att situationen på fritidshemmen var bättre än förväntat. 

Eftersom vi båda arbetat länge inom yrket är det svårt att vara helt utan egna 

förväntningar och kanske förutfattade meningar, vilket kan vara både för och nackdel. 

Fördelen är att vi har en ganska stor kunskap om fritidshemmets verksamhet i stort, 

nackdelen är att vi kanske har vissa förutfattade meningar som kan vara svåra att inte 

”färgas av”. 

Från både referenslitteratur, bland annat Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2010), 

och egen erfarenhet hade vi en föreställning om att det skulle finnas en ganska stor del 

anställda på fritidshemmet som hade liten eller ingen relevant utbildning. Men svaret på 

vår undersökning visade att så var inte fallet här. Det fanns säkert orsaker till detta och 

dessa får vi behandla under metoddiskussion. Ett återkommande tema i vår 

undersökning är de allt större barngrupperna som sätter käppar i hjulet för hur 

pedagogerna ska kunna organisera arbetet med att inkludera alla barn i verksamheten på 

ett bra sätt. Detta stämmer väl in på både tidigare forskning från Karlsudd (2011) och 

Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2010).  Karlsudds undersökning från 2011 

visade att det hänt mycket på fritidshemmen sedan hans ursprungliga undersökning från 

1999 då fritidshemmen hade goda möjligheter att inkludera alla barn oavsett 

funktionsnedsättning. Nu är grupperna större och fritidspedagogernas arbetsuppgifter 

har förändrats (a.a.).  

Skolinspektionens rapport Kvalitet i fritidshem (2010) visar att fritidshemmen inte lever 

upp till sin fulla potential och lyckas inte stödja de barn som har svårigheter av olika 

slag på bästa sätt. Med de allt större barngrupperna blir det dessutom allt svårare att få 

en trygg och säker miljö vilket medför att kränkningar och konflikter kan uppstå. 

Skolinspektionen angav också att både barn och vuxna på fritidshemmet blir stressade 

av dåliga lokaler och hög ljudnivå detta påverkar barn med NPF väldigt negativt. 

Enligt Lärarförbundets artikel (140430) är det cirka 40 barn/grupp. I vår undersökning 

fanns grupper med över 100 barn i. Detta ger knappast det bästa förutsättningarna för att 

jobba inkluderande. 

Arbetslivserfarenhet var en av de viktigaste källorna till kunskap/kompetens, men även 

utbildningen angavs som viktig. Här kan vi koppla till Hejlskov Elven (2014) som 

beskriver hur viktigt det är att personalen på fritidshemmet har kunskap om NPF för att 

kunna möta barnen och ha rätt nivå på kraven de ställer, så att barnen inte känner sig 

misslyckade. 

Många har blivit nödgade genom sitt dagliga arbete på fritidshemmet att genom 

erfarenhet förvärva kunskapen. Vi upplevde av svaren vi fått att många som arbetar på 

fritidshem har ett genuint intresse för människor och barn, och en stark vilja att möta 

dem och göra gott. Vi upplever också att pedagoger på fritidshem är flexibla och har en 
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förmåga att anpassa sig till olika situationer. Det vi kan se och tolka ur svaren är att 

pedagoger på fritidshem har kommit över sin kunskap angående NPF genom egna 

initiativ och intresse.  

Resultatet visade också att det läggs mer fokus på skolan och stödet på fritids är något 

mer begränsat. 

Vad som också berördes i respondenternas svar är bristen på förutsättningar från rektor 

att kunna göra anpassningar för att kunna inkludera barn med NPF. Nästan alla tyckte 

att detta var ett hinder i det dagliga arbetet. I skolverkets allmänna råd står det angående 

resursfördelning att det ska tas hänsyn till bland annat barn i behov av stöd samt 

barngruppens storlek. Detta ansvar ligger på huvudmannen och därigenom blir det 

rektors ansvar. Kan det vara ekonomin som styr? 

Skolinspektionen (2010) skriver att “I granskningen har det blivit uppenbart att 

fritidshemmet lätt hamnar i skuggan av grundskolan på ett sätt som inverkar negativt på 

fritidshemmet”. Vidare i undersökningen tyckte pedagogerna att det behövs mer 

fortbildning om att göra anpassningar för barn med NPF.  Relativt många hade 

kännedom om olika anpassningar men anser att de behöver "mer kött på benen” och 

bättre förutsättningar såsom att ha tillgång till ändamålsenliga lokaler. Stora klassrum är 

inte alltid de bästa när pedagogerna vill dela upp barnen i mindre grupper för att skapa 

lugn. 

När vi läste alla svar som skrivits av våra respondenter noterade vi att viljan och 

uppfinningsrikedomen för att hitta lösningar verkar vara väl utbredd. Vi anar att det 

finns många eldsjälar bakom alla dessa kloka idéer. Återigen behöver huvudmän och 

rektorer ta ett större ansvar för att se till att pedagogerna har den kompetens som 

erfordras för att ha möjlighet att göra sitt jobb på ett bra sätt. 

Vilka möjligheter ansåg respondenterna att inkludering innebär? Att lära sig om 

olikheter och vilken tillgång det kan vara. Att känna tillhörighet i en grupp är viktigt för 

alla. Fritidshemmets traditioner att satsa på bland annat lek och socialkompetens bidrar 

till att barnen lär sig av varandra och tillsammans utvecklas deras kognitiva förmåga 

med vuxna som stöd och förebilder. Här såg vi en klar koppling till det sociokulturella 

lärandet där man betonar att kunskap växer ur samspel med både kamrater och 

pedagoger (Säljö, 2010). 

Detta resonemang stämmer väl in på hur viktigt det är med goda relationer och 

därigenom vikten av att ha kompisar. Detta beskriver Maud Ihrskog tydligt i sin 

avhandling kompisar och kamrater (2006). Där beskriver hon vad det betyder för barn 

att ha kompisar. Barns självkänsla och identitet utvecklas i samspel med andra och 

deras socialisation och utveckling sker i grupp. Barns relationsskapande kräver social 

kompetens (Skolverket 2007). 

Dessa tankegångar stämmer väl in på det sociokulturella lärandet. “Barnets förmågor, 

intellektuella, emotionella, sociala och existentiella har sitt ursprung i relationer” 

(Strandberg, 2006) 

8.2 Metoddiskussion 

Vi avsåg att utreda vår frågeställning ur ett kvantitativt perspektiv med kvalitativa 

inslag. Vårt primära fokus var mot frågan hur kraven avseende inkludering i Lgr11 
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(Skolverket, 2011) tillvaratas i landets verksamheter och valet mellan kvantitativ 

respektive kvalitativ kändes därför naturlig. Jämför Björkdahl Ordells (2007) 

resonemang: 

Om du som student vill se om det finns något samband mellan hur olika 

undervisningsmetoder i till exempel matematik fungerar och vilka kunskaper eleverna 

har är det svårt att göra detta genom att låta eleverna berätta hur de upplever vad de kan 

i matematik. Du måste istället försöka hitta något som mäter elevernas kunskaper. 

Fenomenet matematikkunskaper redovisas därför ofta kvantitativt. Om du istället är 

intresserad av hur eleverna själva upplever den ena eller andra metoden i matematik så 

söker du fenomenets kvalitativa egenskaper (Björkdahl Ordell, 2007). 

Valet blir mindre naturligt när man läser Åsbergs (2001) artikel som menar att det inte 

finns kvalitativa eller kvantitativa metoder. Däremot kan insamlad data vara kvalitativ 

eller kvantitativ. I vårt fall är den både och. 

Vi la vår undersökning på nätet på forum som verkar för fritidshemmets intresse. Därför 

undrade vi om vårt resultat hade blivit annorlunda om vi slumpmässigt valt ut 

fritidshem runt om i Sverige och i så fall på vilket sätt. Vi noterade att de personer som 

valde att delta också är väldigt engagerade och intresserade av olika frågor som rör 

fritidshemmet. Till stor del var de också högskoleutbildade vilket skiljer sig från 

skolinspektionens resultat. Vi undrar också om resultatet hade blivit annorlunda om 

antalet högskoleutbildade varit färre? 

 

Vi skickade ut 110 enkäter och vi fick in 77 svar vilket är ett externt bortfall (Patel, 

Davidsson, 1991) på cirka 30 % vilket är ett ganska stort bortfall och enligt samma 

källa bör man fundera över anledningen till detta. En av anledningarna är att denna 

undersökning genomfördes under sommaren och i skolverksamhet. Vi tror att 

människor varvar ner och tar ledigt vilket blev lite problematiskt för vår enkät. Vår 

webbenkät kunde inte ligga ute på nätet hur länge som helst vi måste ha ett stoppdatum. 

Vår enkät innehöll både strukturerade frågor och de frågor som hade olika grader av 

strukturering varav en del av dem gav mer svarsutrymme för respondenterna (Patel, 

Davidsson, 1991) vilket gör att vi fått en god uppfattning om hur våra respondenter 

upplever vilka hinder och möjligheter de har för att arbeta inkluderande. Vi fick in 2900 

svar på olika frågor och många svar tar upp liknande hinder och möjligheter vilket gör 

att vi kan se en viss samstämmighet. Vi undrar hur det sett ut om vi valt en kvalitativ 

metod som intervju, troligen hade vi fått en än mer fördjupad förståelse för hur 

pedagogerna ser på sina hinder och möjligheter och vilka förutsättningar de får från 

ledningen. Det vi då hade missat helt är möjligheten att se hur det ser ut runt om i landet 

och vilka ambitioner dessa pedagoger har. 

8.3 Sammanfattande diskussion 

Vår tolkning är att fritidshemmet behöver stärkas och kvalitetssäkras. Att fritidshem 

inte har förmåga att innefatta alla barn i sin verksamhet, beror på att vårt uppdrag och 

våra resurser inte är kompatibla. Ekvationen går inte ihop. 

Våra respondenter uttryckte att inkludering kräver rätt förutsättningar både avseende 

ändamålsenliga lokaler, gruppstorlek och personalresurser. Med rätt stöd från 

huvudman och ledning anser våra respondenter att det finns en vilja och ett stort 

engagemang för att jobba inkluderande. Vi kunde se tydliga samband mellan våra 

respondenters svar och det sociokulturella perspektivet. Det handlar inte om någon 

speciell skola eller pedagogik utan om förhållningssätt och hur man lyckas organisera 
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samspelet mellan barn och pedagoger samt vilka förutsättningar de ges för att 

införskaffa sig dessa kunskaper och färdigheter (Säljö, 2010). Samtidigt utryckte de att 

fallet inte alltid är så. Av detta drog vi slutsatsen att fritidshemmet behöver stärkas och 

kvalitetsäkras. Frågan är om detta kommer att tas i beaktan i ljuset av alla 

skolundersökningar som visar på allt sämre resultat.  

För att skapa en inkluderande verksamhet bör det skapas möjligheter från huvudman 

och rektor. Bättre förutsättningar innefattar personaltäthet, kunskap om 

neuropsykiatriska funktionhinder och arbetssätt för dessa, bra lokaler, ett gott 

förhållningssätt samt lågaffektivt bemötande. Aktivitet är ett nyckelord inom det 

sociokulturella lärandet (Strandberg, 2006) och aktiviteten har fyra kännetecken: de är 

sociala, de är medierade – användandet av artefakter (hjälpmedel) såsom datorer, bilder 

typ ritprat, de är situerade – de sker i vissa situationer och på vissa platser såsom skolan 

och de är kreativa – de överskrider gränser med hjälp av utvecklingszoner för att lära 

oss det vi ännu inte behärskar. Därigenom leder aktiviteterna till lärande och utveckling. 

Detta är också viktigt för pedagogerna på fritidshemmen vi undersökt. 

I Skolverkets Allmänna råd och kommentarer - Kvalitet i fritidshem (2007) går det att 

läsa om effekterna av för stora grupper. De beskriver att det positiva med att vistas i 

grupp blir i stället negativt. Det blir en hög ljudnivå, stress och det blir svårt för 

pedagogerna att få en överblick, vilket resulterar i anonymitet och otrygghet. Trots 

denna kunskap sedan många år tillbaka ökar antalet barn i fritidshemsgrupperna. 

Dessutom står det tydligt i Skollagen (2010) om fritidshem: 

9 § Huvudmannen ska se till att elevgrupperna har en lämplig sammansättning och 

storlek och att eleverna även i övrigt erbjuds en god miljö (Skollagen 2010). 

Här upplever vi att vi har en lång väg att gå. Trots lagar och våra styrdokument visar 

verkligheten på att vi är på fel väg. Det måste till en kvalitetsäkring av fritidshem. 
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9 Fortsatta studier 

Det skulle vara intressant att undersöka hur barnen på fritidshem själv upplever 

inkludering. Både för de barn som har NPF och för barnen utan NPF diagnos. Vidare 

skulle det vara intressant att ta del av barns erfarenheter av inkludering och om de 

upplever att de fått tillräckliga förutsättningar och stöd på fritidshemmet.   
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Bilagor 

Bilaga 1 Enkätverktyg online 

https://www.webbenkater.com/  

Gratis enkätverktyg för medlemmar av "Linnéuniversitetet" och andra universitet och 

högskolor. 

 

  

https://www.webbenkater.com/
https://www.webbenkater.com/s/463a72e


  
 

II 

Bilaga 2 Förfrågan på facebook 

Hej! 

 
Jag, Katrina Håkansson och Britt-Louise Lövgren håller på att skriva vår C-uppsats på 

lärarutbildningen mot fritidshem. 

  

Vi vill undersöka och få information från personal på fritidshem om vilka möjligheter 

och hinder det finns för att inkludera barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar på våra fritidshem. Barn med autismspektrumtillstånd (autism, 

Aspergers syndrom och atypisk autism), ADHD, ADD och Tourettes. 

 

Vi väljer att genomföra en enkätundersökning. Enkäten tar ca 10 minuter att fylla i. Är 

du intresserad av att delta så meddela mig detta här, så skickar jag missivbrev och 

enkäten till dig genom meddelande. Undersökningen är konfidentiell. 

Tusen tack på förhand! 

 

  



  
 

III 

Bilaga 3 Missivbrev 

Hej! 

 

Vi är två studenter på Linnéuniversitetet i Växjö som läser till lärare med inriktning mot 

arbete i fritidshem. Vi håller på med vårt självständiga arbete där vi vill undersöka och 

få information från personal på fritidshem hur arbetet med inkludering av barn med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar fungerar. 

 

Vi väljer att genomföra en enkätundersökning. Vi vänder oss till personal på fritidshem 

i hela landet. Det spelar ingen roll vilken utbildning du har eller om du är outbildad.  

 

Syftet med vårt arbete är att genom vår enkät få information av personal på fritidshem 

om inkludering av barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar på fritidshemmet. 

För att avgränsa området och uppnå syftet har vi valt att utgå från tre frågeställningar: 

 

1. Vilken kompetens har personal på fritidshem för att kunna inkludera barn med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i sin verksamhet? Och på vilket sätt 

har de erhållit den? 

 

2. Vilka möjligheter och hinder upplever personalen på fritidshem i sitt arbete med 

inkludering av barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? 

 

3. På vilka sätt anpassar personal på fritidshem sin verksamhet för barn med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? 

 

Vi räknar med att enkäten tar ca 10 minuter att genomföra. Vi följer de forskningsetiska 

principerna och du är anonym. Enkäterna kommer att förstöras efter undersökningens 

slut. 

 

Tack på förhand! 

 

Kontakta oss gärna vid frågor eller dylikt. 

 

Katrina Håkansson Britt-Louise Lövgren 

 

 

  



  
 

IV 

Bilaga 4 Enkätfrågorna  
 
1. Du är?  

Hen 

Kvinna 

Man  

 

2. Hur gammal är du? 

18 – 20 

21 – 30 

31 – 40 

41 – 50 

51 – 60 

61 + 

 

3. Vad har du för utbildning? 

Lärare med inriktning fritidshem 

Fritidspedagog 

Grundlärare med inriktning fritidshem 

Barnskötare 

 

4. I vilken kommun arbetar du på fritidshem? 

 

5. Hur många år har du arbetat på fritidshem? 

0 – 5 

6 – 10 

11 – 15 

16 – 20 

21 eller fler år 

6. Hur många barn har ni inskrivna i er fritidshemsgrupp/avdelning? 

 

7. Hur många personal är ni som arbetar i er fritidshemsgrupp/avdelning? 

 

8. Har ni barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i er grupp på fritidshemmet? 

 

9. Hur många barn har ni med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i er barngrupp på 

fritidshemmet? 

 

10. Har ni extra personal/resurs för barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning på 

fritidshemmet? 

Ja 

Nej 

En del barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har extra personal/resurs, 

men inte alla 

11. Finns det barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som har extra 

personal/resurs under skoltid, men som inte har det på fritidshemmet? 

Ja 

Nej 

 

12. Finns det barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning med extra personal/resurs 

under skoltid, som också har extra personal/resurs på fritidshemmet? 



  
 

V 

Ja 

Nej 

 

13. Blir du som personal informerad om det ska börja ett barn med neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning på fritidshemmet? 

Ja 

Nej 

Ibland 

 

14. Upplever du att ni får information i god tid om barnet med neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning som ska börja i er fritidshemsgrupp? 

Ja 

Nej 

Ibland 

 

15. Vem informerar er om barnet med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning?  

Förälder 

Rektor 

Lärare 

Specialpedagog 

Personlig assistent 

Annat 

Det går bra att fylla i flera svarsalternativ. 

 

16. Upplever du att ni får tid till förberedelser, anpassningar och planering,  

innan barnet med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ska börja på fritidshemmet? 

Ja 

Nej 

Ibland 

 

17. Får ni, personalen på fritidshemmet handledning beträffande barn med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? 

Ja 

Nej 

Ibland 

 

18. Vem får ni handledning av? 

Yrkestitel och var de arbetar (t.ex. psykolog från Habiliteringen, specialpedagog på 

skolan eller annat) 

 

19. Hur ofta får ni handledning? 

Dagligen 

En gång i veckan 

En gång i månaden 

Enstaka tillfällen 

Annat 

20. Hur upplever du handledningen? 
21. Upplever du att du har kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? 

Ja 

Nej 

Har en del kunskap men behöver lära mig mer 



  
 

VI 

 

22. Hur har du kommit över din kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? 

Utbildning 

Föreläsningar 

Litteratur 

Arbetslivserfarenhet 

Annat 

 

23. Berätta mer om din kunskap och din erfarenhet beträffande neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar: 

 

24. Anser du att det är viktigt att skapa inkluderande förutsättningar för barn med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i fritidshemsgruppen? 

Ja 

Nej 

Ibland 

 

25. Anser du att det finns ett värde för dessa barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar att vara på fritidshemmet? 

Ja 

Nej 

 

26. Motivera ditt svar: 

 

27. Anser du att ni får möjligheter att skapa en inkluderande miljö för barn med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? 

Ja 

Nej 

 

28. På vilket sätt får ni möjligheter att skapa en inkluderande miljö för barnen med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? 

 

29. Har du kunskap eller erfarenhet av anpassningar för barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar? 

Ja  

Nej 

 

30. Upplever du att det ges förutsättningar från rektorn, för att möjliggöra anpassningar 

för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i fritidsgruppen? 

Ja 

Nej 

Ibland 

 

31. Om du arbetar med individuella anpassningar på ditt fritidshem, hur ser de ut? 

Beskriv: 

 

32. Arbetar du med ritprat eller sociala berättelser på fritidshemmet? 

Går bra att fylla i flera svarsalternativ. 

Ja 

Nej 

Vet inte vad det är 



  
 

VII 

Vet vad det är, men har inte tid 

Vet vad det är, men har ingen praktisk erfarenhet av det 

 

33. Arbetar du med individuella scheman för barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar på fritidshemmet? 

Går bra att fylla i flera svarsalternativ 

Ja 

Nej 

Vet inte vad det är 

Vet vad det är, men har inte tid 

Vet vad det är, men har ingen praktisk erfarenhet av det 

 

34. Har du fått möjlighet till fortbildning om individuella anpassningar för barn med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar av rektorn? 

Ja 

Nej 

 

35. Vilken föresats har du i mötet med barn? 

Individuellt 

Behandlar alla lika 

Annat 

 

36. Ställer du samma krav på alla barn i fritidshemsgruppen? 

Ja. 

Nej 

Annat 

  

37. Anser du att alla barn har förmåga att förstå konsekvenser? 

Ja 

Nej 

Annat 

 

38. Har du kunskap om lågaffektivt bemötande? 

Ja, och jag använder mig av det i mötet med barnet 

Nej 

Vet vad det är, men vet inte hur jag praktiskt ska arbeta med det. 

Annat 


