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Sammanfattning 
Studien syftar till att nå ökad kunskap och djupare förståelse om fritidslärarens 
erfarenheter av arbetet med barn som utmanar den pedagogiska verksamheten. Specifikt 
fokus kommer att riktas mot fritidslärares förhållningsätt och bemötande gentemot dessa 
barn. Undersökningen har utgått från kvalitativa intervjuer med yrkesverksamma 
fritidslärare. Resultatet visar att fritidslärare har god kunskap inom detta område men att 
de har fått tillskansa sig den på egen hand efter slutförd lärarutbildning. Det framkommer 
också att fritidslärare använder sig av samma förhållningssätt i skolverksamheten och i 
fritidsverksamheten, detta förhållningssätt är lågaffektivt bemötande. Trots att de använder 
sig av samma förhållningssätt så kan olika strategier användas i mötet med barnen. 
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Inledning 
Den här studien handlar om fritislärares förhållningsätt och bemötande gentemot barn som 
på olika sätt utmanar den pedagogiska verksamheten. Det kan betraktas som att dessa barn 
uppvisar beteendeproblem. Idag finns det en hel del forskning om barn som visar ett 
beteendeproblem. Eftersom att den här studien inte fokuserar på ett specifikt 
beteendeproblem så kommer vi i studien att använda begreppet ”barn som utmanar”, en 
term som Kadesjö (2010) också använder sig av. Att denna samlingsterm används beror 
på att termen innefattar de barn som berörs i den här studien. Ett beteendeproblem kan 
vara det som Kadesjö (2010) nämner som ett aggressivt-utagerande beteende eller att ett 
barn har ett normbrytande beteende. Termen barn som utmanar innefattar allt från barn 
som har ett utagerande beteende till barn som är tillbakadragna. Fokus i den här studien är 
egentligen inte barnens beteende utan det studien syftar till är fritidslärares bemötande av 
dessa barn. 
  
I svensk skola har lärare styrdokument i form av läroplan och skollag som de måste arbeta 
utifrån. I läroplanens första och andra del beskrivs den värdegrund och det uppdrag som 
skolan skall utgå ifrån och alla som arbetar inom skolan måste följa dessa skrivelser. Barn 
som utmanar den pedagogiska verksamheten hamnar också ofta i skolsvårigheter 
(Kadesjö, 2010). Ett av de centrala uppdragen i skolans verksamhet är att möta elever i 
behov av särskilt stöd. I läroplanen står att ”läraren skall ta hänsyn till varje enskild 
individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, stimulera, handleda och ge 
extra anpassningar eller särskilt stöd till elever som har svårigheter” (Skolverket, 2018, 
12). Fritidshemmet har utöver första och andra delen ett eget avsnitt i läroplanen. Både 
fritidshemmets del och den första delen i läroplanen berör vikten av att eleverna skall 
känna en trygghet. Skolverket (2018, 22) skriver “Undervisningen ska ge eleverna 
möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i 
elevgruppen”. Vidare menar Skolverket (2018, 9) att ”eleven ska i skolan möta respekt för 
sin person och sitt arbete. Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap 
som ger trygghet och vilja och lust att lära”. Det är alltså lärarna på skolan som ska se till 
att undervisningen skapar en trygghet för eleverna. 
  
Utöver att skapa en trygghet så ska lärarna också ge eleverna bästa möjliga förutsättningar 
för att lyckas, för att göra det är det viktigt att de är professionella. Enligt Skolverket 
(2018, 17) så ansvarar rektor ”för att personalen får den kompetensutveckling som krävs 
för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter och kontinuerligt ges möjligheter 
att dela med sig av sin kunskap och lära av varandra för att utveckla utbildningen”. 
Lärares kompetensutveckling måste också vila på en vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet (Skollagen, 2010:800).   
  
I litteratur framgår det att barn som utmanar ibland bemöts annorlunda av lärare på skolan, 
mot för barn som inte utmanar (Kadesjö, 2010). Det annorlunda bemötandet visar sig 
enligt Gruber et.al (2011) genom att barnen som utmanar mestadels har negativa 
interaktioner med sina lärare, att eleverna får mycket kritik av sina lärare för sitt 
uppförande samt att eleverna får färre tillfällen där de enskilt får hjälp av läraren. Gruber 
et al. (2011) menar att det förekommer en exkludering av dessa barn. Även Kinge (2008) 
påpekar att barn som utmanar alltför ofta blir kritiserade, tillrättavisade, straffade, 
avvisade och ignorerade av de vuxna. Medan barnens beteende egentligen betyder att 
barnen behöver bli sedda och förstådda. 
  
Föreliggande studie syftar till att nå ökad kunskap och djupare förståelse om 
fritidslärarens erfarenheter av arbetet med barn som utmanar den pedagogiska 
verksamheten. Specifikt fokus kommer att riktas mot fritidslärares förhållningsätt och 



	

	 2	

bemötande gentemot dessa barn. Att barn som utmanar behandlas annorlunda är även 
något vi själva har uppmärksammat från vår tidigare verksamhetsförlagda utbildning och 
utifrån litteratur är relationen till dessa barn av stor vikt. Därför är detta också något som 
berör vårt nationella examensmål, då vi efter genomförd utbildning skall visa förståelse 
och kunskap för konflikthantering, sociala relationer och ledarskap. 
  
Syfte 
Studien syftar till att nå ökad kunskap och djupare förståelse om fritidslärarens 
erfarenheter av arbetet med barn som utmanar den pedagogiska verksamheten. Specifikt 
fokus kommer att riktas mot fritidslärares förhållningsätt och bemötande gentemot dessa 
barn. 
  
Frågeställning 
Vilken kunskap och utbildning har fritidslärare om barn som utmanar? 
Vilken betydelse tillskrivs förhållningssätt och bemötande i arbetet med dessa barn? 
Vilka förhållningssätt används under skolverksamheten och i fritidsverksamheten? 
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Bakgrund 
I detta avsnitt presenteras en sammanfattning av tidigare forskning och annan relevant 
litteratur om vilka barnen som utmanar är samt betydelsen av diagnoser. Vidare kommer 
en del av bakgrunden behandla vad tidigare forskning förmedlar om lärares utbildning 
omkring barn som utmanar och deras bemötande samt förhållningssätt mot dessa barn. 
Det framgår även vilka förhållningssätt som anses vara lämpliga i mötet med dessa barn. 
Slutligen går kapitlet igenom vad som fysiskt kan hända i ett barns kropp vid ett möte med 
en lärare samt vad ett lågaffektivt bemötande är. I den här avhandlingen finns ett antal 
centrala begrepp. Dessa är barn som utmanar, förhållningssätt och bemötande. Betydelsen 
av dessa begrepp beskrivs närmare när de presenteras i litteraturgenomgången nedan. 
  
Barn som utmanar 
Det finns många sätt att beskriva de barn som denna studie handlar om: trotsiga, 
utåtagerande, omedgörliga, envisa, egensinniga, aggressiva, arga och utmanande, för att 
nämna några. Kadesjö (2010) menar att det inte finns någon bra samlingsterm för just 
detta område. Det handlar om barn som har en diagnos men också om barn som inte har 
det. Det handlar om barn som är utåtagerande men också om barn som utmanar vuxna1 på 
andra sätt, genom att inte kunna koncentrera sig på det som läraren2 förväntar sig eller att 
genom ord förstöra för andra. I denna studie kommer dessa barn att benämnas för det som 
Kadesjö (2010) kallar för barn som utmanar. Denna term beskriver det beteende som 
orsakar obalans, kaos och frustration hos det enskilda barnet men också för barn och 
vuxna som finns i barnets närhet. Hejlskov Elvén & Kosner (2016) nämner även att den 
vuxne kan tänka att det är barnets beteende som är problemet, men detta är något barnet 
själv inte behöver hålla med om. Ofta har barnet och den vuxne inte en gemensam 
förståelse av problemen som uppstår. 
  
Greene (2012) menar att barn alltid gör så gott de kan. Om barn inte uppför sig är det för 
att barnet inte vet hur hen skall göra, då handlar det om att de vuxna som finns i barnets 
närhet måste förstå och lära sig ställa krav utifrån barnets förmågor eller att ge stöd till 
barnet så att det kan utveckla sina outvecklade färdigheter.  
  
Broberg (2015) menar att alla barn någon gång blir arga och frustrerade, vissa barn har 
svårare att kontrollera sina känslor medan andra är mer sansade. Variationen från barn till 
barn beror mycket på medfödda faktorer. Det är inte ovanligt att barn reagerar med 
aggression när de blir frustrerade, men med tiden så lär sig barn hantera sin ilska. Däremot 
finns det barn som visar en ilska som är så långvarig att den dominerar barnets känsloliv. 
  
Kadesjö (2010) menar att barn som utmanar är barn som ofta väcker ilska, irritation och 
besvikelse hos de individer som finns runtomkring dem. De väcker denna irritation genom 
att störa och förstöra för andra. Detta beteende gör också så att de förstör för sig själva 
eftersom det leder till att de oftast inte lyckas med sitt skolarbete. Beteendet kan också 
leda till att dessa barn får svårt att skapa nära och ömsesidiga kamratrelationer. Att barn 
som utmanar har ett beteende som leder till denna negativa riktning är även något Eresund 
(2008) påpekar, då det kan märkas att barn med utagerande beteendeproblem redan tidigt i 
livet har svårt i kontakten med andra barn. Detta går att se i barnens samspel med syskon 
om de har några och framförallt i kamratgruppen i till exempel skolan. Problem kan 
uppstå i hur de tar kontakt med jämnåriga, om att kunna vänta på sin tur och att acceptera 
ett nederlag i lekar. Vidare menar Eresund (2008) att barn som utmanar kan göra att den 
vuxne känner sig otillräcklig och maktlös. Barnens beteende kan leda till att den vuxne 

                                                
1	Vuxna:	Är	benämningen	på	alla	vuxna	i	barnets	närhet	såsom	lärare	och	förälder.	
2	Lärare:	I	studien	är	lärare	benämningen	för	de	som	arbetar	inom	skolverksamheten.	
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känner en frustration. Beteendet kan också leda till vardagliga problem som till exempel 
att den vuxna inte kommer i tid till ett möte eller att en lärare inte kan genomföra sina 
planerade lektioner och att en fritidslärare 3kanske inte kan genomföra den planerade 
utflykten. De vuxna och ansvariga för dessa barn kan även känna sig utskämda, när dessa 
barn inte följer de sociala regler som gäller i vardagens alla olika situationer. 
  
Betydelsen av diagnoser 
Denna studie kommer inte att beröra betydelsen av diagnoser eftersom att studien inte 
fokuserar på en speciell grupp människor. Däremot så är detta ämne av betydelse då det i 
litteratur framgår att lärare kan använda diagnoser som en förklaring för ett 
beteendemönster. Detta ämne återkommer i diskussionsavsnittet. 
  
För att göra tillvaron förklarlig har mänskligheten i alla tider haft ett behov av att gruppera 
och dela in människor i kategorier. Ett exempel på dessa kategorier är användandet av 
diagnoser som beskriver mönster av olika symptom och avvikelser (Jakobsson & Nilsson, 
2011). Inom samma diagnosgrupp förekommer det stora skillnader mellan olika individer. 
En diagnos kan alltså inte sammanfatta olika individer utan den kan endast sammanfatta 
generella beteendebeskrivningar. Jakobsson och Nilsson (2011) menar att diagnoser är 
ofullständiga som arbetsinstrument i det pedagogiska sammanhanget, då de inte beskriver 
en människa i samspel med sin omgivning. Därför måste alltid en diagnos kompletteras 
med en pedagogisk utredning, där stödbehoven utreds. Stöd ska alltid ges från de 
individuella behoven och inte efter en speciell diagnos. 
  
Enligt Kadesjö (2010) kan barn som utmanar kategoriseras på olika sätt. Ibland kan det 
beskrivas som avgränsade nedsättningar av specifika förmågor, till exempel att ett barn 
har svårigheter med inlärning, att ett barn har svårt att kontrollera sina impulser eller att de 
har svårt att använda sitt språk. Beteendemönstret kan också beskrivas med diagnostiska 
benämningar som till exempel, trotssyndrom, ADHD eller uppförandestörning. I 
Odenbring, Johansson och Hunehäll Berndtsson (2017) framkommer det att elever med 
diagnoser blev en förklaring på varför det var stökigt och oroligt på en skola, istället för 
att förklaringen till stök och oro skulle ligga i det sociala klimatet, hemförhållanden eller 
skolmiljön. Lärare på vissa skolor använder diagnoser som en förklaringsmodell. Detta 
förhållningssätt gör att det finns en risk att läraren fastnar i diagnosen och använder 
medicinska lösningar när det egentligen är ett annat stöd eleven behöver (Odenbring och 
Berndtsson, 2017). 
  
Enligt Jakobsson och Nilsson (2011) är skolpersonalens uppgift att dra pedagogiska 
slutsatser utifrån vad de redan vet. Till exempel har en lärare sin elev i en klass både före, 
under och efter en diagnosutredning. Hos många lärare finns en förhoppning om att en 
utredning ska ge sådan information om en elev som gör det lättare för läraren att hantera 
den enskilda eleven. Jakobsson och Nilsson (2011) menar att lärare har beskrivit hur 
utredningar oftast inte lett till någon ny kunskap om hur man ska hantera en elev, utan att 
det mer har gett en bekräftelse på det lärarna redan visste om eleven. 
  
  

                                                
3	Fritidslärare:	I	studien	är	fritidslärare	benämningen	för	utbildad	fritidspersonal.	
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Lärares utbildning om barn som utmanar 
Drugli (2003) nämner att cirka 20% av barnen i den norska skolan har olika former av 
psykosociala problem. Hon anser därför att det är av största vikt att personalen4 som 
arbetar med dessa barn i förskolan, skolan och på fritidshemmet, har förutsättningar att 
stödja och bidra till att utveckla barnens förmåga till samspel. Även Kadesjö (2010) menar 
att lärare behöver förutsättningar för att klara av att ge barnen det stöd och utveckling de 
behöver. För att klara det behöver personalen känna till de enskilda barnen och deras sätt 
att fungera, för att förstå vad som är på gång och framför allt ha redskap för att ingripa. En 
förutsättning är att resurserna tillåter detta, så att det till exempel finns personal ute bland 
barnen på rasterna eller i den fria leken. Kadesjö (2010) påpekar även att lärare behöver ha 
utbildning för att kunna utveckla sitt förhållningssätt till barnen i sin grupp och för att 
klara det ledarskap som yrket kräver. Vidare menar Kadesjö (2010) att lärare som arbetar i 
skolan bör vara villiga att diskutera och reflektera över sitt eget förhållningssätt i 
förhållande till barn och framförallt till barn som utmanar. 
  
Bemötandet av barn som utmanar 
Hur bemöts dessa barn i skolan? Gruber et al. (2011) hänvisar till en studie av Cook 
(2001). I denna studie har elever delats in i fyra olika kategorier som baserats på barnens 
attityd och lärares interaktioner med dessa elever. Den första kategorin kallas för 
anknytningskategorin, denna kategori av elever får mycket positiv feedback och lovord av 
läraren. Dessa elever får även många frågor av läraren samt lite kritik. Den andra 
kategorin kallas för omsorgskategorin, eleverna i denna kategori får även de en stor del 
positiv feedback från läraren och läraren pushar dem till att göra sitt bästa. Den tredje 
kategorin kallas för osynlighetskategorin eleverna i denna kategori glöms ofta bort av 
läraren och de har färre interaktioner med läraren än vad deras klasskamrater har. Den 
sista kategorin kallas för exkluderandekategorin och dessa barn har mestadels negativa 
interaktioner med sin lärare. De har ofta problem med attityd, uppförande och svårt att nå 
kunskapsmålen. Dessa elever får mer kritik för sitt uppförande snarare än sitt skolarbete. 
De får även färre tillfällen där de enskilt kan få hjälp av läraren än vad deras klasskamrater 
får (Gruber et al. 2011). Barnen som blir beskrivna i exkluderandekategorin liknar de barn 
den här studien benämner för barn som utmanar. Anledningen till att dessa elever får färre 
enskilda tillfällen med läraren är enligt Gruber et al (2011) att lärarna saknar kunskap och 
förmågan att möta dessa elevers behov. 
  
Även Kadesjö (2010) beskriver ett exkluderande av dessa elever. Ett sätt att exkludera 
barn som utmanar är till exempel att placera en av dessa elever i en särskild 
undervisningsgrupp tillsammans med andra elever som har liknande problem. Om denna 
särskilda undervisningsgrupp inte har en väl planerad pedagogik, tillrättalagd miljö och ett 
bra bemötande från lärare är risken stor att eleverna i denna grupp utvecklar avvikande 
värderingar tillsammans. Risken är också att problembeteendet eleverna har även 
förstärks. Vidare menar Kadesjö (2010) att exkluderingen av dessa barn också kan ske 
genom den vuxnes bemötande, om man till exempel ger kritiska omdömen, skäller, 
straffar och suckar uppgivet. När någon ger en elev negativ feedback så är risken stor att 
det befäster en bild av att just denna elev är besvärlig. Risken är också att andra barn kan 
få en liknande bild om den enskilda eleven. I och med detta kan eleven förstärka en känsla 
av att inte höra till. Även Kinge (2008) påpekar att vuxna alltför ofta kritiserar, 
tillrättavisar, straffar, avvisar och ignorerar barn som utmanar.  
  
 
 
                                                
4	Personal:	I	studien	är	personal	benämningen	på	alla	som	arbetar	inom	förskola,	skola	och	fritidshem.	
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Förhållningssätt 
Drugli (2003) menar att lärarens arbete med barn som utmanar innebär en utmaning på ett 
personligt plan. Arbetet påverkar lärarens känslor och förhållningssätt, dessa känslor och 
förhållningssätt sätter sin prägel på arbetet som utförs. Lärare behöver ha vissa 
förhållningssätt som utgångspunkt när de arbetar med barn som utmanar och de måste 
även vara beredda på att kunna förändra sitt förhållningssätt vid behov. 
  
För att ett barn ska lära sig förstå vad som är rätt eller fel iakttar de hur vuxna reagerar, 
barnen kan även skapa en förståelse genom vilket sätt de får tillsägelser på (Broberg, 
2015). Detta är även något Kinge (2016) nämner genom att det är den vuxna som är 
barnets spegel. Det är genom denna spegel barnen ser sig själva och skapar en förståelse 
över vem de är. I spegeln, speglar barnen sitt eget värde - om de är tillräckligt bra, om de 
är omtyckta, om de är älskade och så vidare. Det är de vuxnas blickar, uttryck, 
inställningar och handlingar som barnen ser. De här barnens utveckling är därför beroende 
av att de får förståelse för sitt motsägelsefulla beteende och att vuxna i deras närhet ser sin 
roll för dem. Vissa beteenden gör dock att den vuxna ofta blir arg eftersom de upplever att 
barnet uppför sig hänsynslöst och provocerande. Detta beteende kan få den vuxne att 
känna sig misslyckad för att den inte får barnet att leva upp till deras förväntningar 
(Kadesjö, 2010). 
  
Drugli (2003) nämner att barn som lärare har positiva förväntningar på utlöser helt andra 
responser än barn som omfattas av negativa förväntningar. Om förväntningarna inte 
stämmer, till exempel när lärare förväntar sig att en elev ska bete sig negativt i en situation 
där den lika väl kunde uppfört sig positivt, så kan de negativa förväntningarna fungera 
som en självuppfyllande profetia. Vidare påpekar Drugli (2003) att negativa förväntningar 
kan påverka elevens beteende i en viss situation, detta gör så att läraren medverkar till att 
utlösa det negativa beteendet hos eleven. Med andra förväntningar och med ett annat 
bemötande från läraren så hade kanske ett mer positivt beteende utlösts hos eleven. 
  
Kadesjö (2010) menar att barn som utmanar behöver en positiv skolanknytning. Om 
barnen har det så upplever de att skolan är viktigt. För att skapa en positiv skolanknytning 
måste barnen möta personal som visar att de bryr sig om dem, uppmuntrar dem och ger 
dem trygghet. Broberg (2015) är inne på samma spår då han menar att en skola som 
fungerar väl kan göra stora skillnader för barn som utmanar, men det krävs att personalen 
får möjligheter och resurser till att ge barnen en speciell uppmärksamhet. 
Uppmärksamheten ska vara fokuserad på att ge barnen positiv bekräftelse, gränssättning 
med värme och att man har tålamod. Detta kan leda till att barnen känner sig mer 
omtyckta. Enligt Kinge (2016) behöver barn som utmanar, vuxna som är närvarande och 
som bryr sig om dem. Barnen behöver en “medspelare”, stöd, samtalspartner och någon 
som vägleder barnen. Om vuxna bidrar med det, kan det leda till att barnen känner sig 
mindre “annorlunda och fel”. 
  
Många situationer kan gå överstyr för ett barn och det är lärarna som måste ha en 
möjlighet att agera innan det händer. Det viktiga är då att lärarna redan känner det 
enskilda barnet och vet om barnens sätt att fungera. Detta kan göra så att läraren kan förstå 
vad som är på gång och på så vis ha redskap för att ingripa (Kadesjö, 2010). Detta är även 
det Drugli (2003) menar då hon påpekar att lärare bör satsa på att själva lära känna eleven 
på olika sätt och i olika situationer, bland annat genom att använda sig av olika aktiviteter 
tillsammans med eleven. Genom att göra detta får eleven möjlighet att visa upp olika sidor 
av sin personlighet. 
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Lågaffektivt Bemötande 
I litteratur som handlar om barn som utmanar omgivningen lyfts ofta lågaffektivt 
bemötande fram som ett framgångsrikt förhållningssätt då det enligt Hejlskov Elvén 
(2014) minskat antalet konflikter på skolorna när lärare använder sig av detta 
förhållningssätt. 
  
Enligt Rova & Sjögren (2016) kan ett barn i en problemsituation se de vuxna som en 
”björn”, med det menar författaren att barnets alarmsystem aktiveras och kroppen gör sig 
redo för att fly eller slåss. Precis som det skulle bli i ett möte med en björn. Att ett barn ser 
vuxna som en björn kan faktiskt vara helt logiskt utifrån barnens erfarenheter. Hela deras 
kropp och hjärna gör sig redo för flykt eller strid, trots att situationen de befinner sig i inte 
är farlig. Lärare har som vuxen skyldigheten att lugna situationen även om barnet de möter 
beter sig som att den vuxna är en motståndare eller ett hot. Rova & Sjögren (2016) menar 
att läraren måste ha ett förhållningssätt som svarar mot barnens behov i en 
problemsituation, för att hjälpa dessa barn behöver läraren använda metoder som skapar 
goda relationer, trygghet och metoder som hjälper läraren att hantera en problemsituation 
på ett bra sätt. Ett sätt att hantera och förebygga konflikter och stress är att använda ett 
lågaffektivt bemötande. Detta förhållningssätt riktar sig mot den vuxnes agerande och 
handlar om att läraren eller den vuxna skapar en miljö som är lugn och att det finns 
positiva förväntningar. Om läraren är lyhörd mot barnen så bidrar det till trygghet och 
förståelse. 
  
I fritidsverksamheten möter fritidslärare barn som utmanar, dessa barn kan ha olika 
beteenden vilket resulterar i att fritidslärarens kompetens ständigt sätts på prov. Det finns 
många olika åsikter omkring hur ett professionellt bemötande bör se ut. En strategi som 
Hejlskov Elvén (2014) förespråkar är lågaffektivt bemötande. Han skriver att människor 
påverkas av andra människors känslor. När en person omger sig av glada personer blir de 
glada, medan arga människor gör oss arga. Hejlskov Elvén (2014) antyder att barn som 
har beteendeproblem oftast påverkas mer av omgivningen än vad övriga barn gör. Vidare 
påvisar han att det är av stor vikt att lärare inte är arga och konfronterande i sitt bemötande 
eftersom det lätt kan smitta av sig på dessa elever. Enligt Hejlskov Elvén (2014) minskas 
antalet konflikter om lärare förändrar sitt kroppsspråk och tonläge. Vidare skriver han att 
det bästa sättet att bemöta ett utmanande beteende är att försöka avleda elevens beteende, 
till exempel genom att prata om barnets intressen, fråga frågor eller att be eleven om hjälp 
med något. 
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Metod 
I detta avsnitt kommer rapportens datainsamlingsmetod att redovisas. Därefter presenteras 
urvalet av informanter, hur genomförandet gått till och sedan tas etiska ställningstagande 
upp. Slutligen går metodavsnittet igenom databearbetning, tillförlitlighet och 
metoddiskussion. 
  
Datainsamlingsmetod 
Bryman (2018) beskriver förenklat att det finns två typer av metoder att använda sig av för 
att få fram data till en samhällsvetenskaplig forskning. Den ena metoden är kvantitativ 
metod och den metoden omfattar mätningar och statistiska analyser. Den andra metoden 
kallas för kvalitativ metod och innefattar datainsamlingsmetoder som intervjuer och 
verbala, tolkande analysmetoder. Vidare förklarar Bryman (2018) att den kvalitativa 
inriktningen fokuserar på att förstå och tolka andra människors tankar genom tal och 
skriftspråk. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) så är en kvalitativ forskningsmetod att 
föredra om studien syftar till att få en fördjupad insikt om människors olika erfarenheter. 
Patel och Davidsson (2011) menar att det finns olika arbetssätt som används vid 
kvalitativa metoder. Detta kan vara att observera eller genomföra intervjuer. Utöver detta 
går det även använda sig av en video- eller ljudinspelning. Utifrån vårt syfte anser vi att en 
kvalitativ undersökningsmetod med intervjuer som datainsamlingsmetod är att föredra 
eftersom att vi vill få en fördjupad insikt om fritidslärares egna syn på deras bemötande 
och förhållningssätt mot barn som utmanar. 
 
 
Urval 
Patel och Davidsson (2011) menar att innan en utförd undersökning så bör forskaren 
fundera på hur lång tid själva arbetet kommer att ta. Sedan menar författarna att studiens 
syfte är det som avgör vilka personer som ska medverka i den. Denna studie syftar till att 
nå ökad kunskap och djupare förståelse om fritidslärarens erfarenheter av arbetet med barn 
som utmanar den pedagogiska verksamheten. Specifikt fokus kommer att riktas mot 
fritidslärares förhållningsätt och bemötande gentemot dessa barn. I och med detta vill vi 
genomföra intervjuer med yrkesverksamma fritidslärare så att vi kan få en syn på deras 
egna tankar kring detta ämne. Den här typen av urvalsstrategi kallas enligt Christoffersen 
och Johannessen (2017) för kriteriebaserat urval, vilket går ut på att välja ut informanter 
som uppfyller vissa kriterier. Enligt Svenning (2003) så är en kvalitativ studie med 
intervjuer som metod resurskrävande, vilket leder till forskaren bör välja ut ett fåtal 
informanter för att skapa en möjlighet till att gå in på djupet i analysen. Därför består 
urvalet av åtta verksamma fritidslärare i åldrarna 40-55 år. Dessa fritidslärare har arbetat 
inom detta yrke olika länge. 
  
Fritidslärarna som presenteras i resultatet kommer att ha fiktiva namn, detta för att hålla 
dessa individer anonyma. De fiktiva namnen är Adam, David, Eva, Ann, Ola, Pär, Isabella 
och Lars. Samtliga informanter är utbildade i olika delar av Sverige. Utbildningen var 
mellan två och tre år och den som senast gick ut lärarutbildningen tog sin examen 2003. 
Informanterna arbetar på fem olika skolor i norra Sverige. 
  
Genomförande 
Det första steget för att få kontakt med informanter om deras deltagande tog vi genom 
telefonkontakt, de informanter som var intresserade av att ställa upp på en intervju 
skickade vi sedan ett informationsbrev och en formell förfrågan (Bilaga, 1). När 
informanterna sedan läst informationsbrevet och bekräftat deras medverkan började en 
mailkontakt där vi sedan bestämde tid och plats för intervjun samt att vi skickade en 
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intervjuguide som informanterna kunde ta del av (Bilaga, 2). Intervjuguiden bestod av 
sammanlagt elva frågor som hade utarbetats, detta för att lyckas fånga in undersökningens 
syfte. Intervjuerna genomfördes i ett lugnt och avskilt rum. Varje intervju tog mellan tjugo 
till fyrtio minuter och samtalet spelades in via mobiltelefon. Svenning (2003) menar att 
det är ett absolut måste att spela in intervjuerna, eftersom att en person knappast hinner 
med att skriva ner intervjun samtidigt som den utförs. Även om en person skriver väldigt 
snabbt, talar en människa sjugånger så fort som en skriver. Intervjuerna skedde i två olika 
städer i norra Sverige med fyra informanter i vardera stad. Vi utförde våra intervjuer på ett 
semistrukturerat sätt, det innebär att vi på förhand hade konstruerat frågor vi skulle ställa 
men att vi ställde frågorna i olika ordning beroende på när det passade. Anledningen till 
att vi valde att genomföra en semistrukturerad intervju var att vi ville ställa öppna frågor 
och lämna möjligheter för fri tolkning beroende på tidigare erfarenheter hos informanterna 
(Svenning, 2003). 
  
Databearbetning 
Det första vi gjorde var att transkribera intervjuerna, detta gjorde vi genom att lyssna 
noggrant på inspelningarna och sedan skrev vi av dem ordagrant. Efter transkriberingen av 
intervjuerna så bekantade vi oss med den data som framkommit genom intervjuerna. Detta 
gjorde vi genom att läsa intervjuerna om och om igen, genom att göra det här framkom ett 
helhetsintryck över all data. Utifrån studiens syfte och inledande frågeställningar försökte 
vi sedan hitta likheter och skillnader i informanternas svar. Under denna process 
identifierade vi olika kategorier som sedan färgkodades för att lättare kunna kategorisera 
all väsentlig information och sammanställa det till ett resultat. Patel och Davidsson (2011) 
menar att resultaten av en kvalitativ undersökning leder till en text med citat från 
informanterna. Delar av intervjuerna som vi har valt att redovisa i resultatet ska 
förhoppningsvis bidra till tydlighet i fritidslärares syn på bemötandet av barn som 
utmanar. Syftet och den röda tråden är viktig att bibehålla genom hela studien. För att 
lyckas med detta menar Kvale och Brinkman (2014) att meningskoncentrering med 
tematiska huvudrubriker som analysmetod är att föredra. Detta eftersom att 
meningskoncentrering leder till att man kan förtydliga ett resultat med fokus på att få fram 
gemensamma svar som svarar mot studiens syfte. Utifrån detta valdes denna metod, 
eftersom informanternas utsagor, till största del har tagit upp gemensamma återkommande 
teman som därmed lett till en röd tråd vilket kommer att presenteras nedan. 
 
Tillförlitlighet 
Enligt Bryman (2018) består tillförlitligheten av fyra grundläggande kriterier, dessa är 
överförbarhet, objektivitet, pålitlighet och trovärdighet. Inom kvalitativ forskning innebär 
trovärdighet att studiens författare visar på äkthet genom att informanterna får information 
om att deras åsikter och tankar redovisas på ett tillförlitligt och pålitligt sätt i studien. 
Detta har vi gjort genom att skicka informanterna ett informationsbrev där de själva fick 
bestämma över deras delaktighet i studien. 
  
För att stärka trovärdigheten ytterligare fick informanterna ta del av en intervjuguide, 
denna var exakt likadan för alla informanter. Däremot blir trovärdigheten lite bristfällig då 
vi utförde intervjuerna på varsitt håll vilket gjorde att följdfrågorna kunde bli olika från 
intervju till intervju. Utöver det valde vi att använda oss av ljudinspelningar för att på så 
vis inte misstolka eller glömma bort något som sagts i intervjuerna. Bryman (2018) 
påpekar också att överförbarheten ska ha täta och fylliga beskrivningar av resultatet som 
har framkommit, utifrån detta valdes meningskoncentrering som analysmetod, där citat 
från informanternas utsagor är centrala. 
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Denna studie har under tidens gång granskas av handledare och klasskamrater, genom 
detta styrker det studiens pålitlighet. Bryman (2018) menar att pålitligheten går ut på att 
varje del av forskningsprocessen granskas av kollegor, dessa bedömer sedan kvaliteten på 
de tillvägagångssätt som valts ut och tillämpningen av dessa. 
 
Objektivitet handlar om att forskaren till studien inte medvetet låtit teoretiska inriktningar 
eller personliga värderingar påverka utförandet av och slutsatserna från en undersökning 
(Bryman, 2018). I denna studie har vi genomgående försökt att inte påverkas av teoretiska 
inriktningar eller personliga värderingar, istället har vi försökt att använda oss av ett 
objektivt synsätt men vi är medvetna om att vår förförståelse kan påverka våra tolkningar. 
Däremot har vi på olika sätt försökt vara tydliga med våra egna tolkningar. 
 
För att den här studiens tillförlitlighet ska vara så hög som möjligt har vi även varit noga i 
urvalsprocessen. Vi har bara intervjuat personer med rätt sorts utbildning och med 
yrkeserfarenhet. Svenning (2003) menar att hela studiens tillförlitlighet oavsett om det är 
en kvalitativ eller kvantitativ studie hänger på att få data från människor med kunskap 
inom området. 
 
Etiska aspekter 
I denna studie, likväl som i all forskning, så finns det etiska principer att ta hänsyn till. De 
här principerna är grundläggande för att säkerställa att etisk forskning bedrivs. Det finns 
fyra grundläggande krav som är viktiga för att säkerställa detta. Dessa är informations-, 
samtyckes, konfidentialitets- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017). För att uppnå 
informationskravet så informerade vi informanterna om studiens syfte, därefter påtalade vi 
att deltagandet är frivilligt och att de kan och får avbryta sitt deltagande när de vill. Både 
vid första telefonkontakten och innan intervju gav vi denna information för att säkerställa 
att informanterna hade tagit del av informationen och förstått den. Eftersom att 
informanterna själva fick bestämma om de ville delta i intervjuerna så ledde det till att 
samtyckeskravet uppfylldes. Konfidentialitetskravet innebär att ingen av informanterna 
ska kunna identifieras. För att säkerställa detta så har alla mailkonversationer, inspelningar 
samt anteckningar förvarats på våra personliga datorer som är lösenordskyddade samt på 
våra privata telefoner som även de är lösenordskyddade så att ingen utomstående ska 
kunna få tillgång till informationen. Deltagarna har informerats om att all data de har 
bidragit med kommer att raderas så fort denna studie är genomförd och godkänd. I studien 
skriver vi inte ut vilken informant som sagt vad utan vi byter ut deras namn mot fiktiva 
namn, för att ingen ska kunna identifiera informanterna. Nyttjandekravet innebär att den 
data som insamlats endast får användas i forskningsändamål, data vi fått av informanterna 
kommer inte att lämnas ut till någon annan. 
 
Metoddiskussion 
Vi har under arbetets gång försökt att ha en jämn fördelning av arbetet. Vi valde att 
försöka sitta tillsammans och arbeta så mycket som möjligt, detta för att kunna samtala 
om olika idéer och tankar med varandra. Det var väldigt givande och att vi gjorde på detta 
sätt inspirerade oss till att pröva varandras tankar och tillslut komma fram till något vi 
båda var överens om. När vi kom fram till att vi ville använda oss av intervjuer till vår 
studie så ansåg vi att det skulle vara givande att intervjua informanter från två olika städer. 
Detta ledde till att på varsitt håll genomförde 4 intervjuer. Det vi kom fram till efter 
genomförandet av intervjuerna var att vi skulle utfört även dessa tillsammans, detta för att 
kunna stötta varandra och även hjälpa varandra med att ställa följdfrågor och så vidare. 
Eftersom att vi hade olika följdfrågor kan det även ha påverkat resultatet som vi har fått 
fram. Vi har också kommit fram till att observationer hade varit bra att använda i vår 
studie, detta för att se om det informanterna berättar verkligen stämmer överens med 
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verkligheten. I denna studie använder vi oss av få informanter, samt att informanterna 
utbildade sig för länge sen, detta kan också påverka resultatet. Något annat som kan 
påverka resultatet är att vi använder oss av begreppet barn som utmanar eftersom att detta 
är ett brett begrepp som innesluter mycket. Den slutliga bearbetningen av rapporten gjorde 
vi också tillsammans och här märkte vi att vårt samarbete har varit en viktig ingrediens för 
att kunna slutföra vår studie. Det vi upptäckte var dock att den sista bearbetningen tog 
längre tid än väntat, framförallt att skapa en röd tråd genom hela rapporten samt språket 
och detta är något vi kommer ta med oss som en lärdom. 
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Resultat 
Inledningsvis redogör vi för fritidslärares kunskap och utbildning om barn som utmanar 
och deras syn på detta begrepp. Vidare ges en inblick i vilken betydelse, förhållningssätt 
och bemötande som tillskrivs i arbetet med dessa barn. Avslutningsvis presenterar vi vilka 
förhållningssätt som används under skolverksamheten och i fritidsverksamheten. 
  
Vilken kunskap och utbildning har fritidslärare om barn som utmanar 
Alla informanter vi intervjuade har en utbildning som gör dem till behöriga fritidslärare. 
Det visade sig att den informant som har den senaste utbildningen gick ut skolan 2003, 
vilket blir för 15 år sedan. När det gäller informanternas utbildning och då det handlar om 
de hade någon kurs inom det här området så är svaret genomgående att det inte var mycket 
fokus på detta, Adam beskriver:  
  

Ja då var det ju det här med minnet, alltså jag tror inte att vi fick så mycket, 
nu törs jag inte svära på det. Men alltså det känns inte riktigt som vi fick sådär 
jättemycket, vi hade ju mycket om barn med speciella behov, men då var det 
mer handikapp och ja nyanlända hade vi lite grann och sådär men rent det 
här konflikthantering och utåtagerande och utmanande det känns inte… inte 
sådär att jag kan känna att vi hade så jättemycket, det kanske är jag som inte 
minns men, inte någonting som jag just nu kan känna satte några spår. 
  

Adam berättar att minnet såklart kan svikta då det var ett tag sedan han gick utbildningen. 
Däremot hade alla informanter svar som var liknande, att kurserna i deras utbildning 
handlade om barn med speciella behov och att det handlade om barn med 
funktionsvariationer. Såhär beskriver David beskriver det: ”Det var inte så stort fokus, det 
man pratade mer om var barn med olika funktionsvariationer som de nu säger, men det 
handlade mycket mer om det fysiska” 
  
Några av informanterna berättar också att utvecklingen har gått framåt och att det idag 
finns mer forskning och mer litteratur om detta område än vad det gjorde för 15 år sedan. 
Eva och David berättar: 
  

Det känns som att det är ett ämne som det har kommit mer, sådan här 
forskning och litteratur kring det, sen jag har gått utbildningen känns det som. 
För det här med lågaffektivt bemötande och sånt där det tror jag inte riktigt 
fanns, något sånt namn i iallafall när vi gick i utbildningen. det är ju något 
som kommit mer sen också nu då vi har fått det till oss alltså som 
kompetensutveckling under tiden man har jobbat (Eva). 
  
Alltså det har ju skett jättemycket på de här 20-25 åren. Det är ju ännu mer, 
det är nästan 30 år sedan jag gick ut min utbildning. Så att det har hänt 
väldigt mycket på den här fronten (David). 

  
En del av informanterna berättar att vägen till ökad kunskap och förståelse kring det här 
området kräver att de själva tar reda på den senaste forskningen och sätter sig in i den. 
Men de har också fått vara med på föreläsningar och fortbildningar som handlar om barn 
som utmanar. Föreläsningar som en del av informanterna tagit del av har handlat om allt 
från formativt förhållningssätt till lågaffektivt bemötande. Några av informanterna berättar 
att de har efterfrågat dessa fortbildningar och vissa berättar att specialpedagogen är med 
på fritidsmöten där hen ger tips och idéer. 
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Alltså om vi känner att nu behöver vi fördjupa oss lite i hur vi ska förhålla oss 
så att säga, det är ju bara att säga till så får vi ju göra det. Men det är ju inte 
så jättemycket. Vi har ju i och för sig specialpedagog. Hon är ju med på våra 
fritidsmöten, med tips och idéer så att vi får ju som fortbildning lite löpande 
eller vad man ska säga, lite uppslag eller idéer och så. Så det är ju bra. Men 
det är ju inte så att vi skickas iväg på kurs för att fördjupa oss i hur vi ska 
förhålla oss. Men som sagt, om vi vill det så tror jag inte att det är några 
problem att vi skulle få göra det heller (Ola). 
  

Sammanfattningsvis framkommer det i informanternas berättelser att de i tidigare 
utbildningar inte haft fokus på barn som utmanar. En del hänvisar till att forskningen har 
utvecklats och att det har tillkommit mer om detta idag. Vidare så är fortbildningar något 
som informanterna oftast själva måste ta tag i, antingen genom att de själv sätter sig in i 
forskning och litteratur eller att de frågar rektor om de får gå en fortbildning.   
  
Fritidslärares syn gällande barn som utmanar 
Samtliga intervjuade informanter har mer eller mindre erfarenheter av barn som på olika 
sätt ansågs som utmanande. Informanterna var alla överens om att barn som utmanar är ett 
stort och utbrett område som kan tolkas på många olika sätt. Några beskrivningar 
återkommer i intervjuerna. Samtliga informanter associerade barn som utmanar med barn 
som var stökiga, inte lyssnade eller bröt mot förväntningarna på olika sätt till exempel 
genom att bryta regler eller lärares sätt att tänka. Ann berättar: 
  

Det är ju barn som gör som man inte förväntar sig, som utmanar regler eller 
utmanar mitt sätt att tänka på kanske, eller mitt sätt att förhålla mig som gör 
att jag kanske måste ifrågasätta mig själv som pedagog eller kanske vad man 
gör i arbetet. 

  
Informanterna berättar att det här beteendet kan uttrycka sig i ett utåtagerande, fysiskt eller 
högljutt beteende, det är inte heller ovanligt att det uttrycks i hot mot andra elever eller 
pedagoger. Ett fåtal informanter berättar också att utmanande barn kan vara barn som 
utmanar lärare på andra sätt. Ola beskriver: 
                       

Det är ju mer alltså utmanande barn som man märker av, sen kan det ju finnas 
barn som man utmanas av på andra sätt också, som man kanske vill hjälpa för 
att dom är tillbakadragna och så vidare. 

  
De flesta informanterna har börjat med att beskriva utmanande barn genom att måla upp 
en bild av barn som uttrycker sitt missnöje i olika grader av stökigt beteende. Ett fåtal 
informanter har efter en stund även beskrivit utmanande barn som något som utmanar 
fritidslärares regler och förhållningssätt genom att fråga varför fritidsläraren gör på ett 
visst sätt. Informanterna menar att dessa elever inte enbart kommer med negativa 
associationer utan att de kan bidra till lärarens utveckling genom att läraren ibland måste 
ifrågasätta sig själv angående vad hen gör i arbetet. 
  
Samtliga informanter verkar vara överens om synen på barn som utmanar, det handlar om 
att dessa barn utmanar genom att vara stökiga, bryta mot förväntningar, vara utåtagerande 
och så vidare. Men vissa informanter berättar också att barn kan vara utmanande på andra 
sätt, då genom att vara tillbakadragna och försvinna i mängden. Detta är utmanande på så 
sätt att fritidsläraren “glömmer” bort dessa elever då dem inte frågar om hjälp när de 
behöver det. Ann berättar ”sen kan det ju finnas barn som man utmanas av på andra sätt 
också, som man vill hjälpa för att de är tillbakadragna”. Även Pär berättar: 
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Det är inte bara de barn som är utåtagerande och tar mest plats, utan jag kan 
också tycka att utmanande barn även är de tysta som ofta står tillbaks och inte 
får samma uppmärksamhet som utåtagerande barn. 

  
Vilken betydelse tillskrivs förhållningssätt och bemötande i arbetet med 
dessa barn 
Informanterna beskriver att arbetet med barn som utmanar börjar genom att kartlägga och 
lära känna barnet på olika sätt. Detta är viktigt för att lärare ska kunna hjälpa barnet och 
förebygga att vissa situationer ska uppstå samt vilka situationer barnen klarar av. Ola och 
Pär berättar något samtliga informanter berör: 
  

Jag försöker ju förstå varför och hjälpa dem på olika sätt att må bra eller att 
fungera, både för deras egen del och för gruppen, fånga upp dem (Ola). 
  
Det handlar ju om att hitta de där nycklarna till att Varför blir det så här? 
Och prova sig fram helt enkelt. Dels utifrån egna förslag från vad man tror 
men även att prata med barnen. Vad vill ni? Vad saknar du? Eller vad 
behöver du? Varför tror du att det blir så här? (Pär). 
  

Samtliga informanterna berättar att det är viktigt att skapa en relation med barnen som 
utmanar. Detta för att veta på vilket sätt de ska bemöta barnet som utmanar, om lärare inte 
känner eleven så är det svårt att veta hur de ska hantera situationen och bemöta barnet. Om 
de lär känna en elev så finns det en möjlighet att de bemöter barnet på rätt sätt och kan 
tillgodose dennes behov. Ann berättar: 
  

Det här att bygga relationer med barnet för det är ju det som är så svårt, att 
jag kan ju träffa någon som gör något för första gången men ifall jag inte har 
en relation så vet jag ju inte riktigt hur jag ska bemöta, men har man 
relationskapitalet så… 

  
Informanterna berättar att det inte finns något bemötande som passar alla elever, de menar 
att det beror helt på vilka sorts svårighet eleven befinner sig i. Däremot finns det ett 
förhållningssätt som alla informanter berättar om och det är lågaffektivt bemötande. Detta 
förhållningssätt är något som de försöker använda sig av. Informanterna beskriver att de 
försöker att vara avvaktande och lugna. Isabella och Ola berättar: 
  

Möta dem med ett lugn på ett sätt som gör att dem inte känner sig anklagade 
eller att man skäller på dem (Isabella). 
  
Det lågaffektiva bemötandet innebär inte att bemöta elever med passivitet. 
Tvärtom, det handlar om ett medvetet och kontrollerat sätt att hantera en 
krissituation, där vi hjälper barnen tillbaka till självkontroll på ett sätt som 
minimerar känslan av skam. Att skrika och bli arg hjälper inte det här barnet 
det minsta (Ola). 

  
Informanterna samtycker om att det även är viktigt att ha ett tydligt ramverk med tydliga 
gränser om vad barnen får göra och vad de inte får göra. Men att lärare visar detta genom 
ett lugnt bemötande i stället för ett aggressivt bemötande. Pär och Ola berättar: 
  

Jag tror att ett aggressivt eller lite hårt bemötande på barn som utmanar 
kommer bara leda till mer att man hamnar i försvarsposition och därmed kan 
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man bli ännu mer, men samtidigt tydliga gränser och tydliga förväntningar 
(Ola). 
  
Ramar och kramar tycker jag är en bra grej, alltså det här att vara tydlig 
också att här går gränsen, så att dom inte behöver testa gränserna hela tiden 
utan, att dom vet själva att fram till hit går det också sen vet de att “nu går jag 
över gränsen”. För att det är ju mycket det här att vara rättvis som pedagog, 
om barnet tycker att man är rättvis då accepterar dom den här gången “jamen 
nu fick jag ju en konsekvens” för att man vet att man har gått över gränsen. 
Men barn som tycker att dem har blivit behandlade orättvist, då blir det ju 
alltid en strid (Pär). 

  
Sammanfattningsvis är informanterna överens om att det inte fungerar att bemöta barn 
som utmanar med skäll och ilska utan de menar att lärare ska ha ett lugnt förhållningssätt. 
De vill inte att barnet ska känna sig hotat och hamna i en försvarsposition. Informanterna 
berättar att de länge har jobbat på det här sättet men att det nu på senare tid har kommit att 
kallas för ett lågaffektivt bemötande och att det då har satt ord på deras förhållningssätt. 
  
Vilka förhållningssätt används under skolverksamheten och i 
fritidsverksamheten 
Samtliga informanter använder sig i grunden av samma förhållningssätt under 
fritidsverksamhet som i klassrummet. Informanterna återkommer till det som liknar 
lågaffektivt bemötande alltså att de bemöter eleverna med ett lugn. Att man inte blir arg 
och börjar skrika eller försätter barnet i en försvarsposition. Lars och Ann berättar: 
  

Försöka hålla lågaffektivt bemötande så att man inte drar igång någonting 
som man hellre kan försöka förhindra och sådär (Ann). 
  
I grund och botten så har man väl samma förhållningssätt när det gäller det 
här med att man ska försöka hålla sig lugn, man ska försöka vara i framkant, 
att man ska försöka ha tydliga gränser (Lars). 

  
Informanterna berättar även att det är skillnad mellan skola och fritidshem, att det är 
obligatoriskt för barnen att gå i skolan och att skolan är uppgiftsstyrd medan fritids är 
frivilligt och intressestyrt. Eftersom att fritids ofta är intressestyrt är det sällan en pedagog 
måste tvinga en elev att utföra en uppgift den inte är intresserad av. Detta leder till att 
pedagogerna kan använda sig av lite olika strategier. Pär beskriver: 
  

På fritids är det lite annorlunda för då kanske man kan tänka att det här 
fungerade ju inge bra, ska vi göra det här istället? Så man kan ju skifta 
uppgift på ett annat sätt. Sen är väl förhållningssättet som detsamma, man 
försöker hitta sätt att tillsammans komma fram till hur man ska göra för att 
lösa uppgiften. Så då kanske man kan gå lite olika tillväga även om man är i 
ett klassrum, men det går ju som inte att helt plötsligt säga nu ska vi räkna 
sida 60-61 och sedan när barnet inte vill, säger man okej men då går vi och 
bygger plusplus. Så det blir ju lite andra krav, fokus i klassrummet ligger på 
att en uppgift ska göras, men förhållningssättet blir som ändå detsamma. 

  
Sammanfattningsvis förklarar informanterna att deras förhållningssätt mot barnen som 
utmanar i grund och botten är samma både på skolan och på fritidshemmet. De berättar att 
de försöker hålla sig lugna och avvaktande samt att de måste lära känna den enskilde 
eleven för att veta vilken strategi de ska använda sig av. Informanterna berättar däremot 
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att strategierna kan vara olika med tanke på att fritids är frivilligt och intressestyrt. Det 
leder till att det är lättare för pedagogerna att skifta från ett problemområde till något annat 
på fritidshemmet. 
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Analys 
I detta kapitel kommer centrala delar ur resultatet att lyftas fram för att väva samman och 
jämföra det med tidigare litteratur. För att skapa struktur som underlättar för läsaren har 
rubriker skapats utifrån studiens frågeställningar.  
  
Vilken kunskap och utbildning har fritidslärare om barn som utmanar 
Som resultatet visar är informanterna eniga om att barn som utmanar är ett stort och brett 
begrepp, sammanfattningsvis tycker de intervjuade fritidslärarna att barn som utmanar kan 
vara allt ifrån utagerande, högljudda och våldsamma barn till barn som utmanar för att de 
är tystlåtna och tillbakadragna. Kadesjö (2010) menar också att termen barn som utmanar 
är ett brett begrepp som innefattar barn med diagnoser men även barn som inte har det, 
barn som utmanar genom att inte utföra sitt skolarbete eller barn som “försvinner” under 
radarn. Kadesjö (2010) beskriver ett beteende som orsakar obalans, kaos och frustration 
hos de barn och vuxna som finns i barnets närhet. 
  
Informanterna berättar att de i sin utbildning inte hade fokus på barn som utmanar, de 
kurser som behandlade detta ämne handlade främst om barn med funktionsvariationer och 
fokuserade mer på fysiska åkommor. Informanterna berättar också att utvecklingen har 
gjort sitt och att det idag finns betydligt mer forskning kring detta ämne än vad det gjorde 
för tjugo år sedan. I Kadesjö (2010) framgår det att lärare behöver ha bra förutsättningar 
för att kunna ge barn som utmanar rätt stöd och utveckling. Ett sätt att ge lärare bra 
förutsättningar är bland annat att lärare behöver ha en utbildning inom detta område, detta 
för att kunna utveckla sitt förhållningssätt och för att de ska kunna klara av det ledarskap 
yrket kräver. 
 
Informanterna har under sina yrkesverksamma liv skaffat sig egna erfarenheter kring detta 
ämne och det visar sig att alla informanter försöker använda ett lugnt och stillsamt 
bemötande gentemot alla elever men framförallt mot elever som utmanar. Detta arbetssätt 
är något informanterna själva antingen har läst sig till eller haft föreläsningar om. Enligt 
Skolverket (2018) så är det rektor som ansvarar för att personalen på en skola får den 
kompetensutveckling som krävs för att de ska kunna utföra sina uppgifter professionellt. 
Informanterna berättar att deras kompetensutveckling är något de själva har skaffat sig 
genom att titta i litteratur och forskning, det är även så att en del av informanterna själva 
frågar rektor om de kan få gå de fortbildningar som de anser passar dem och inte tvärtom. 
  
Kadesjö (2010) menar att personalen ibland kan exkludera barn som utmanar genom att ge 
kritiska omdömen, genom att skälla och att straffa. Denna exkludering är även något 
Gruber et al (2011) nämner eftersom att barnen som utmanar ofta kan bli exkluderade 
genom att de yrkesverksamma lärarna saknar kunskap och förmågan att bemöta dessa 
elever. Utifrån den data som kom fram genom intervjuer kan inte dessa påståenden 
styrkas. Ingen av informanterna berättar att de tycker det är särskilt jobbigt eller att de 
medvetet undviker dessa barn. Däremot visar det sig utifrån resultatet att informanterna 
tycker att det är viktigt med ett tydligt ramverk med tydliga gränser och att personalen 
visar detta genom ett lugnt bemötande istället för ett aggressivt bemötande.  
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Vilken betydelse tillskrivs förhållningssätt och bemötande i arbetet med 
dessa barn 
Både Kadesjö (2010) och Drugli (2003) nämner betydelsen av att lära känna det enskilda 
barnet, detta för att läraren då kan skapa en förståelse för vad som är på gång och på så vis 
redan ha redskap för att ingripa. Informanterna är också överens om detta då de menar att 
en bra relation till eleverna leder till att de då vet på vilket sätt de ska bemöta barn som 
utmanar. Informanterna menar att det är svårt att hantera och bemöta ett barn som man 
inte känner. Men om en lärare lär känna det enskilda barnet finns det en möjlighet att 
läraren bemöter barnet på ett sätt som kan tillgodose dennes behov. 
  
I litteratur framgår det att barn som utmanar behöver en positiv skolanknytning. Broberg 
(2015) beskriver det som att det är viktigt att lärarna ger barnen en speciell 
uppmärksamhet, den uppmärksamheten går ut på att ge barnen positiv bekräftelse, 
gränssättning med värme och att man har tålamod. Detta är något samtliga informanter 
också är överens om då de anser att det inte fungerar att bemöta barn som utmanar genom 
att skälla och vara arg. Det som krävs och som tidigare har nämnts är att lärarna använder 
sig av ett lugnt förhållningssätt, men med ett tydligt ramverk och tydliga gränser som är 
tydlig med vad man får och inte får göra 
  
Det lugna bemötandet samtliga informanter talar om är ett bemötande som de alltid har 
försökt att arbeta efter. På senare tid och med hjälp av litteratur de har sökt sig till så har 
detta bemötande också fått ett namn, vilket är lågaffektivt bemötande. Informanterna 
menar som sagt att detta är ett bemötande som handlar om att den vuxne på ett medvetet 
och kontrollerat sätt hanterar en krissituation. Den vuxne försöker hjälpa barnet tillbaka 
till självkontroll på ett smidigt sätt. Hejlskov Elvén (2014) påpekar också hur viktigt det är 
att lärare inte är arga och konfronterande i sitt bemötande mot barn som utmanar eftersom 
det lätt kan smitta av sig på eleverna. Hejlskov Elvén (2014) menar att ett lågaffektivt 
bemötande kan minska antalet konflikter, om lärare förändrar sitt kroppsspråk och tonläge. 
Människor påverkas av andra människor, om en elev omger sig av glada personer så blir 
de glada. Medan arga människor gör oss arga. Det bästa sättet att bemöta ett barn som 
utmanar är att försöka avleda elevens beteende, detta kan man göra genom att bland annat 
prata om elevens intressen eller be eleven om hjälp med något annat. 
  
Vilka förhållningssätt används under skolverksamheten och i 
fritidsverksamheten 
Drugli (2003) påpekar att när en lärare arbetar med barn som utmanar så kan det leda till 
en utmaning på ett personligt plan. Arbetet kan påverka personalens känslor och 
förhållningssätt. Känslorna och förhållningssättet kan i sin tur sätta en prägel på arbetet 
som utförs. Personalen behöver ha vissa förhållningssätt som utgångspunkt i arbetet med 
barn som utmanar och lärarna måste vara beredda på att förändra sitt förhållningssätt vid 
behov. I resultatet framgår det att informanterna i grund och botten använder sig av 
samma förhållningssätt på fritidshemmet som i klassrummet. Däremot så är det skillnad 
mellan skola och fritidshemmet, informanterna menar att skolan är obligatorisk och 
uppgiftsstyrd jämfört med fritidshemmet som är frivillig och intressestyrd. Detta leder till 
skillnader i undervisningen, till exempel så är det väldigt sällan att en elev måste utföra en 
uppgift under fritidsverksamheten. Det leder då till att fritidslärarna kan använda sig av 
olika strategier men fortfarande använda samma förhållningssätt. 
 
Enligt Rova & Sjögren (2016) så måste personalen använda sig av ett förhållningssätt som 
svarar mot elevernas behov i en problemsituation. För att dessa barn ska bli hjälpta så 
behöver personalen använda metoder som skapar goda relationer och trygghet. Ett sätt att 
hantera och förebygga konflikter och stress är att använda sig av ett lågaffektivt 
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bemötande. Detta förhållningssätt handlar om att personalen skapar en miljö som är lugn 
och att det finns positiva förväntningar, om en lärare är lyhörd mot eleverna så bidrar det 
till en trygghet och en förståelse.  
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Diskussion 
Inledningsvis redovisar vi de viktigaste slutsatserna och sedan diskuterar vi dessa med 
utgångspunkt i studiens frågeställningar. 
 
Vår första slutsats utifrån denna undersökning är att fritidslärare har kunskap och 
utbildning om barn som utmanar, däremot är det något som de själva har tillskansat sig. 
Andra slutsatsen är att fritidslärare försöker använda sig av ett lågaffektivt bemötande och 
att de har gjort det under lång tid. Förutom det lågaffektiva bemötandet så är det av största 
vikt att lära känna den enskilda eleven. Vår sista slutsats är att fritidslärare alltid försöker 
använda sig av ett och samma förhållningsätt men att de använder olika strategier i arbetet 
med den enskilda eleven. 
 
Vilken kunskap och utbildning har fritidslärare om barn som utmanar? 
Det framgår tydligt att informanterna har en kunskap om barn som utmanar, framförallt då 
det går att se liknande svar från alla informanter om vilka dessa barn är. I litteratur finns 
det också likheter med informanternas svar jfr Kadesjö (2010). Denna kunskap lärarna 
besitter är något de inte har fått genom sin universitetsutbildning. Detta är något de på 
egen hand har tagit reda på. Det kan tolkas som att det finns brister i deras utbildning då 
den är äldre och att det idag finns ny forskning. Däremot är det väldigt intressant att 
rektorerna inte har initierat fortbildning inom detta område, framförallt då det i skolverket 
(2018) framgår att det är rektorns ansvar att personalen på en skola får den 
kompetensutveckling som krävs för att de ska kunna utföra sitt jobb professionellt. 
 
I litteratur framgår det att barn som utmanar kan bli exkluderade jfr Gruber et.al (2011) 
och Kinge (2008). Detta är något som föreliggande studie inte kan styrka eftersom det inte 
går att utläsa att någon informant medvetet undviker dessa barn utan istället påpekar 
informanterna att det är viktigt med tydliga gränser och att fritidsläraren visar detta genom 
ett lugnt bemötande. Då vi endast har genomfört intervjuer med yrkesverksamma 
fritidslärare så kanske svaren de har gett oss är svar som de önskar att de arbetar utifrån. 
Men hade vi också använt oss av observationer så hade resultatet kanske blivit 
annorlunda. Att observationer kanske hade gett ett annat resultat beror på att våra egna 
erfarenheter utifrån verksamhetsförlagd utbildning och yrkeslivserfarenhet har visat på en 
exkludering av dessa barn jfr Gruber et.al (2011) och Kinge (2008). Sedan tror vi att det är 
en sak att ha faktakunskaper om något, men det är en helt annan sak att utföra det i 
praktiken. Dels kanske läraren tror att hen arbetar på ett visst sätt, dels är det kanske 
personalbrist och lärarna på arbetsplatsen inte har tid till alla elever.   
 
Vi har i denna studie inte valt att fokusera på en speciell grupp elever, utan vi valde att 
fokusera på alla barn som utmanar. Men eftersom det i litteratur framkommer att barn som 
utmanar kan kategoriseras efter diagnoser och att lärare kan använda diagnoser som 
förklaringsmodell till varför det är stökigt på en skola (jfr. Bendtsson, 2017; Kadesjö, 
2010; Odenbring, Johansson & Hunehäll, 2017) så är detta också ett intressant ämne. 
Informanterna använde sig inte av diagnoser som förklaring till dessa barn utan uttryckte 
sig istället med begrepp som utagerande och stökiga. Kanske undviker informanterna att 
använda sig av diagnoser som förklaringsmodell för att de vet att de inte ska etikettera 
barn. Men detta kan också tolkas som att informanterna visar på en kunskap om 
bemötandet av barn som utmanar. Jakobsson & Nilsson (2011) menar att diagnoser är 
ofullständiga som arbetsinstrument i det pedagogiska sammanhanget då de inte beskriver 
en människa utan endast beskriver generella beteenden. Detta styrks då ingen informant 
berättar att de använder sig av diagnoser som verktyg i det pedagogiska arbetet. 
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Vilken betydelse tillskrivs förhållningssätt och bemötande i arbetet med 
dessa barn? 
Informanterna berättar vikten av att lära känna eleven för att kunna bemöta den på rätt sätt 
och möta dennes behov jfr Drugli (2003). Enligt vår uppfattning är relationen till eleven 
viktig för att veta hur en elev reagerar i olika situationer samt att veta när eleven behöver 
stöttning och som lärare lär man sig vilka krav eleven klarar av.  
 
Informanterna anser att det inte går att bemöta barn som utmanar genom att skälla. Det 
krävs att fritidslärarna använder sig av ett lugnt förhållningssätt med ett tydligt ramverk 
och tydliga gränser om vad elever får göra eller vad de inte får göra. Det viktiga är att 
läraren visar detta genom ett lugnt bemötande istället för ett aggressivt bemötande jfr 
Hejlskov Elvén (2014). En tolkning kan vara att detta lugna förhållningssätt är något alla 
vuxna kan utgå ifrån när de arbetar med barn. Däremot är det av stor vikt att den vuxne 
verkligen har kunskap om vad ett lågaffektivt bemötande är. Enligt vår uppfattning kan 
vissa misstolka detta och låter allting som händer barnen passera utan att göra något vilket 
inte är syftet med detta förhållningssätt. 
 
Informanterna har nämnt att barn som utmanar även kan vara barn som är tysta, blyga och 
tillbakadragna. Eftersom både litteratur och informanter beskriver ett lågaffektivt 
bemötande som ett bra förhållningssätt så undrar vi om detta är bäst för just dessa barn. 
Eller skulle dessa barn må bättre av att bemötas med ett annat förhållningssätt? Detta 
belyser tyvärr inte vår studie. 
 
Vilka förhållningssätt används under skolverksamheten och i 
fritidsverksamheten? 
Drugli (2003) påpekar att lärare bör ha vissa förhållningssätt som utgångspunkt i sitt 
arbete. I resultatet framgår det däremot att informanterna försöker använda sig samma 
förhållningssätt i skolverksamheten och under fritidsverksamheten. Informanterna menar 
att de alltid försöker använda sig av det lågaffektiva bemötandet. Däremot så ändras deras 
strategier vid behov. Det kan tolkas som att när en fritidslärare lär känna eleverna så kan 
de se vilka behov en enskild elev har och hur dessa ska tillgodoses. Här menar vi att 
fritidsläraren alltid kan använda sig av ett lugnt bemötande men för att till exempel få en 
elev att utföra något krävs det olika strategier beroende på vem eleven är. Att 
informanterna ändrar sina strategier beror också på att fritidsverksamheten är mer fri än 
skolverksamheten. På fritidshemmet är det sällan elever verkligen måste utföra en uppgift 
eller en aktivitet som den inte vill. Informanterna menar att detta leder till att fritidslärare 
kan använda andra strategier under fritidsverksamheten än under skolverksamheten.  
 
Avslutningsvis så återgår vi till studiens syfte som var att nå ökad kunskap och djupare 
förståelse om fritidslärarens erfarenheter av arbetet med barn som utmanar den 
pedagogiska verksamheten. Vi tycker att studien gett en djupare kunskap och ökad 
förståelse inom detta område. Framförallt visar studien på vikten av att som yrkesverksam 
fortsätta sätta sig in i ny forskning och litteratur för att ständigt följa med i utvecklingen. 
Vi är väldigt glada över att vi valde att fördjupa oss i detta ämne framförallt då vi vet att vi 
kommer att möta barn som på olika sätt utmanar oss i vår framtida yrkesroll.  
 
Vidare forskning 
Efter genomförda intervjuer så upptäckte vi att samtliga informanter har fått söka sig till 
ny kunskap inom detta område på egen hand. Enligt Skolverket (2018) så ansvarar rektor 
för att personalen får den kompetensutveckling som krävs för att det professionellt ska 
kunna utför sina uppgifter. Vi tycker att detta var anmärkningsvärt och ser gärna att vidare 
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forskning handlar om vad rektorerna gör för att personalen ska få den 
kompetensutveckling som krävs för yrket. Detta tycker vi är väldigt viktigt för att kunna 
utvecklas i sitt yrkesliv och för att barnen ska ges bästa möjliga chans till utveckling.   
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BILAGA 1:  
Informationsbrev 
 
Hej!  
Vi är två studenter som studerar sista terminen till grundlärarprogrammet med inriktning 
fritidslärare vid Umeå universitet. Nu skriver vi vårt examensarbete som handlar om 
bemötandet av “barn som utmanar” i fritidshemmet. Med ”barn som utmanar” menar vi 
barn som på något sätt stör verksamheten, under en aktivitet, under den fria leken, på 
rasten eller kanske under lunchen. Det behöver inte handla om ett barn som har en diagnos 
utan det kan lika gärna handla om ett barn som har svårt att koncentrera sig och med ord 
förstör för andra.   Att vi vill undersöka detta är för att vi vill få en ökad förståelse om det 
här området då vi anser att detta är ett väldigt viktigt område för oss som framtida 
fritidslärare. 
 
För att kunna nå ökad kunskap om detta behöver vi hjälp av yrkesverksamma 
Fritidslärare. Vi skulle därför vara väldigt tacksamma ifall du vill ställa upp på en intervju 
för att dela med dig av dina erfarenheter. I intervjun kommer vi att ställa frågor som berör 
detta ämne. Intervjun kommer ta 30-60 minuter. 
 
Intervjun kommer att spelas in och allt material kommer att behandlas konfidentiellt. Du 
kommer självklart att förbli anonym och inspelningen raderas så fort rapporten är klar. Du 
har rätt att när som helst avbryta din medverkan i denna studie och datainsamlingen vi får 
kommer endast att användas i detta arbete. 
 
Vill du ha mer information om detta examensarbete eller din medverkan är du välkommen 
att kontakta oss. 
 
Tack på förhand! 
 
Mvh 
Jesper Lyxell, 072-*******        jesperlyxell@hotmail.com 
Petter Degerfeldt, 073-*******  Petterdegerfeldtt@gmail.com 
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BILAGA 2: 
Intervjuguide 

1. Hur länge har du jobbat och hur länge har du varit på den här skolan? 
2. Vart gick du din utbildning? 
3. Varför sökte du till utbildningen?  

 
Undersökningsfrågor: 

1. Vad definierar du som “utmanande barn”? 
2. Hur brukar du som fritidslärare förhålla dig när du möter dessa barn överlag? 
3. Hur vet du vilket förhållningssätt du ska använda mot den enskilda eleven? 
4. Hur ser ditt förhållningssätt ut under skolverksamheten jämfört med fritids? 

Följdfråga: Varför? 
5. Vilken typ av utbildning inom detta område fick du när du utbildade dig till 

fritidslärare? 
6. På vilket sätt samtalar ni om det här i arbetslaget?  
7. Vilken fortbildning har du fått inom det här ämnet? 
8.  Hur samarbetar du/ni med lärarna inom det här ämnet?  

 
 


