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Sammanfattning 

Elever med utmanande beteende är inget ovanligt att stöta på inom skolans värld och det är 

sannolikt något som all fritidspersonal är bekant med. Denna studies syfte var att öka 

kunskap om hur den verksamma personalen i fritidshemmet förhåller sig till de elever som 

de menar har ett utmanande beteende och relationsskapandets betydelse i mötet med dessa 

elever. Studiens fokus vilade på hur fritidspersonalen tolkade begreppet elever med 

utmanade beteende samt vad fritidspersonalen har för kunskap och erfarenheter inom 

ämnet. Vidare har fokus legat på vilken vikt relationsskapandet har, samt hur konfliktartade 

situationer hanteras med dessa elever. Studien har utgått från åtta kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer med yrkesverksam personal på fritidshem. Intervjuerna 

transkriberades samt analyserades med hjälp av analysmetoden tematisk analys. Studiens 

teoretiska utgångspunkter har varit det sociokulturella och relationella perspektivet. 

Studiens slutsats är att fritidspersonalen har erfarenhet av elever de anser har ett utmanande 

beteende, att relationer är viktigt i mötet med dessa elever samt att lågaffektivt bemötande 

är en strategi samtliga informanter delvis använder. 
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1. Inledning 
Den här studien handlar om fritidspersonalens förhållningssätt och bemötande gentemot 

elever som de uppfattar har ett utmanande beteende. Studien behandlar även 

relationsskapandets betydelse i arbetet med dessa elever. Under vår VFU1 har vi reflekterat 

över hur svårt det är att hantera konfliktsituationer med elever där vi ännu inte hunnit 

etablera en relation till eleverna i fråga. Vi har också uppmärksammat att fritidspersonal 

intar olika förhållningssätt beroende på vilka elever de möter i olika situationer. Hejlskov 

Jørgensen, Stolt och Veje (2016) anser att situationer där elever utmanar kan 

vara påfrestande för pedagoger. Det är då viktigt att pedagoger har strategier för att kunna 

hantera konfliktartade situationer med dessa elever. Läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11) påtalar vikten av att alla elever i fritidshemmet 

skall känna trygghet i elevgruppen (Skolverket, 2019). 

   Fritidshemmets pedagogik bygger enligt Skolverket (2014) på relationer, både relationer 

mellan eleverna samt relationer mellan elever och fritidspersonalen. Aspelin (2015) lyfter 

fram begreppet relationskompetens, vilket förknippas med yrken som bygger på arbete med 

relationer, främst läraryrket. Lärare har en viktig roll som handlar om att bygga relationer 

till elever samt mellan elever. För läraren handlar det om att skapa förståelse för elevers 

perspektiv på saker och ting, istället för att utgå från antaganden om vad elever vill eller 

menar. Enligt Dahl (2014) har relationer en naturlig plats i fritidslärares arbete, dock belyser 

Dahl att många i fritidspersonalen uppvisar en osäkerhet i att möta det som uppfattas som 

problematiska relationer. Problematiska relationer innefattar relationer som är konfliktartad 

och ej harmoniska (Dahl, 2014).  

   Elever som vid upprepade gånger bryter mot regler, normer eller förväntningar som 

samhället har på dem benämns som barn med beteendeproblem (Kadesjö, 2010).  Enligt 

Kadesjö (2010) är det inte ovanlig att elever agerar ut ibland och han hävdar att testa gränser 

är en nödvändig del av barns utveckling. Det handlar oftast om problem som uppstår i 

stunden såsom exempelvis protester mot krav. Kadesjö anser att dessa situationer kan vara 

jobbiga för barnet och dess omgivning. Greene (2016) hävdar att det är viktigt att lärare och 

pedagoger reflekterar över deras föreställning omkring dessa elever eftersom detta påverkar 

hur de bemöter eleven.  

   I denna studie kommer termen “elever med utmanande beteende” att användas, en 

omskrivning av Kadesjös (2010) begrepp “barn som utmanar”. Begreppet kommer i denna 

studie att innefatta alla elever som fritidspersonalen anser stör undervisningen i 

fritidshemmet, exempelvis under samlingar, aktiviteter eller på mellanmålet. Begreppet 

innefattar dels de elever som har en diagnos eller är under utredning, likväl som andra elever 

som uppfattas störa undervisningen temporärt eller vid upprepade tillfällen.   

   På fritidshemmet kommer fritidspersonalen mest troligt stöta på elever som uppfattas ha 

ett utmanande beteende (Karlsson, 2020). Vi anser därmed att detta ämne är intressant 

utifrån vårt framtida yrke som fritidslärare och denna studie syftar till att nå ökad kunskap 

och djupare förståelse om hur verksam fritidspersonal förhåller sig till de elever som de 

menar har ett utmanande beteende. Specifikt fokus kommer att ligga på vikten av 

relationsskapande i mötet med dessa elever. 

                                                      
1 Verksamhetsförlagda utbildning 
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1:1 Syfte 

Syftet med denna studie är att öka kunskapen om hur den verksamma personalen i 

fritidshemmet förhåller sig till de elever som de menar har ett utmanande beteende 

och relationsskapandets betydelse i mötet med dessa elever. 

 

 

1:2 Frågeställningar 

 Hur tolkar den verksamma personalen i fritidshemmet begreppet elever med 

utmanade beteende? 

 

 Vilken utbildning och kunskap anser sig den verksamma personalen i 

fritidshemmet ha gällande elever med utmanande beteende? 

 

 Hur bemöter den verksamma personalen i fritidshemmet konfliktartad 

situationer med elever med utmanande beteende? 

 

 Vilken betydelse anser den verksamma personalen i fritidshemmet att 

relationsskapande har i mötet med elever med utmanande beteende?  
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2. Bakgrund 
I det här kapitlet presenteras inledningsvis centrala begrepp för studien, samt tidigare 

forskning och relevant litteratur. Avsnittet avslutas med denna studies teoretiska 

utgångspunkt. 

 

 

2:1 Centrala begrepp 

I detta avsnitt presenteras och förklaras de begrepp som är centrala för denna studie. 

 

2:1:1 Elever med utmanande beteende 

Enligt Eresund och Wrangsjö (2008) så är en naturlig del av barns utveckling att testa 

gränser och de påvisar även att alla barn är arga ibland. Kadesjö (2010) instämmer med 

detta och han anser vidare att det är när barn upprepade gånger bryter mot normer, regler 

eller förväntningar som finns i omgivningen som deras beteende kan benämnas 

beteendeproblem. Barn med utmanande beteende innefattar enligt Kadesjö (2010) elever 

som på något vis utmanar eller stör undervisningen. Det innebär att ett barn med utmanande 

beteende inte nödvändigtvis har någon form av diagnos. I denna studie används 

benämningen elever med utmanande beteende som samlingsbegrepp för dessa elever. 

 

2:1:2 Personalen på fritidshemmet 

Skolverket (2014) belyser att lärare i fritidshem ansvarar över att bedriva undervisningen 

på fritidshemmet i kraft av sin legitimation. Vidare betonar Skolverket att fritidspedagoger 

innefattar personal som har examen för att arbeta på fritidshemmet. Begreppet personal i 

fritidshemmet innefattar samtlig personal som arbetar på fritidshemmet. I denna studie 

används benämningen fritidslärare för att beskriva de som har legitimation för att bedriva 

undervisning på fritidshemmet. Benämningen fritidspedagog används för att beskriva den 

personal som arbetar på fritidshemmet, men som har annan pedagogisk utbildning än 

fritidslärare. All personal benämns som fritidspersonal. 

 

2:1:3 Förhållningssätt och bemötande 

Ursberg (1996) beskriver att begreppet förhållningssätt innefattar beteende och agerande i 

interaktioner med elevgruppen. I denna studie används begreppen förhållningssätt och 

bemötande för att beskriva hur fritidspersonalen agerar i mötet med elever. Vidare kommer 

begreppen förhållningssätt och bemötande att likställas, eftersom de i denna studie har en 

likvärdig innebörd. 

 

 

2:2 Tidigare forskning och relevant litteratur  

I det här avsnittet presenteras tidigare forskning och litteratur som är relevant till 

ämnet. Inom forskningsfältet som berör fritidshem finns en lång tradition där bland annat 

kunskap om barns sociala och emotionella utveckling utgjort en grund för fritidslärares 

yrkeskompetens. Det finns dock begränsat med forskning om elever med utmanande 

beteende, speciellt inom fritidshemmet. Därför kompletteras tidigare forskning med 

litteratur som både är inriktad mot den obligatoriska skolan samt fritidshemmet. Detta trots 
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att kunskapsbasen i sådan litteratur är svår att redogöra för i detalj. Utöver forskning 

refererar denna studie således även till metoder, idéer och arbetssätt, vilka kan ses som 

normativt framhållna. Avsnittet inleds med fritidshemmets uppdrag och följs sedan av en 

tematiserad bakgrund med följande rubriker: elever med utmanande beteende, samverkan, 

relationsskapande, förhållningssätt och bemötande samt avslutningsvis konflikthantering. 

 

2:2:1 Fritidshemmets uppdrag  

Enligt lgr11 ska undervisningen inom skola och fritidshem vara likvärdig och anpassas efter 

varje elevs förutsättningar och behov. Lärandet på fritidshemmet skall vara grupporienterat, 

situationsstyrt, upplevelsebaserat samt utgå ifrån elevens erfarenheter och utmana till vidare 

upptäckter (Skolverket, 2019). Det går även att läsa om i skollagen, där det står:  

 

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en 

meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och 

elevens behov. Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap. (SFS 

2010:800, 14 kap. 2§). 

 

Skolverket betonar att det är gynnande för elevers utveckling och lärande om eleverna får 

tillbringa tid i en stimulerande lärmiljö som erbjuder elever interaktioner och lek med 

kamrater samt vuxna som visar eleverna intresse. För att fritidshemmets visioner ska bli 

verklighet krävs att personalen värderar fritidshemmets uppdrag samt ser vikten av att 

bekräfta samtliga elever (Skolverket, 2014). Trygghet på fritidshemmet är även något som 

är avgörande för hur eleverna trivs på fritidshemmet samt hur pass dem kan ta till sig 

undervisningen och lärandet (Skolverket, 2016). 

 

2:2:1:1 Utmanande beteende på fritidshemmet  

I fritidshemsverksamheten finns det elever som kräver mer tid än andra. Dessa elever kan 

bland annat vara elever med utmanande beteende (Karlsson, 2020). Eresund och Wrangsjö 

(2008) anser att fritidshemmets verksamhet inte är lika kravstyrd som skolans verksamhet 

tack vare dess friare form. Fritidspersonalen har därmed större frihet när det kommer till att 

bemöta elever med utmanande beteende. Vidare spekulerar Eresund och Wrangsjö omkring 

att problemet på fritidshemmet däremot kan vara att elevgrupperna är stora och brist på 

personal kan förekomma. Karlsson (2020) hävdar att elever med utmanade beteende ofta 

behöver mer struktur vilket fritidshemmet som har en friare form kan sakna. Ett 

välfungerande fritidshem kan underlätta för de elever som är i behov av mer stöd, då hela 

elevgruppen kan bli tryggare. 

 

2:2:2 Elever med utmanande beteende 

Barnläkaren Kadesjö (2010) skriver i en artikel publicerad av Socialstyrelsen att elever med 

utmanande beteende handlar om barn som dels har svårigheter att reglera sina känslor, men 

också de som uppvisar problematik med sociala relationer. Vidare menar Kadesjö att det 

kan handla om barn som exempelvis har ett normbrytande eller explosivt beteende eller 

uppvisar hyperaktivitetssyndrom. 

   Eresund och Wrangsjö (2008) hävdar att bråkighet inte är ett självklart karaktärsdrag hos 

barn. Definitionen skapas genom att de vuxna i barnets närhet tillskriver barnen den 

egenskapen baserat på sina egna känslor gentemot barnet i fråga. Vidare menar Eresund och 
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Wrangsjö att alla vuxna är olika, vilket resulterar i att exempelvis en lärare kan ha lättare 

att handskas med ett bråkigt barn än med ett annat.  

   Enligt Hejlskov Jørgensen m.fl. (2016) kan utmanade beteende delas upp i två kategorier; 

farligt och ofarligt beteende. Det ofarliga kräver inget omedelbart ingripande men det gör 

däremot farliga beteendet eftersom eleven då kan vara en fara för andra eller sig själv. Det 

som är viktigt vid båda fallen är att undersöka bakomliggande orsak till beteendet. En 

bakomliggande orsak kan enligt Karlsson (2020) vara stress. Hur barn agerar i olika 

situationer kan påverkas av stress. Vidare anser Karlsson att vissa barn reagerar starkare än 

andra eftersom alla barn är olika.  

 

2:2:3 Fortbildning och utbildning  

Det är enligt Kadesjö (2010) viktigt att lärare får utbildning som hjälper dem att utveckla 

sitt förhållningssätt till elever. Falkner och Ludvigsson (2016) har sammanställt forskning 

på fritidshemmet i syftet att fritidshemmet skall bedrivas på vetenskaplig grund. I 

forskningsöversikten belyser Falkner och Ludvigsson att den kunskap som fritidslärare 

tillhandahåller sig i utbildningen innefattar att arbeta med elevers sociala utveckling på både 

individ och gruppnivå. Vidare innefattar utbildningen kunskaper inom relationsskapande 

och ledarskap.  

   Skolverket (2014) påtalar att huvudmannen är ansvarig för att personalen på 

fritidshemmet ges möjlighet till kompetensutveckling och att den ska baseras på de behov 

och det uppdrag som fritidshemmet vilar på. Vidare belyser Skolverket att många 

arbetsuppgifter är liknande för förskoleklassen, fritidshemmet och skolan, men att 

personalen på fritidshemmet ska ges möjlighet att vidareutveckla sina kunskaper samt 

reflektera omkring det som berör just fritidshemmet specifikt. 

 

2:2:4 Samverkan 

Johansson, Flygare och Hellfeldt (2017) anser att positiva sociala relationer och beteenden 

grundas av ett bra skolklimat vilket utmärks av lärande, kreativitet, stimulans, trygghet, 

kompetens, delaktighet, hjälpsamhet, ansvar och inflytande. I lgr11 står det att 

undervisningen ska anpassas efter alla elevers behov och förutsättningar och vidare påtalas 

att skolan har ett särskilt ansvar gentemot de elever som uppvisar svårigheter att uppnå 

målen (Skolverket, 2019).  

   Ahlberg (2015) anser att samverkan, kommunikation och relationer spelar en betydande 

roll för att bygga upp en fungerande skolsituation för de elever som är i behov av olika 

former av extra anpassningar och särskilt stöd. Vidare menar Ahlberg att det är av vikt att 

inom arbetslaget diskutera de skilda uppfattningar som kan uppstå i syfte att diskutera från 

olika perspektiv.  

   Lindström och Pennlert (2016) menar att eftersom alla lärare är individer, med olika 

kunskap och erfarenheter i bagaget, så är det av vikt att lärarna samarbetar. Detta eftersom 

den samlade kompetensen som eleverna då möter blir såväl bredare som djupare jämfört 

med den enskilda lärarens individuella kompetens. Lindström och Pennlert vidareutvecklar 

detta resonemang genom att förklara att det krävs fler ögon för att se helheten. Detta 

förklaras genom att en lärare kan besitta en viss kompetens, vilken kan kompletteras med 

en kollegas kompetens på ett annat område. Således kompenserar dessa två lärare för 

varandra, vilket gör att de bildar en gemensam kunskapsbas. Även Ahlberg (2015) påtalar 
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vikten av att se hela eleven och förklarar detta med att en lärare behöver skapa sig en 

förståelse för vilken problematik som ligger bakom en elevs svårighet. 

   Fröman och Johansson (2017) anser att det är av vikt att arbetslag anordnar gemensamma 

arbetsmöten för att kunna diskutera och reflektera över arbetet i stort. För att dessa möten 

ska vara givande behövs tid för såväl planering inför mötena, likväl som utvärdering över 

de strategier och mål som satts av arbetslagen under mötena. 

 

2:2:5 Relationsskapande 

I en vetenskapligartikel som belyser lärares relationskompetens utifrån en relations-

filosofisk tolkningsram skriver Aspelin (2015) att relationskompetens ofta kopplas till 

läraryrket och måste betraktas från olika håll för att bli förståeligt. Ur ett socialt perspektiv 

innebär relationskompetens förmågan att handskas med relationer av olika slag. Aspelin 

förklarar detta med att läraren använder redskap för att främja positiva relationer. Vidare 

betonar Aspelin det mellanmänskliga perspektivet på relationskompetens, vilket handlar om 

hur lärare är i relationer till elever. Positiva aspekter är om läraren är närvarande i sitt 

bemötande av eleverna och ger respons på sådant som inte alltid har ett förutbestämt syfte 

och mål. Aspelin drar slutsatsen att det sociala perspektivet är dominant i läraryrket men att 

båda perspektiven bör användas. Dahl (2014) har i sin studie med etnografisk ansats 

genomfört deltagande observation och intervjuer med åtta personer från två olika arbetslag. 

I studien belyser Dahl att fritidslärarna värderar social kompetens högst, och relationsarbetet 

är en stor del av fritidshemsverksamheten.  

   Enligt Skolverkets allmänna råd för fritidshem så är relationer centralt på fritidshemmet 

och fritidspersonalen kan ses som experter på arbetet med grupprelationer (Skolverket, 

2014). Ihrskog (2006) har genomfört en etnografisk studie med tio tolvåringar från tre olika 

skolor med syftet att studera barns relationer. I studien framgår att det är fritidspersonalens 

ansvar att bygga relationer både till eleverna samt mellan dem. Genom att ha förståelse för 

elevers kompisrelationer så får personalen kunskap som de sedan kan använda när de formar 

verksamheten eller bemöter eleverna. Resultatet i Ihrskogs studie visar att barn känner att 

ansvaret för relationsskapandet ligger på dem. Aspelin (2015) belyser att lärare bör skapa 

goda relationer till eleverna eftersom det kan hjälpa eleverna att våga ta kontakt med andra 

elever eller vuxna. Vidare hjälper det även läraren att förstå elevens perspektiv på saker och 

ting.  

   Dahl (2014) beskriver i sin studie fritidslärarens relationsarbete med begreppet 

handlingsrepertoar vilken innefattar samlad information om kollektivt utvecklade arbetssätt 

och förståelse av barn. Vidare belyser Dahl att fritidslärarnas arbete handlar om att 

konstruera aktiviteter och miljöer i vilka eleverna kan mötas i ett positivt sammanhang. 

Pedagogernas arbete innefattar att växla mellan att organisera aktiviteter och verksamheten 

samt att delta i elevers aktiviteter.   

 

2:2:6 Förhållningssätt och bemötande  

I en fallstudie som Ursberg (1996) genomfört med fem fritidslärare på fem olika skolor 

beskriver hon olika faktorer som påverkar fritidslärarens förhållningssätt. Den faktor som 

främst påverkar är lärarens personliga mål eller syfte, eftersom de styr hur läraren bemöter 

elevgruppen. Ursberg påtalar att fritidslärarens bemötande och agerande är av stor vikt 

gällande barns positiva utveckling. Detta om barnen ges kontinuerlig uppmuntran, att de 
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känner sig respekterade och tagna på allvar och ges det stöd de behöver. Vidare belyser 

Ursberg att i de fall där interaktionen mellan lärare och elev är begränsad och där miljön 

inte är gynnande för elevernas utveckling, så är påverkan negativ då ingen varm och 

tillitsfull relation skapas. Ursberg menar att fritidsläraren växlar mellan flera olika roller 

under en dag beroende på bland annat vilken situation det handlar om, gruppstorlek eller på 

vad som ska förmedlas. Detta får stöd av Dahl (2014) som i sin studie beskriver lärarens 

olika roller som ett växelspel, där pedagogen beroende på situation agerar ut olika roller.  

   I en samanställning av 800 metaanalyser om vad som påverkar elevers studieresultat 

påvisar Hattie (2014) att en faktor som är av särskild vikt för att påverka eleverna positivt 

är om läraren byggt en förtroendefull relation till sina elever. Hattie beskriver att en 

förtroendefull relation inrymmer förmågan att lyssna på eleverna, ge dem uppmärksamhet, 

visa respekt för deras bakgrund, känna empati samt möta eleverna med värme. Detta kan 

enligt Hattie bidra till att eleverna får större förtroende för läraren samt skapar ökad 

trygghetskänsla hos eleverna. 

   Öhman (2016) anser att elever är i behov av mer positiva upplevelser än negativa, ungefär 

fem positiva upplevelser väger upp en negativ upplevelse. Öhman använder begreppet må-

bra-känslor vilket innefattar känslor som inte endast får människor att må bra för stunden 

utan har större påverkan. Lärare och pedagoger måste ha detta med sig i bemötandet med 

elever eftersom det kan ha positiv påverkan på elevers engagemang, lärande och utveckling. 

Vidare anser Öhman att pedagogisk medvetenhet handlar om hur läraren och pedagoger 

arbetar mot att ha mer positiva tankemönster och ha ett förhållningssätt som vilar på en mer 

positiv förklaringsstil.  

   Hartman och Torstensson-Ed (2007) hävdar att för att vuxna ska kunna se elever som 

medmänniskor så måste de se barnens alla sidor, både de positiva och negativa sidorna. Som 

tidigare framförts så är relationer centralt i fritidspersonalens uppfattning av ett gott 

bemötande gentemot elever. Aspelin (2015) belyser i sin vetenskapliga artikel att lärare 

måste skapa en relation till eleven för att kunna se deras perspektiv på saker och ting.   

   Dahl (2011) har under sju månader genomfört en etnografisk studie om barns sociala liv 

på fritidshemmet på ett fritidshem med 41 elever mellan åtta och nio år. I studien resultat 

framgår att elevgruppens storlek även har en betydelse eftersom den påverkar ifall elever 

får ett mer ytligt bemötande än ett närmare. Även Skolverket (2014) belyser gruppstorlekens 

betydelse genom att påtala svårigheten med hur personalen ska kunna möta och uppfylla 

elevernas behov om elevgruppen är för stor. Vidare menar Skolverket att en stor elevgrupp 

kan verka negativt på eleverna eftersom relationen mellan elev och lärare då ofta blir flyktig 

och ytlig och att det kan bidra till en känsla av otrygghet och anonymitet från elevernas sida. 

Detta kan ge upphov till att elever agerar ut på ett aggressivt sätt eller yttra sig på andra vis 

som exempelvis trötthet eller nedstämdhet. Även dialogen mellan lärare och elever 

försämras om gruppkonstellationerna är för stora. Detta eftersom förutsättningarna riskerar 

bidra till en envägskommunikation som baseras på att personalen i fritidshemmet endast 

säger åt eleverna vad de ska och inte ska göra. Elevgruppens storlek är mer avgörande för 

den pedagogiska kvaliteten än vad personaltätheten är. 

 

2:2:7 Bemötande av elever med utmanande beteende 

Karlsson (2020) menar att fritidspersonalen ibland möter elever som de anser har ett 

utmanande beteende. De attityder som personalen har gentemot dessa elever är avgörande 
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för vilket bemötande eleven får. Även hur personal förhåller sig till elever med utmanande 

beteende påverkar enligt Karlsson hur eleverna trivs och lyckas på fritidshemmet. 

   Greene (2016) anser att lärare påverkas av sina föreställningar om eleverna och för att 

kunna bemöta elever måste de reflektera omkring deras uppfattningar av eleven, vilket 

enligt Greene är extra viktigt vid bemötandet av elever med utmanande beteende. 

   Enligt Eresund och Wrangsjö (2008) kan lärares bemötande av elever med utmanande 

beteende ha två skilda utgångspunkter. Läraren kan ha en långsiktig målsättning med fokus 

på att utveckla förmågor och kompetenser som eleven är i behov av för att bete sig mer 

adekvat. Vidare anser Eresund och Wrangsjö att läraren även kan ha en kortsiktig 

målsättning med fokus på att hantera akuta situationer. Det vill säga lösa situationer som 

lärare anser är kritiska och hotande för andra eller barnet själv.  

   Greene (2016) hävdar att barn gör rätt om de har förmågan att göra rätt och påtalar att 

förutsättningarna och förmågan för detta kan saknas hos en del barn. Det är då de vuxnas 

uppgift att vägleda barnen rätt genom att först identifiera vilka färdigheter som barnen 

saknar. Detta för att kunna assistera utvecklingen av dessa färdigheter. Det utmanande 

beteendet uppstår enligt Greene när kraven som ställs på barn överskrider deras förmåga att 

reagera på ett adekvat sätt. Även Sjölund och Henrikson (2015) anser att om de krav som 

ställs på barn inte är anpassade efter den förmåga de har så kan detta bidra till ökad stress 

hos eleven i fråga. Vidare menar Sjölund och Henrikson att det är av vikt att personalen 

samtalar med eleven om vad som triggar igång stressen för att tillsammans försöka 

motverka detta med strategier som de tar fram med barnet.  

   Eresund och Wrangsjö (2008) anser att det finns olika termer som kan förklara en lärares 

bemötande. De termer som nämns är; att ha överseende, att stå på sig, att avleda och att 

etablera en gemensam dialog. Genom att ha överseende för en del av elevens beteende så 

kan de precis som Sjölund och Henrikson (2015) menar minska stressen för eleven. 

 

2:2:7:1 Lågaffektivt bemötande  

Karlsson (2020) hävdar att fritidspersonalen kan uppfatta att en del elever får utbrott hela 

tiden utan någon uppenbar anledning. Det är viktigt för fritidspersonalen att söka vad som 

ligger bakom beteendet. Karlsson anser att det här kan göras genom det lågaffektiva 

förhållningssättet. Hejlskov Jørgensen m.fl. (2016) hävdar att lågaffektivt bemötande är ett 

effektivt förhållningssätt gentemot elever med utmanande beteende. Problemskapande 

beteende har oftast sin utgångspunkt från starka känslor och därav är det viktigt att 

pedagoger håller känslointensiteten låg vid bemötande av en elev som är i affekt. Eresund 

och Wrangsjö (2008) anser att barn med utmanande beteende ofta har svårigheter att reglera 

sina känslor. Pedagogens förhållningssätt till eleven är därav avgörande för hur en laddad 

situation ska utspela sig. Hejlskov Jørgensen m.fl. (2016) menar att känslor kan smitta av 

sig och om pedagogen blir arg kan de orsaka att eleven blir ännu argare. Därav är det viktigt 

att pedagoger har ett lågaffektivt bemötande, vilket i praktiken innefattar att pedagogen: 

  

 Intar ett lugnt kroppsspråk och inte ett dominerande. 

 Inte skäller på eleven, utan pratar lugnt med eleven. 

 Undviker ögonkontakt eftersom detta kan ses som hotande för eleven. 

 Ger eleven tid att lugna ner sig och möjligheten att dra sig undan.  

 Försöker avleda eleven eller lämnar situationen. 

 



 

9 
 

Karlsson (2020) menar att det finns fyra grundprinciper inom lågaffektivt bemötande; 

ansvarsprincipen, kontrollprincipen, tillitsprincipen och princip om affektsmitta.  

Ansvarsprincipen handlar enligt Karlsson om vem som äger problemet. Det innebär att ta 

ansvar för det som fritidspersonalen kan hantera. Vidare handlar ansvarsprincipen om hur 

fritidspersonalen arbetar för att förebygga att eleven hamnar i affekt. Kontrollprincipen 

handlar om att eleven ska återta självkontroll och att fritidspersonalen kan stötta eleven i 

detta. Tillitsprincipen innebär eleven känner trygghet och tillit till den som eleven får stöd 

av. Fritidspersonalen måste därav se över vad de kan göra för att eleven ska känna tillit och 

trygghet. Principen om affektsmitta innefattar att affekt kan smitta av sig på personer i ens 

närvaro. Det är viktigt att fritidspersonalen behåller ett lugn i bemötandet av en elev i affekt 

eftersom det då är större chans att eleven blir lugnare (Karlsson, 2020).  

   I en intervju med Svenska dagbladet (Thurfjell, 2019) svarar psykologen Bo Hejlskov 

Elvén på kritik mot att lågaffektivt bemötande använts som metod på en grundskola med 

negativa resultat. Våldet har på den skolan snarare ökat än minskat, trots att skolans rektor 

menar att personalen getts adekvat utbildning inom ämnet. Hejlskov Elvén menar dock att 

metoden kan ha implementerats på ett felaktigt sätt i den berörda grundskolan. Vidare 

påtalar han att implementeringsprocessen av lågaffektivt bemötande i skolorna är en 

omfattande process som kräver ett ledningsbeslut som tar upp till ett år att förankra i en 

arbetsgrupp. 

   Hejlskov Elvén säger att lågaffektivt bemötande är en relativt ny metod som det forskas 

på (Thurfjell, 2019). Vidare menar han att denna forskning tar tid och att metoden i 

dagsläget inte är evidensbaserad.   

 

2:2:8 Konflikthantering 

Friberg (2015) anser att anledningen till att konflikter ofta uppstår mellan människor beror 

på att kommunikationen är bristfällig och att det därmed är av vikt att erhålla 

kommunikationskompetens vid hanteringen av negativa attityder, konflikter och 

aggressioner. 

   I lgr11 står det att eleverna på fritidshemmet skall ges förutsättningar att hantera konflikter 

på ett konstruktivt sätt (Skolverket, 2019). Enligt Skolverket (2016) uppstår konflikter i alla 

grupper. Konflikter kan exempelvis vila på missförstånd eller att elever har olika 

uppfattningar. På fritidshemmet bör fritidspersonalen arbeta med konflikthantering och 

stödja eleverna i att kunna lösa konflikter själva på ett respektfullt sätt.  Jensen (2013) anser 

att konflikter är en del av elevers vardag och det är därav viktigt att arbeta med 

konflikthantering. Vidare menar Jensen att konflikter kan se ut på olika sätt, de flesta 

handlar om oenighet samt lätt fientlighet. Kolfjord (2009) har i en fältstudie studerat hur 

elever i låg- och mellanstadiets hanterar konflikter.  I studien framgår att alla konflikter i 

grund och botten handlar om känslor. Det är viktigt att ha denna förståelse vid 

konflikthantering och att undersöka vilken känsla som ligger bakom konflikten. Kolfjord 

påtalar även att alla konflikter är olika och kräver därav olika lösningar.     

 

2:2:9 Sammanfattning av tidigare forskning och relevant litteratur 

Tidigare forskning och relevant litteratur visar att elever med utmanande beteende innefattar 

både elever med och utan diagnos. Vidare framgår att fritidshemmets verksamhet skall utgå 

från alla elevers behov. Avsnittet belyser även att fritidspersonalen bör erbjudas fortbildning 
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för att utvecklas inom sitt yrke och att utbildningen till fritidslärare innefattar 

konflikthantering, sociala relationer och ledarskap. Samverkan mellan fritidspersonalen 

nämns som positivt för att få en helhetssyn på eleven. 

   I avsnittet påvisas också att det är av vikt för fritidspersonalen att skapa goda sociala 

relationer till eleverna. Några framgångsfaktorer som nämns är om läraren är positiv och 

bemöter eleverna med respekt. Stora elevgrupper och lite personal kan däremot ha negativ 

inverkan på relationsskapandet.  

   Vid bemötande av elever med utmanande beteende bör pedagogen undersöka anledningen 

bakom det utmanande beteendet och inte ställa för höga krav på eleven. Vidare framgår att 

lågaffektivt bemötande kan användas som en metod för att bemöta elever med utmanande 

beteende när de är i affekt. Avslutningsvis framgår också att alla konflikter är olika och att 

elever på fritidshemmet skall lära sig att lösa konflikter själva. 

 

 

2:3 Teoretiska utgångspunkter 

Syftet med denna studie är att öka kunskap om hur den verksamma personalen i 

fritidshemmet förhåller sig till de elever som de menar har ett utmanande beteende och 

relationsskapandets betydelse i mötet med dessa elever. Studien har därmed fokus på det 

sociala samspelet mellan fritidspersonal och elever, därav utgår studien från ett 

sociokulturellt perspektiv. Vidare undersöks hur den verksamma personalen i fritidshemmet 

förhåller sig till eleverna för att underlätta deras tillvaro på fritidshemmet. Denna studie 

utgår därför även från ett relationellt perspektiv. Nedan presenteras perspektivens innebörd 

samt hur de används i denna studie.  

 

2:3:1 Det sociokulturella perspektivet  
En av grundarna av det sociokulturella perspektivet är utvecklingspsykologen Lev 

Semenovich Vygotskij (1896 - 1934.) och han visade att människans viktigaste redskap är 

språket. Det sociokulturella perspektivet på lärande vilar på samspelet som sker mellan 

människor. Genom att människor samtalar med varandra sker ett ständigt lärande och 

språket används som ett redskap för att människor skall förstå varandra (Lundgren, Säljö & 

Liberg, 2016). Enligt Öhman (2016) innebär det pedagogiska uppdraget ur ett 

sociokulturellt perspektiv att läraren ansvarar för att ta tillvara elevers intressen samt bidra 

till deras lärande. Vidare anser Öhman att läraren måste skapa starka band till och mellan 

elever. Detta kan uppnås genom att lärare visar omtanke mot eleven samt är stödjande. 

Denna studie vilar bland annat på detta perspektiv eftersom resultatet tolkas med fokus på 

fritidspersonalens upplevelser av det samspel som sker mellan dem och eleverna. 

 

2:3:2 Relationellt perspektiv 

Nilholm (2007) menar att istället för att se elevers svårigheter utifrån ett individuellt 

perspektiv så bör det ses ur ett relationellt perspektiv med fokus på de pedagogiska 

utmaningar som läraren har. Olsson och Olsson (2007) anser att ett relationellt perspektiv 

handlar om vikten av att upptäcka och se elevers olika behov på ett sätt som inte är 

utpekande eller stigmatiserande. Ahlberg (2015) vidareutvecklar detta resonemang genom 

att påtala att det är relationer och samspel som ligger till grund när det handlar om att studera 

elevers skolsvårigheter. Vidare menar Ahlberg att det är förklaringen till elevers 
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skolproblem som undersöks i förhållande till miljön omkring eleven. I denna studie ger det 

relationella perspektivet oss möjligheten att tolka resultatet utifrån hur fritidspersonalen 

förhåller sig till elever som de anser har ett utmanande beteende. Detta möjliggörs eftersom 

studiens resultat tolkas med fokus på de situationer i vilka elevers svårigheter uppstår och 

hur fritidspersonalen möter varje elevs enskilda behov. 
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3. Metod 
I det här kapitlet presenteras och motiveras arbetsmetoderna som använts vid insamling av 

empiri till denna studie. Avsnittet innehåller val av datainsamlingsmetod, urval av 

informanter, genomförande, analysmetod, trovärdighet och tillförlitlighet, etiska 

ställningstaganden samt avslutningsvis metoddiskussion.  

 

 

3:1 Datainsamlingsmetod 

Denna studie har som syfte att öka kunskap om hur den verksamma personalen i 

fritidshemmet förhåller sig till de elever som de anser har ett utmanande beteende, samt 

relationsskapandets betydelse i mötet med dessa elever. Då syftet med denna studie är att 

öka kunskap om fritidspersonalens upplevelser och erfarenhet i ämnet så har detta 

genomförts genom kvalitativ metod. Kvale och Brinkmann (2014) menar att kvalitativ 

forskningsmetod är att föredra om syftet med studien är att undersöka människors 

erfarenheter av något. Den kvalitativa metoden som används i denna studie är i form av 

forskningsintervjuer, vilka enligt Kvale och Brinkmann (2014) syftar till att förstå det valda 

ämnet utifrån informantens egna perspektiv och upplevelser. En intervju är ett samtal som 

följer en struktur och har ett bestämt syfte.  

   I denna studie har vi genomfört semistrukturerade intervjuer vilket enligt Bryman (2018) 

innebär att forskaren utgår från en intervjuguide med huvudsakligt innehåll för intervjun. 

Informanten kan då utforma svaren på eget sätt och med stor frihet och forskaren kan även 

ställa följdfrågor till det informanten sagt och dessa frågor behöver inte ingå i 

intervjuguiden.   

 

 

 3:2 Urval 

I denna studie har kvalitativa intervjuer genomförts med åtta verksamma fritidspedagoger 

och fritidslärare från fem olika skolor. Två av dessa intervjuer var telefonintervjuer. Antalet 

informanter fastställdes utifrån den tid som vi hade till förfogande för att genomföra studien. 

Johansson och Svedner (2010) belyser att det är viktigt att se över tiden innan antalet 

informanter väljs ut. 

   Eftersom denna studie har som syfte att öka kunskap om hur den verksamma personalen 

i fritidshemmet förhåller sig till de elever som de anser har ett utmanande beteende, samt 

relationsskapande betydelse i mötet med dessa elever, så var de av vikt att finna informanter 

med varierande erfarenhetsbakgrund. Fem av informanterna i studien är utbildade 

fritidslärare medan resterande tre har annan pedagogisk utbildning men besitter flera års 

erfarenhet av arbete i fritidshemsverksamhet. Genom detta urval får vi en avspegling av hur 

det ser ut på flertal fritidshem. Enligt Johansson och Svedner (2010) är det av vikt att 

intervjua ett flertal personer med olika erfarenhetsbakgrund för att få bredare kunskap om 

olika uppfattningar och upplevelser. Stukát (2011) påtalar vikten av att forskarna gör ett 

representativt urval. Med detta menas att den undersökningsgrupp som används i studien 

kan generaliseras till en större grupp.  
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   Alla informanter har tilldelats fiktiva namn och även skolornas namn är fiktiva. De 

informanter med utbildning för fritidshem benämns som fritidslärare, medan de som saknar 

utbildning för fritidshem benämns som fritidspedagoger. 

   I resultatet kommer informanterna benämnas som: Rut (fritidspedagog), Eva 

(fritidspedagog), Siri (fritidspedagog), Lena (fritidslärare), Bengt (fritidslärare), Malin 

(fritidslärare), Anna (fritidslärare) och Robert (fritidslärare).   

 

 

3:3 Genomförande 

Till att börja med skapades en intervjuguide2 med frågor som vi utgick ifrån under 

intervjutillfällena. Precis som Bryman (2018) skriver så kan intervjuguiden till en 

semistrukturerad intervju innehålla ett antal viktiga frågor eller frågeställningar som skall 

beröras under intervjun. Vidare menar Bryman att det är av vikt att frågorna möjliggör att 

forskaren får en bild av den intervjuades upplevelser av omvärlden och sitt liv samt att 

frågorna är flexibla. Vi formade öppna frågor som utgick från studiens forskningsfrågor och 

dessa gav en bild av informanternas uppfattningar och erfarenheter. 

   Efter intervjuguiden var skapad formades ett missivbrev3. Missivbrevet innehöll 

information om studiens syfte samt information om hur intervjun skulle gå till. I 

missivbrevet fanns även information om etiska principer som vi förhöll oss till under 

intervjun.  

   Därefter kontaktades fem olika skolor för att finna informanter och samtliga skolor 

svarade. Alla informanter fick då ta del av missivbrevet över mejl. För att underlätta för 

informanterna så genomfördes intervjuerna på önskad plats och två av intervjuerna 

genomfördes därav över telefon. De intervjuer som genomfördes på informanternas skolor 

genomfördes i tysta och avskilda rum såsom grupprum och konferensrum, detta eftersom 

det inte skulle finnas några störande moment.  Informanten skulle heller inte behöva oroa 

sig för att någon skulle höra det som hen sa under intervjun, vilket enligt Bryman (2018) är 

viktigt vid intervjuer. Vidare belyser Bryman att det är positivt eftersom det inspelade 

materialet får bättre kvalité om intervjun sker i en tyst miljö.   

   Samtliga intervjuer spelades in på en app för röstinspelning i telefonen för att sedan kunna 

användas vid transkribering. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är det positivt att använda 

en ljudinspelare då det underlättar för intervjuaren att lägga fokus på ämnet och dynamiken 

i intervjun. Bryman (2018) instämmer med att ljudinspelning är viktigt vid en intervju 

eftersom det ger en mer detaljerad bild av intervjun. Med hjälp av ljudinspelning kan 

forskaren även få en bild av informantens egna uttryck, vilka annars kan gå förlorade. 

Ljudinspelningarna användes sedan för att transkribera insamlad data. Transkribering 

innebär enligt Kvale och Brinkmann (2014) att transformera en form till en annan, i detta 

fall att transformera ljud till text. 

 

 

                                                      
2 Bilaga 2 
3 Bilaga 1 
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3:4 Analysmetod 

Den analysmetod som använts i denna studie är tematisk analys. Bryman (2018) skriver att 

tematisk analys innefattar att finna teman i materialet och förklarar metoden som den mest 

frekvent förekommande analysmetoden i kvalitativa studier. Braun och Clarke (2006) 

påvisar att en tematisk analys kan se ut på olika sätt. Bryman (2018) belyser att tematisk 

analys med fördel kan innefatta några övergripande steg, vilket denna studie utgått ifrån.  

   Inledningsvis börjar den tematiska analysen med att forskaren fördjupar sig i hela eller 

delar av materialet som har samlats in (Bryman, 2018). Genom noggrant läsande av de 

transkriberade intervjuerna så skapades en översikt över det insamlade materialet.  Enligt 

Bryman (2018) börjar därefter sökandet av teman i materialet. Detta gjordes genom att 

markera med överstrykningspennor på de utskrivna transkriberingarna för att markera 

möjliga teman. Under detta steg blev det tydligt att informanterna hade lyft fram liknande 

ämnen. Braun och Clarke (2006) påtalar att ett tema är sådant som är av intresse i materialet 

kopplat till forskningsfrågorna. Bryman (2018) belyser att det är vanligt att forskare utgår 

från repetitioner vid formning av teman. I denna studie har teman framträtt utifrån 

informanternas repetitioner. Dessa teman har sedan kopplats till forskningsfrågorna så att 

endast några blev kvar. De teman som valts ut är kopplade till tidigare forskning samt 

litteratur som redan lyfts fram i bakgrunden. Enligt Bryman (2018) är detta nästa steg i en 

tematisk analys. 

   I denna studie används de fyra forskningsfrågorna som huvudteman i presentationen av 

studiens resultat, vidare används sju delteman som underrubriker.  Enligt Braun och Clarke 

(2006) kan teman skapa en röd tråd genom forskningsrapporten. Med tanke på att de teman 

som skapats utgick från forskningsfrågorna samt tidigare forskning och litteratur så ger de 

en röd tråd genom rapporten. 

 

 

3:5 Trovärdighet och tillförlitlighet 

Bryman (2018) skriver att tillförlitligheten i kvalitativ forskning består av fyra delkriterier; 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera 

(objektivitet). 

 

Trovärdighet: 

Ett sätt att stärka resultatets trovärdighet är enligt Bryman att låta deltagarna i studien ta del 

av resultatet. I denna studie fick informanterna ta del av resultatet för att försäkra att de 

tolkningar som hade utformats stämde överens med deras yttrande. Patel och Davidsson 

(2003) belyser att de tolkningar som forskaren gör skall ske i balans med citat från 

informanterna. Det resulterar i att de enskilda informanternas åsikter inte går förlorade och 

läsaren av studien kan bilda sig en uppfattning av studiens trovärdighet. I denna studie 

används både citat och tolkningar av texten just för att ge en rättvis bild av informanternas 

yttranden.  

 

Överförbarhet: 

Enligt Bryman (2018) innefattar överförbarhet att resultatet skall vara överförbart i en annan 

kontext, därav skall resultatet innehålla en rik beskrivning av detaljer som ingår i det som 

studeras. Denna studies urval av informanter består av fritidspedagoger samt fritidslärare 
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med en variation av erfarenheter och utbildning. Detta för att skapa en bild av hur det ofta 

ser ut ute på olika fritidshem. För att få en bredare bild av fritidspersonalens uppfattningar 

och erfarenheter av det de anser är elever med utmanande beteende så bör fler än åtta 

informanter delta i studien.  

 

Pålitlighet: 

Bryman (2018) belyser att benämningen pålitlighet bör användas i en kvalitativ forskning 

istället för benämningen reliabilitet. För att studien skall bli tillförlitlig eller pålitlig bör 

forskaren granska metoden och säkerställa att alla delar av studiens arbetsprocess redovisas. 

I denna studies metodkapitel redovisas alla delar av arbetsprocessens, det vill säga urval av 

informanter, val av metod samt analys och genomförande av datainsamling.   

 

Möjlighet att styrka och konfirmera: 

Att kunna styrka och konfirmera innebär att resultatet inte färgas av forskarens egna 

värderingar. (Bryman, 2018). Den teoretiska utgångspunkten för denna studie har legat som 

grund för analysen samt studiens forskningsfrågor. Vi har strävat efter att inte låta studien 

påverkas av våra egna värderingar, utan istället arbetat utifrån medvetna teoretiska 

perspektiv.  

 

 

3:6 Etiska ställningstaganden 

Innan intervjuerna genomfördes skickades ett missivbrev ut till informanterna vilket 

innehöll information om studien samt de forskningsetiska principerna vi har tagit ställning 

till i vår studie. Vetenskapsrådet (2017) betonar att en god forskning skall vila på 

forskningsetiska principer, forskaren måste då göra etiska överväganden. Forskarna skall 

vara öppna med information omkring studien och informanterna skall innan medverkan få 

information om forskningens handling och vad datainsamlingen avser att användas till. 

Vidare skriver Vetenskapsrådet att informanterna skall skyddas från skada och kränkning, 

därav skall informanternas personliga uppgifter skyddas.  

   Bryman (2018) lyfter fram fyra etiska principer:  

 

 Informationskravet: Informanterna i studien skall få information om studiens syfte, 

informanternas roll i studien och villkor för deltagande i studien. 

 Samtyckeskravet: Innebär att informanterna bestämmer om de vill delta och kan när 

som helst kan välja att avsluta sitt deltagande i studien.  

 Konfidentialitetskravet: Informanterna har fått information om att identifiering av 

deltagare försvåras så långt det är möjligt. 

 Nyttjandekravet: Insamlad data från intervjuerna kommer endast att användas i 

forskningssyfte. 

 

Informationen om forskningsetiska principerna som ingick i missivbrevet utgick ifrån dessa 

fyra begrepp. Denna informationen tilldelades även informanterna muntlig innan varje 

genomförd intervju. 
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3:7 Metoddiskussion 

Metoden som används i denna studie ger en bild av fritidspersonalens erfarenheter och 

upplevelser av elever med utmanande beteende. I resultatet framgår det även vad 

fritidspersonalen anser är viktigt i bemötande med elever med utmanande beteende och hur 

viktigt de anser att relationsskapande är i mötet med dessa elever. Valet av metod passade 

det syfte som denna studie har och utifrån syftet har en god mängd data samlats in. Det är 

däremot svårt att vid användning av endast semistrukturerad intervju klargöra ifall 

informanterna i sitt yrke agerar i enlighet med vad de berättar. Bryman (2018) menar att 

observationer är positivt eftersom det ger en bild av informantens beteende. Vidare påtalar 

Bryman att endast observation som metod inte ger en bild av motivet för informantens 

beteende. Därav fungerar observation som bäst i kombination med en annan metod. Kvale 

och Brinkman (2014) påtalar också att kvalitativa intervjuer kan kombineras med 

observationer. Genom att kombinera semistrukturerade intervjuer samt observation skulle 

det kunna ge en bredare bild av hur fritidspersonalen förhåller sig till elever med utmanande 

beteende.  

   I studien intervjuades fem fritidslärare och tre fritidspedagoger från sammanlagt fem olika 

skolor. Vi anser att urvalet ger en större bild av verkligheten med tanke på att all 

fritidspersonal sällan har utbildning för just fritidshemmet. I planeringsstadiet övervägde vi 

att kombinera intervjuer med observationer, men valde bort observationer dels på grund av 

tidsbrist, dels för att vi ansåg att det skulle bli svårt att säkerställa att vi vid 

observationstillfället faktiskt skulle få se det vi undersöker i studien. Därmed valde vi endast 

intervju som metod. 

   Vi har tillsammans genomfört fem intervjuer men på grund av dubbelbokning utfördes 

resterande tre individuellt. Vi hade vid det laget genomfört de fem första intervjuerna 

tillsammans och ansåg att vi därav hade kunskap om hur intervjuerna skulle verkställas och 

vilka typer av följdfrågor som tidigare har ställts. Detta anser vi gör att intervjuerna ändå 

blev av likvärdig kvalitet som de vi genomfört tillsammans. Två av de intervjuer vi gjort 

gick inte att utföra genom fysiska möten och intervjuerna genomfördes därav på telefon. De 

ljudinspelningar vi fick utifrån dessa två intervjuer blev inte av lika hög kvalitet, dock anser 

vi att viktig data inte gick förlorad på grund av detta.   

   För att säkerställa studiens tillförlitlighet lyssnade vi först igenom samtliga intervjuer 

enskilt, därefter transkriberades insamlad data. Patel och Davidsson (2003) påtalar att det är 

av vikt att använda talspråk för att visa på hur informanterna uttryckt sig i intervjuerna, detta 

för att öka studiens trovärdighet. Detta är något som vi ägnat mycket tid till för att resultatet 

ska bli så autentiskt som möjligt.  
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4. Resultat 
I det här kapitlet redovisas de resultat som framkommit i denna studie.  Utgångspunkt för 

kapitlets rubriker är de delteman som skapats utifrån studiens forskningsfrågor. 

Inledningsvis redogörs för hur informanterna tolkar begreppet elever med utmanande 

beteende samt hur de erhållit kunskap inom ämnet. Efter det följer en redogörelse för 

informanternas berättelser om vikten av relationsskapande och de svårigheter som kan 

uppstå vid relationsskapande. Därefter redogörs för informanternas berättelser om 

bemötande som fritidspersonalen har gentemot elever med utmanande beteende, 

användandet av metoden låg affektivt bemötande samt vilken utbildning och fortbildning 

pedagogerna erhållit i ämnet. 

 

 

4:1 Tolkning av begreppet elever med utmanande beteende   

Samtliga informanter tolkar begreppet som brett och menar att det kan innefatta alla typer 

av elever, de som agerar ut vid enstaka eller vid upprepade tillfällen. Eva och Anna menar 

att benämningen innefattar elever som har svårt att följa rutiner, har svårt för ändringar i 

planeringen, har svårt med det sociala, svårt att tolka situationer och behöver hjälp med 

detta. 

   Rut anser att benämningen rör elever som kan vara svåra att nå för pedagogen och hon 

beskriver att “alla kan inte åka finlandsfärjan över till Finland, de finns både de som ska ro 

och de som ska paddla kanot”. Många av informanterna påtalar att en diagnos inte är 

synonymt med elever med utmanande beteende. Bengt menar att de flesta barnen utmanar 

ibland. Vidare anser Bengt att benämningen rör elever som sticker ut från normen och som 

på olika sätt utmanar undervisningen på fritidshemmet. Rut beskriver detta på ett liknande 

sätt:  

 

Inom skolans värld har vi dem som ska bli kärnfysiker och professorer och dem som 

kommer att hamna på Kumla, om vi tittar på hela spektrat hos oss. Så det är klart att 

det är en utmaning, absolut.  

 

Många av informanterna betonar att alla barn är olika och därmed också har olika behov 

och beskriver detta som en utmaning för dem som pedagoger. Några av informanterna 

påtalar också att antalet elever med utmanande beteende skiljer sig åt från år till år och 

beroende på vilken elevgrupp de har. Flera av informanterna beskriver att det är enklare att 

bemöta enstaka elever som uppvisar ett utmanade beteende i en elevgrupp. Lena förklarar 

det såhär: 

 

Det är väldigt olika hur många elever i en barngrupp det finns som har ett utmanande 

beteende. Är det någon enstaka är det lättare att anpassa verksamheten så den 

fungerar. Ju fler det blir desto mer utmanande blir det ju.  

 
Alla informanter menar att deras erfarenhetsbakgrund är avgörande för deras kunskaper 

omkring elever med beteendeproblem. Eva och Anna anser exempelvis att benämningen 

innefattar elever som har svårt att följa rutiner, har svårt för ändringar i planeringen, har 

svårt med de sociala, svårt att tolka situationer och behöver hjälp med detta. Robert berättar 
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att han främst har jobbat med elever med ADHD och Autism och därav tänker på dessa 

elever, han tillägger att “de eleverna behöver mycket stöd för att trivas och ha det bra”. 

 

 

4:2 Utbildning, fortbildning och kunskap 
Samtliga informanter menar att den praktiska erfarenheten som de erhållit genom att arbeta 

med elever som uppvisar ett utmanande beteende är den som gett mest kunskap. De 

informanter som är utbildade fritidslärare säger att de fick några kurser under 

universitetstiden som gett dem kunskaper de haft nytta av i arbetet, då främst inom 

samtalsteknik och specialpedagogik. Några informanter fick under sina universitetsstudier 

även en del utbildning inom konflikthantering, dock påtalas att de önskat mer. Gällande 

fortbildning inom ämnet elever med utmanande beteende är samtliga informanter eniga om 

att det som erbjuds är alldeles för lite. De påtalar också att det från arbetsgivarens sida oftast 

lämnas över till de yrkesverksamma att själva hitta utbildningar som de vill gå och att de 

inte har tid för detta. Många av informanterna menar också att det är av vikt att rektorn och 

specialpedagoger erbjuder stöd och vägledning i specifika situationer där elever uppvisar 

ett utmanade beteende. Lena beskriver att “det är från fall till fall. Jag har jobbat med de 

som man fått jättemycket stöd och hjälp av och med dem där man kanske inte fått så 

mycket”  

   Samtliga informanter i denna studie säger att den mesta av den kunskap de har inom ämnet 

har de fått via praktisk erfarenhet, att de provat sig fram och därigenom hittat strategier som 

fungerar. Anna berättar; “men sen handlar det om praktiken att man kan få det där i teorin, 

men sedan kunna använda de i praktiken”.  Några av informanterna belyser även vikten av 

att se och lära av sina kollegor och Eva menar att det vore intressant att filma sig själv i 

syfte att synliggöra sitt eget agerande i olika situationer. Detta för att kunna förändra och 

förbättra sitt eget ledarskap. 

 

 

4:3 Vikten av samverkan inom arbetslaget  

I intervjuerna framkommer att informanterna anser att det är viktigt att det finns en samsyn 

om hur bemötandet mot eleverna ska ske. Samtliga informanter menar att de strävar efter 

likvärdighet inom detta område, men beskriver också att det finns svårigheter med att uppnå 

en samsyn då alla inom ett arbetslag är individer med olika erfarenhetsbakgrund och åsikter. 

Lena menar att de i hennes arbetsgrupp samtalar omkring hur de ska bemöta olika elever på 

bästa sätt, att det finns en strävan om likvärdighet. Dock påtalar hon att tolkningarna bland 

dem som personal ibland inte överensstämmer med varandra.  

   Alla informanter förutom en säger att de inom arbetslaget diskuterar omkring hur de ska 

hantera elever med ett utmanande beteende och gemensamt försöker komma fram till 

strategier att enas omkring i bemötandet av dessa elever. Robert förklarar detta som ett 

proaktivt arbete och beskriver att ”i vår avdelningsplanering exempelvis så försöker vi alltid 

planera upp verksamheten på ett sätt där vi vet att om vi gör den här aktiviteten så kommer 

vi undvika den här och den här konflikten”. Malin däremot säger att på hennes arbetsplats 

fungerar inte detta samarbete. Hon härleder detta till att de har svårt att komma överens 

inom arbetslaget, vilket verkar negativt på eleverna som inte får den stöttning de behöver. 
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   Enligt några av informanterna ligger viss problematik i den personliga aspekten, att det 

kan vara svårt att påtala för en kollega om hens beteende gentemot en elev inte fungerar, 

eller tvärtom att kollegan påtalar att en själv gör på ett icke passande vis. Bengt berättar: 

 

Det är individuellt hur man vill att kollegorna ska stötta upp. Att diskutera det är inte 

alltid självklart då ska man ha en ganska öppen grupp och känna sig trygg med 

varandra för det blir lätt känsligt om det kommer till; du gör så, hur förhåller du dig 

till barnen och allt sådant där. Det träffar väldigt lätt.  

 

I intervjuerna framgår att tiden som finns avsatt för avdelningsmöten ser olika ut beroende 

på vilken skola informanterna arbetar på. Rut berättar att de på hennes fritidshem har god 

dialog mellan fritidspersonalen, men att det finns få inplanerade avdelningsmöten per 

termin. Siri berättar att de på hennes fritidshem har möten relativt ofta och att hon är nöjd 

med de tillfällen som finns inplanerade.  

   Tre av informanterna, från två olika skolor berättar att de skattar eleverna med hjälp av 

ett verktyg i vilket de mäter vilken kontakt de haft med eleverna. Detta verktyg används var 

fjärde vecka och syftar till att synliggöra pedagogernas kontakt med samtliga elever 

individuellt under perioden, om kontakten varit positiv, negativ eller obefintlig. Samtliga 

informanter som använt sig av detta verktyg är positiva till användandet av det då de menar 

att verktyget hjälper dem se vilka elever de behöver arbeta mer omkring. Siri berättar:  

 

Vi sätter ju plus minus och noll och det har vi några gånger per termin, om det är var 

fjärde eller var femte vecka. Jag tycker det är jättebra, då sitter man ju och säger att, 

ja men det här barnet har jag haft sämre kontakt eller bättre kontakt med eller ingen 

alls och så går vi igenom dem som utmärker sig.  

 

 

4:4 Vikten av relationsskapande 

Samtliga informanter säger att det relationsskapande arbetet mellan lärare och elev är av 

stor vikt på fritidshemmet. Rut säger att “detta arbete bygger på relationer, annars är man 

chanslös” Informanterna förklarar på ett likvärdigt sätt hur de agerar för att lära känna 

eleverna. Att det handlar om att bygga en relation mellan dem som lärare och eleverna som 

grundar sig i ömsesidig respekt, trygghet och att läraren visar intresse för elevens person. 

Rut menar att det handlar om att visa intresse för eleverna och att som pedagog vara ärlig 

mot eleverna om vad en själv tycker och känner. I intervjuerna framkommer att övervägande 

delen av informanterna påtalar vikten att se alla elever, inte enbart de med utmanande 

beteende. Robert berättar att han aktivt tänker på att bemöta alla elever så att ingen glöms 

bort. Han förklarar det så här: “Jag brukar försöka tänka ofta på att bemöta alla elever, inte 

bara några. För det är väldigt lätt att man glömmer bort många av eleverna i grupperna 

som är väldigt självgående”.  

   Informanterna beskriver att de har olika strategier för hur de bemöter olika elever. Några 

menar att elever som är tillbakadragna inte själva aktivt kommer söka kontakt, utan att det 

är upp till dem som lärare att ta kontakt med de här eleverna. Informanterna poängterar att 

alla elever är olika och att det därmed kan krävas olika strategier för att nå fram till olika 

elever. Siri påtalar att erfarenhet omkring relationsbyggande kommer med tiden. Att det 
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handlar om att kunna läsa av eleverna och således avgöra när och hur det är läge att försöka 

skapa en relation.  

   Huruvida informanterna finner det viktigt att följa en elevgrupp under en längre tid för 

relationsskapandets betydelse råder det delade meningar om. Några av informanterna menar 

att det bästa för såväl eleverna som för pedagogerna är om samma pedagoger får följa 

samma elevgrupp under flera år, för att skapa förtroendefulla relationer över tid. Siri säger 

sig ha en önskan om att få följa sin elevgrupp så långt som möjligt, hellre än att byta grupp 

nästa termin. Några av informanterna menar däremot att det är viktigt att minst en pedagog 

följer med eleverna vid byte av fritidsavdelning, men att det inte har någon betydelse vem 

det är.  Så här berättar Malin:  

 

Det jag skulle drömma om, det är att man har åtminstone en personal som följer från 

förskoleklass upp till ettan och sen en ny som lärt känna dem och som kan följa 

eleverna från ettan till tvåan och en ny från tvåan till trean så att dem får samma 

grundtanke, men det behöver inte vara samma person.   

 

 

4:5 Hinder vid relationsskapande 

Informanterna i denna studie är eniga om att för stora elevgrupper och för lite personal kan 

verka negativt vid relationsskapande. Många av informanterna beskriver att det är svårt att 

hinna se och skapa en relation med alla elever på fritidshemmet och hänför detta främst till 

de stora elevgrupper som de arbetar med. Vidare påtalar några av informanterna att 

personkemin inte stämmer med alla elever och att de antingen måste acceptera det och låta 

en kollega nå dessa elever istället eller arbeta extra hårt för att skapa en relation med dessa 

elever. Bengt beskriver det så här: 

 

De man kraschar med och inte når, de man inte har någon relation till, det är dem 

man behöver lägga mest krut på. De förstår inte dig och det är därför dem inte gör 

som du säger.  

 

Vidare nämner några av informanterna vikten av att vara en trygg och stabil vuxen, samt att 

vara konsekvent i sitt beteende gentemot eleverna. Informanten Bengt påtalar att det kan 

skapa förvirring hos eleverna om en lärare agerar på ett sätt vid en situation ena dagen, men 

på ett helt annat sätt vid en liknande situation dagen efter. Bengt vidareutvecklar detta 

resonemang med att det kan bli problematiskt om en pedagog är för humörstyrd och 

därigenom inte är konsekvent vid sitt handlande. Eleverna vet då inte vart de har den 

pedagogen från den ena dagen till den andra. Bengt förklarar att “det är en fördel om man 

som pedagog är likadan, att man går att läsa”. 

 

 

4:6 Bemötande av elever som uppvisar ett utmanande beteende  
Samtliga informanter i denna studie säger sig ha erfarenhet av elever med utmanande 

beteende och samtliga belyser vikten av att försöka utreda vad som triggar det utmanande 

beteendet. Detta för att kunna ta fram strategier för att bemöta dessa elever på bästa sätt och 



 

21 
 

även hitta strategier för att proaktivt motverka att eleverna agerar ut, stör sina kamrater osv. 

Lena beskriver: 

 

Att fundera på varför det är något som inte fungerar. Vad kan vi förändra för att det 

ska fungera och att vara tydlig som vuxen.  

 

Några informanter poängterar att det är gynnsamt att skapa förebyggande strategier 

tillsammans med eleven, vilket kan göras genom samtal med eleven. Bengt berättar att han 

brukar ställa öppna frågor till eleven för att komma fram till vad som kan göras för att det 

ska fungera bättre. 

   I intervjuerna framkommer att samtliga informanter är eniga om att en god relation till 

eleverna är en viktig grundpelare vid bemötandet av elever som uppvisar ett utmanande 

beteende. Eva berättar att hon vid sitt första arbete inom skolan kände obehag vid mötet av 

elever som uppvisade ett utmanande beteende, men att detta obehag avtog i takt med att hon 

samlade på sig erfarenhet.  

   Några informanter påtalar att kunskap omkring bemötande av elever som uppvisar ett 

utmanande beteende kan erhållas genom att se och lära av sina kollegor. Vidare berättar 

några av informanterna att som pedagog så finns det alltid några elever som man aldrig når 

fram till och där gäller det att ta ett steg tillbaka och låta en kollega ta över som kanske har 

bättre hand med den elev det berör. Några av informanterna menar att det också kan vara 

en god idé att låta en annan fritidspersonal ta över om en själv varit en del av en konflikt. 

   Samtliga informanterna säger att de har olika strategier beroende på vilken elev de möter 

och härleder detta till vikten av att skapa goda relationer. Det problematiska, hävdar några, 

är när strategierna till synes utan anledning slutar att fungera. Så här berättar Bengt: 

  

Det tuffa med jobbet är att man går två, tre steg fram och tycker att man hittat 

strategier och att det går bra och eleven har slutat med vissa dumma beteenden och 

så går det en månad och det är värre än någonsin. Det är oerhört sänkande, då är 

man tillbaka där man började och man fattar ingenting. Det är sjukt frustrerande.  

 

Många av informanterna påtalar vikten av att arbeta proaktivt med elever som uppvisar ett 

utmanande beteende, för att förekomma att de hamnar i affekt eller agerar ut i en konflikt. 

Det proaktiva arbetet beskrivs genom att fritidspersonalen i sina arbetslag diskuterar fram 

strategier för att förekomma eleverna. Siri förklarar att det finns elever som inte kan följa 

de vanliga reglerna, utan måste ha särskilda. Det kan enligt Siri handla om att en elev 

behöver ha med sig ett gosedjur under skoldagen och fritidstiden för att skapa en känsla av 

trygghet under dagen så att eleven ifråga orkar följa med i verksamheten.  

   En problematisk aspekt kan enligt några av informanterna vara om elever utan utmanande 

beteende upplever att några elever med utmanande beteende får särskilda regler som enbart 

gäller för dem. Informanterna menar att detta kan uppbringa en känsla av orättvisa hos de 

elever som inte är i behov av anpassningar i undervisningen. Lena beskriver: 

 

Barn måste förstå att olika barn har olika behov. De barn som fungerar bra måste 

förstå att det kan finnas vissa barn som behöver speciella lösningar och att det inte 

ska ses som orättvist, utan att de barn som inte behöver det klarar av att ha vanlig 

undervisning. 
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4:7 Lågaffektivt bemötande  

Alla informanterna beskriver det lågaffektiva bemötandet som en behjälplig metod då det 

kommer till att bemöta elever med utmanande beteende. Dock ställer sig många av 

informanterna kritiska till metoden i sin helhet och menar att som pedagog gäller det att 

prova sig fram och använda de delar som de själva tycker fungerar. Bengt säger att “barn 

gör alltid rätt och alltid sitt bästa, jag är lite halv-skeptisk till det. Det känns inte alltid så 

men det finns alltid en förklaring”. 

   Samtliga informanter definierar att det lågaffektiva bemötandet handlar om att möta de 

elever som är på väg in i affekt, eller redan är i affekt med lugn och att som vuxen inte brusa 

upp. Rut berättar att de i hennes personalgrupp myntat uttrycket “ett leende lugn” vilket 

syftar till att de ska utstråla lugn och trygghet.  

   En del av informanterna berättar att det handlar om att arbeta förebyggande för att elever 

inte skall hamna i affekt och det är viktigt att fokusera på de elever där situationer kan 

uppstå.  

   Informanterna menar att det lågaffektiva bemötandet lämpar sig bäst när en elev med 

utmanande beteende befinner sig i affekt, eller är på väg in i affekt. Svårigheten som 

beskrivs är att veta när det är läge att pressa eleven som befinner sig i affekt och när eleven 

bör väntas ut och ges möjlighet att lugna ner sig. Denna avvägning beskriver informanterna 

som svår, särskilt om de ännu inte hunnit bygga en relation till eleven i fråga. Här är 

informanterna till viss del också oeniga i hur bemötandet ska ske då några menar att det 

finns lägen där det kan vara värt att pressa på eleverna, medan andra informanter menar att 

man alltid bör vänta ut elever som befinner sig i affekt. Eva menar att det handlar om att 

välja sina strider och att ibland måste hon som fritidspedagog släppa igenom lite “pys”. 

Bengt instämmer att om en elev befinner sig i affekt så finns det egentligen ingen mening 

med att ”trycka på”, men påtalar att det ibland är svårt. Vidare menar Bengt att det är en 

avvägning när det är värt att ”trycka på” och inte och han menar att även barn med 

beteendeproblem bör ges chanser där fritidspersonalen testar deras gränser. Bengt förklarar: 

 

Har en elev en dålig dag och går in med skorna är det kanske inte det jag behöver 

kommentera just då, utan jag låtsas att jag inte ser det. Ibland tål barnen ganska 

mycket när man är på dem, andra dagar behövs ingenting så bryter de ihop.  

 

Avledning och att vänta ut en elev som befinner sig i affekt är de metoder som informanterna 

främst använder sig av. Återigen påtalar informanterna att alla elever är olika och fungerar 

på olika sätt. Vissa elever har ett behov av att få gå iväg och vara själva en stund, för att 

sedan avledas med en aktivitet som är helt orelaterad till vad som gav upphov till att eleven 

hamnade i affekt. Informanterna påtalar också vikten av att som pedagog agera med ett lugnt 

förhållningssätt då en elev befinner sig i affekt. Malin förklarar det så här: 

 

Du behöver inte alltid vara kolugn, men du kan vara lugn väldigt mycket. Att om du 

märker att ett barn börjar reagera, om du då eggar upp dig och blir uppvarvad så 

kommer barnet få del utav den energin och kommer då att bli ännu mer uppvarvad 

och gå i affekt. Att du som vuxen försöker vara lugn även om det inte är okej.  

 



 

23 
 

Vidare anser Malin att det är viktigt med olika strategier för olika elever, vilket alla 

informanter instämmer i. Det handlar enlig informanterna om att växla mellan olika 

bemötande beroende på vilka elever det gäller. Lena anser att lågaffektivt bemötande är 

enklare om pedagogen känner eleven, för då är det enklare att veta hur eleven brukar reagera 

på olika saker.  Eva berättar att det är viktigt att låta eleverna lugna ner sig och att allt inte 

behöver utredas samma dag. Det är då även viktigt att avleda eleven samt guida dem. Anna 

belyser också att det är viktigt att ge en elev i affekt utrymme att lugna ner sig eftersom de 

inte är redo att samtala först efter den värsta ilskan eller frustrationen lagt sig.  

   Några av informanterna menar att det finns lägen där det inte fungerar att vara lågaffektiv 

i sitt bemötande, då eleverna är utåtagerande mot andra elever eller mot dem som lärare. I 

dessa situationer menar några av informanterna att situationen måste brytas omgående och 

att det kan vara läge att lyfta bort eller hålla fast en elev. Robert berättar: 

 

Sen finns det situationer där man faktiskt behöver ta och säga ifrån på riktigt som 

vuxen på skolan också. Vevar nån med en bandyklubba i huvudet så har jag som vuxen 

väldigt svårt att bemöta det lågaffektivt. Då vill jag ingripa direkt och omedelbart och 

visa för eleven att det här är inte okej. Så det är lite olika beroende på vilken situation 

som uppstår.  

 

Bengt berättar att det är viktigt att vara professionell men påtalar också att “om man blir 

sparkad, spottad eller slagen på, så har jag svårt att inte agera väldigt kraftfullt. Jag är 

professionell men ändå en människa, jag är ingen robot”. Bengt säger också att det är viktigt 

att markera “hit men inte längre”. Lena belyser att det är lätt att vara självkritisk i sitt 

agerande, men poängterar också att de som pedagoger inte sitter på ett facit i hur de ska 

hantera olika situationer. Lena förklarar att “det finns situationer där man känner att man 

borde gjort på annat sätt. Samtidigt vet man inte vad utfallet hade blivit av det”. 

   Några av informanterna menar dock att det aldrig finns fog till att hålla fast eller lyfta bort 

en elev, utan att det finns andra strategier att använda sig av.  

 

 

4:8 Konfliktsituationer  

Många av informanterna påtalar vikten av att försöka utröna vad som gett upphov till 

elevens beteende. Detta menar de kan göras genom att fråga eleverna om hur de ätit och 

sovit, då energin många gånger har stor inverkan på deras mående enligt informanterna.  

Informanterna beskriver att de har olika strategier för konfliktlösning beroende på vilka 

elever som befinner sig i en konflikt. Dock påtalar samtliga att det är viktigt som pedagog 

att behålla lugnet vid en konflikt och undvika att brusa upp sig. Anna och Malin menar att 

det kan vara positivt att vara två pedagoger vid en konfliktsituation eftersom de då kan 

fokusera och prata med varsin elev om varför det blev som det blev och hjälpa eleverna att 

reda ut konflikten. Rut säger att “man måste möta barnet där det är, beroende på situation.” 

   I intervjuerna framkommer att samtliga informanter ser det relationella arbetet av stor vikt 

vid konfliktsituationer. Vidare nämns att det är av vikt att se hela barnet och att visa intresse 

för elevens person. Detta menar några av informanterna kan uppnås genom att de delar med 

sig av sig själv, att visa sina styrkor och svagheter. Malin menar att det från hennes sida 

handlar om att hon vågar öppna upp sig för eleverna och därigenom kan de finna en 
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gemensam nämnare att bygga upp relationen på. Vidare påtalar några av informanterna att 

det handlar om att bygga så pass starka relationer att det finns att ta av vid konflikter. De 

menar att de som lärare måste ha byggt en så pass stabil grund att stå på i relation till 

eleverna, att när det uppstår en konfliktsituation ska de kunna agera och reagera utan att 

relationen kommer i gungning. Rut berättar: 

 

Det är viktigt att bygga upp en relation så man har ett sparkapital. Lasta upp 

relationsbyggandet positivt så man sen kan säga stopp det där blev inte rätt eller när 

det är en fara för annan eller en själv. Utan relation ska man inte säga något, då blir 

det “du bestämmer inte över mig. 

 

Några av informanterna påtalar att det inte finns någon universallösning som fungerar vid 

konflikter och att en pedagog aldrig kan anses som fullärd inom ämnet. Robert säger: 

 

Det är inget jag anser man blir färdig lärd inom, utan där handlar det om individuella 

relationer till barnen och kunna lära sig anpassa sig efter den elevens behov och den 

situationen som uppstår just där och då. Så det är väldigt olika och jag anser att man 

inte kan bli fullärd inom konflikthantering eller ett bästa bemötande mot vissa elever.  

 

 

4:9 Sammanfattning av resultat 

I intervjuerna framgår det att informanternas tolkning av begreppet “elever med utmanande 

beteende” innefattar alla elever som på olika vis agerar ut. Därefter påvisas att den 

fortbildning som informanterna getts inom ämnet är liten och samtliga informanter påtalar 

att det erfarenhetsbaserade lärandet är av vikt. Vidare betonas att samverkan inom 

arbetslaget är viktigt enligt informanterna. Därefter framgår att det relationsskapande 

arbetet mellan lärare och elever är av stor vikt och informanterna använder sig av olika 

strategier beroende på vilken elev de möter. Stora elevgrupper och lite personal kan däremot 

ha en negativ inverkan på relationsskapandet enligt informanterna. Avslutningsvis beskrivs 

lågaffektiv bemötande som en behjälplig metod för att bemöta elever med utmanande 

beteende och att det i konfliktsituationer är av vikt att utröna varför eleven agerar som hen 

gör. 
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5. Analys 
I det här kapitlet kommer centrala delar från resultatet lyftas fram och ställas i kontrast samt 

jämföras mot tidigare forskning och litteratur. För att underlätta för läsaren används rubriker 

som skapats utifrån de forskningsfrågor som studien utgår från. 

 

 

5:1 Hur tolkar den verksamma personalen i fritidshemmet begreppet elever 

med utmanade beteende?  

I intervjuerna framkommer att informanterna har en delad bild av vad begreppet elever med 

utmanande beteende innebär. Informanterna menar att deras egna erfarenheter spelar roll 

omkring vilka elever de tänker på när de hör begreppet.  Kadesjö (2010) anser att elever 

som utmanar innefattar elever som bryter mot normer, regler och förväntningar vilket 

stämmer överens med informanternas upplevelser. I resultatet belyser informanterna också 

att en diagnos inte är synonymt med beteendeproblem, utan att de anser att begreppet 

innefattar alla typer av elever som på olika vis inte följer normen.   

 

 

5:2 Vilken utbildning och kunskap anser den verksamma personalen i 

fritidshemmet sig ha gällande ämnet? 

I det här avsnittet analyseras informanternas tankar om den utbildning och fortbildning de 

getts inom ämnet “elever med utmanande beteende”. Avslutningsvis analyseras 

informanternas uttalanden om vikten av samverkan i arbetslaget. 

 

5:2:1 Utbildning, fortbildning och kunskap 

Falkner och Ludvigsson (2016) påtalar att utbildningen för fritidslärare innefattar kunskaper 

inom bland annat konflikthantering, ledarskap och arbetet med elevers sociala utveckling. I 

intervjuerna med de utbildade fritidslärarna framkommer att de getts en del utbildning inom 

dessa områden, men att de önskade mer utbildning inom framförallt konflikthantering. 

Samtliga informanterna menar att det är den praktiska erfarenheten av att arbeta med elever 

som uppvisar ett utmanande beteende som har gett dem mest kunskap. I den praktiska 

erfarenheten inryms såväl den verksamhetsförlagda utbildningen från universitetet, men 

också den erfarenhet de samlat på sig under den tid de arbetat på fritidshem.   

   Skolverket (2014) belyser att det är huvudmannens ansvar att erbjuda personalen på 

fritidshemmet kompetensutveckling i enlighet med det uppdrag som fritidshemmet vilar på, 

något som informanterna i denna studie menar sker allt för sällan. I intervjuerna 

framkommer att det ofta läggs på informanterna att själva söka och anmäla sig till 

fortbildningar. 

 

5:2:2 Vikten av samverkan i arbetslaget 

I intervjuerna framkommer att samsyn i arbetslaget är positivt vid mötet med elever med 

utmanande beteende och att informanterna värnar om att de inom arbetslagen ger eleverna 

ett likvärdigt bemötande. Skolverket (2019) betonar att alla elever skall bli bemötta 

likvärdigt i alla olika skolformer. Dock påtalar några av informanterna att detta kan vara 

problematiskt att uppnå och härleder detta till de stora elevgrupperna de arbetar med.  
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   Vidare visar resultatet att samarbetet inom arbetslaget gällande att bemöta elever på ett 

likvärdigt sätt fungerar olika bra på olika skolor. Ahlberg (2015) menar att det är viktigt 

med diskussion i arbetslaget. Även Fröman och Johansson (2017) påtalar vikten av 

diskussioner i arbetslaget och menar att tid bör avsättas för att dessa möten ska kunna äga 

rum. Informanterna i denna studie berättar att de har olika erfarenheter av detta. På några 

skolor har de planerade avdelningsmöten flera gånger i månaden, medan några informanter 

endast har ett fåtal inplanerade träffar per år för att diskutera fritidsverksamheten. Samtliga 

informanter är dock eniga i att det är viktigt att det finns forum för arbetslaget där de kan 

diskutera om bemötandet av elever med utmanande beteende. Dock framgår det i 

intervjuerna att många av dessa möten sker informellt, att personalen kort diskuterar 

omkring situationer som uppstått då de stöter på varandra i arbetet.  

   Några av informanterna påtalar att alla som arbetar på ett fritidshem är olika individer och 

därmed har olika åsikter. Precis som Lindström och Pennlert (2016) lyfter fram så anser 

även några av informanterna att alla i arbetslaget kan bidra med sina erfarenheter. Vidare 

beskriver Lindström och Pennlert att detta kan ge en helhetsbild. När det kommer till elever 

med utmanande beteende så framgår det i resultatet att det är av vikt att diskutera omkring 

strategier för att hjälpa dessa elever. Samtliga informanter påtalar också vikten av att lyfta 

tankar och funderingar omgående efter att något skett som ligger utanför normen. Dels för 

att det inte ska glömmas bort, dels för att ventilera och diskutera med kollegorna om varför 

ens agerande var bra eller mindre bra och hur de gemensamt ska arbeta vidare.  

 

 

5:3 Vilken betydelse anser den verksamma personalen i fritidshemmet att 

relationsskapande har i mötet med elever med utmanande beteende.  

I det här avsnittet analyseras informanternas uppfattningar av relationsskapandes betydelse 

i mötet med elever som anses ha ett utmanande beteende samt hinder vid relationsskapandet. 

Avslutningsvis analyseras informanternas uttalanden omkring bemötande av elever som 

uppvisar ett utmanande beteende. 

 

5:3:1 Relationsskapande 

Aspelin (2015) beskriver att lärares relationskompetens är av stor vikt i mötet med elever, 

vilket informanterna i denna studie instämmer med. Samtliga informanter påtalar att det är 

av vikt att skapa relationer med eleverna som grundar sig i respekt, samt förståelse för att 

varje elev inte är den andra lik. I intervjuerna framkommer att fritidspersonalen anser det 

extra viktigt att skapa en god relation till elever med utmanande beteende, detta eftersom de 

menar att det verkar gynnsamt i bemötandet mot eleverna då de agerar ut.  

   Å ena sidan framgår det i intervjuerna att det är fritidspersonalens ansvar att bygga 

relationer till elever. Vilket går i linje med Ihrskog (2006) och Aspelin (2015) uttalanden 

omkring relationsskapande. Å andra sidan menar några av informanterna att det är lättare 

att bygga relation till vissa elever än andra och att det kan vara svårt att nå fram till alla 

elever.  

   Aspelin (2015) och Dahl (2014) belyser att goda relationer till elever underlättar för lärare 

att förstå elevens perspektiv på saker och ting. Flera av informanterna påtalar att det är 

viktigt att lyssna på eleverna och se dem som sina medmänniskor, vilket går i linje med 

Hartman och Torstensson-Ed (2007) yttranden. Detta är enligt Hattie (2014) en viktig faktor 
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som påverkar eleven positivt. Vidare kan relationen öka trygghet för eleven vilket 

Skolverket (2019) påtalar att elever skall känna på fritidshemmet. Dock framkommer i 

intervjuerna att informanterna tycker det är svårt att skapa relationer till eleverna baserat på 

dessa kriterier då de anser att det relationsskapande arbetet inte möjliggörs på grund av för 

stora elevgrupper och härleder detta till att de helt enkelt inte räcker till.   

 

5:3:2 Hinder vid relationsskapande  

I intervjuerna framgår att ett stort hinder för relationsskapande mellan lärare och elever på 

fritidshemmet är för stora elevgrupper och för lite personal. Skolverket (2014) samt Dahl 

(2011) instämmer i att stora elevgrupper resulterar i mer ytligt bemötande från pedagogerna 

gentemot eleverna. Vidare påtalar flertalet av informanterna att för stora elevgrupper i 

kombination med få yrkesverksamma på fritidshemmet verkar än mer negativt på 

relationsskapande. Detta eftersom de då anser sig sakna de nödvändiga resurser som krävs 

för att kunna bygga relationer med alla elever. I intervjuerna framgår också att samtliga 

informanter anser att det är för få anställda på respektive fritidshem i förhållande till det 

antal elever de har inskrivna.  

   Dahl (2014) belyser att pedagogerna måste växla mellan att organisera verksamheten samt 

vara deltagande med eleverna. I intervjuerna framkommer dock att denna växling av roller 

är svår just på grund av det tar mycket tid att organisera de stora elevgrupperna. Några av 

informanterna menar att tiden då läggs på att släcka bränder, snarare än att bygga upp 

fungerande strategier som verkar i längden. Vidare framkommer i intervjuerna att det är av 

vikt att fritidspersonalen är konsekvent i sitt bemötande gentemot eleverna. Skolverket 

(2014) lyfter fram det faktum att känslan av trygghet på fritidshemmet kan verka positivt 

för elevers lärande och utveckling.       

   I intervjuerna anser några informanter att det finns elever som de helt enkelt inte klickar 

med och att det därmed är svårt att nå dessa elever. Eresund och Wrangsjö (2008) påtalar 

att vuxna är olika och därutav kan en lärare ha lättare att handskas med en elev än en annan. 

Dock framgår det i intervjuerna att det också handlar om personkemi mellan 

fritidspersonalen och eleverna. Flera av informanterna påtalar också vikten av samarbete 

med kollegorna i dessa situationer och att kunna släppa sin egen prestige genom att låta en 

kollega ta över vid en situation där det låst sig i bemötandet av berörd elev.     

 

5:3:3 Bemötande av elever som uppvisar ett utmanande beteende 

Ursberg (1996) påtalar att fritidslärarens bemötande är av vikt för barnets positiva 

utveckling. Informanterna menar att det gynnar hela fritidshemsverksamheten positivt om 

de som pedagoger ser alla elever. I intervjuerna framgår att relationer är en viktig grund vid 

bemötandet av elever med utmanande beteende. Karlsson (2020) och Greene (2016) belyser 

att det är viktigt att reflektera om sitt förhållningssätt och bemötandet gentemot elever med 

ett utmanande beteende. Det avgör vilket bemötande eleven får.  Å ena sidan lyfter några 

av informanter fram vikten av att i arbetslaget diskutera omkring förhållningssätt samt 

bemötande gentemot elever. Å andra sidan framgår det i intervjuerna att detta inte alltid sker 

i arbetslaget. 

   Det framgår i intervjuerna att det krävs olika strategier för att nå olika elever. Något 

informanterna poängterar är vikten av att komma ihåg att alla elever är olika. När det 

kommer till elever med utmanande beteende så visar resultatet att det är bra att ha 
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överseende ibland, samt fundera omkring vad anledningen till det utmanande beteende är. 

En bakomliggande faktor till det utagerande beteendet kan enligt Sjölund och Henrikson 

(2015) samt Karlsson (2020) vara stress. Att stress kan vara en bakomliggande faktor 

framgår inte i intervjuerna däremot betonas andra faktorer som kan påverka. Stress kan 

enligt Sjölund och Henrikson minskas genom att pedagoger har överseende. I intervjuerna 

framgick det att överseende kan vara bra om eleven har en dålig dag.  

   Något som lyfts fram i bakgrunden är vikten av att inte ställa för höga krav på elever med 

utmanande beteende (Greene, 2016; Sjölund & Henrikson, 2015; Eresund & Wrangsjö, 

2008). Flera informanter framför att det är viktigt med förebyggande strategier och några 

av informanterna anser att det bästa är om strategierna skapas tillsammans med eleven. 

Vilket kan vara ett sätt att se elevens perspektiv på saker och ting vilket Aspelin (2015) 

anser är positivt. 

   Det är enligt Öhman (2016) bra att vara positiv i bemötandet av en elev eftersom fem 

positiva upplevelser väger upp med en negativ. I intervjuerna betonas att det är viktigt att 

pedagogen bygga upp en positiv relation till eleven för att sedan ha ett sparkapital att ta från 

när en konfliktartad situation uppstår.  

 

    

5:4 Hur bemöter den verksamma personalen i fritidshemmet konfliktartade 

situationer med elever med utmanande beteende 

I det här avsnittet analyseras informanternas uttalanden omkring lågaffektivt bemötande och 

konflikthantering. 

 

5:4:1 Lågaffektivt bemötande 

I resultatet framgår begreppet lågaffektivt bemötande som strategi vid bemötande av elever 

med ett utmanande beteende. Alla informanter betonar lågaffektivt bemötande som en 

behjälplig metod vid relationsskapande mellan dem som lärare och eleverna.  

   En viktig del av metoden är enligt Hejlskov Jørgensen m.fl. (2016) och Karlsson (2020) 

att undvika affektsmitta. Hejlskov Jørgensen m.fl. anser att elever med ett utmanande 

beteende ofta har svårt att reglera sina känslor. Därmed menar Hejlskov Jørgensen m.fl. att 

det är viktigt att pedagogen som möter eleven är lugn så elevens känslor inte förvärras. Ett 

lugnt bemötande är det som samtliga informanter lyfter fram som den viktigaste aspekten i 

mötet med elever med utmanande beteende. 

   Hejlskov Jørgensen m.fl. (2016) menar på att det är av vikt att inte ta tag i eleven när hen 

är i affekt samt att eleven ges utrymme att lugna ner sig. Resultatet visar på att informanterna 

inte är överens om detta. Några av informanterna poängterar att trots att de alltid försöker 

agera professionellt så är det svårt i vissa situationer, framförallt om det uppstår situationer 

där det är fara för skador. Hejlskov Jørgensen m.fl. menar att problemskapandebeteende 

kan delas in två olika kategorier, det som är ofarligt och farligt. Vidare menar Hejlskov 

Jørgensen m.fl. att det farliga beteendet omgående måste tas om hand. Detta är något som 

informanterna i denna studie instämmer i, men de har olika strategier för att nå dit. De flesta 

informanter menar att de handgripligen kan gå in och avbryta situationer som är direkt 

farliga, medan några enstaka informanter ser det som ett direkt misslyckande av dem som 

pedagoger om de exempelvis känner sig tvungna att hålla fast ett barn för att lugna ner en 

elev vid en farlig situation. 
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   I intervjuerna framkommer att fritidspersonalen måste arbeta i förebyggande syfte. Detta 

eftersom målet är att elever inte ska hamna i affekt. Karlsson (2020) instämmer i detta och 

menar att det är viktigt att fritidspersonalen tar ansvar för detta arbete. Flertalet av 

informanterna menade att det är viktigt att försöka förstå vad orsaken är till varför en elev 

agerar ut för att kunna handla på ett bra sätt. De påtalade att vanliga orsaker till ett 

utagerande beteende kan bero på om eleven i fråga sovit eller ätit dåligt eller om det fanns 

någon annan bakomliggande orsak till att eleven agerar som hen gör. Karlsson (2020) menar 

att en vanlig bakomliggande orsak till elevers problemskapande beteende kan bero på stress. 

Även Sjölund och Henrikson (2015) påtalar att stress kan vara en bakomliggande faktor.  

   Några informanter sade sig se många fördelar med lågaffektivt bemötande som metod, 

samtidigt som de sade sig ha viss skepticism mot vissa delar. Thurfjell (2019) påtalar att det 

i dagsläget saknas vetenskapliga belägg för metoden i skolorna.  Greene (2016) menar att 

barn gör rätt om de kan, något som några av informanterna i denna studie ställer sig 

tveksamma till.  

 

5:4:2 Konflikthantering 

Friberg (2015) lyfter fram vikten av att erhålla kommunikationskompetens vid hantering av 

konflikter, vilket även några av informanterna nämner. I intervjuerna framkommer att några 

av informanterna getts utbildning inom samtalsteknik under sin universitetsutbildning, 

vilket de ansett gynnsamt vid interaktion med eleverna. Jensen (2013) påtalar att konflikter 

är en del av elevernas vardag och menar därmed att det är av vikt att arbeta med 

konflikthantering. Detta stämmer överens med den bild informanterna ger över sin 

arbetssituation, att de dagligen hanterar konflikter.   

   Ursberg (1996) beskriver att pedagoger växlar mellan olika roller under en arbetsdag, 

vilket även framkommer i intervjuerna. Flertalet av informanterna beskriver likt Ursberg att 

de anpassar sitt förhållningssätt och agerande beroende på vilken situation eller vilka elever 

de möter.  När en elev med ett utmanande beteende är i konflikt med en annan elev menar 

några av informanterna att det är viktigt att få bort eleven på ett lugnt sätt. Flertalet av 

informanterna påtalar att ingen situation är den andra lik, utan att det handlar om att läsa av 

situationen och agera därefter. Detta får stöd av Kolfjord (2009) som menar att konflikter 

grundar sig i känslor och att det därmed är av vikt att utröna vart känslan kommer ifrån. 

Vidare påtalar Kolfjord att ingen konflikt är den andra lik och att varje konflikt således 

kräver sin egen lösning. 

   Skolverket (2019, 2016) belyser att de är önskvärt att elever lär sig hantera konflikter 

själva, vilket även framkommer i några av intervjuerna. Flera av informanterna menar att 

det bästa är om eleverna själva kan lösa sina konflikter utan inblandning från den 

verksamma personalen i fritidshemmet. I intervjuerna framkommer dock att eleverna många 

gånger behöver stöttning vid konflikthantering och belyser vikten av ett fungerande 

samarbete inom arbetslaget. 
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6. Slutsatser och diskussion 
Det här kapitlet inleds med en redovisning av de slutsatser som dragits i denna studie. Sedan 

diskuteras slutsatserna med utgångspunkt i studiens forskningsfrågor och syfte. Avsnittet 

avslutas med förslag på fortsatt forskning. 

 

   

Studiens första slutsats är att fritidspersonalen anser att samverkan i arbetslaget är det 

främsta sättet att dela kunskap och erfarenheter mellan varandra. Samverkan mellan 

personalen hjälper dem att se elever och deras svårigheter ur ett helhetsperspektiv, vilket 

bidrar till att eleverna kan ges ett likvärdigt bemötande från alla i arbetslaget. Andra 

slutsatsen är att fritidspersonalen anser att relationsskapandet är det viktigaste i mötet med 

elever som de anser har ett utmanande beteende. Den sista slutsatsen som dragits i denna 

studie är att fritidspersonalen möter en konfliktartad situation med ett lugn och att 

lågaffektivt bemötande är en användbar strategi i detta mötet.  

 

 

6:1 Samverkan 

Samtliga informanter har erfarenhet av att arbeta med elever med utmanande beteende och 

begreppet tolkas som brett. En möjlig tolkning är att elever inom detta spektrum inte är 

något ovanligt att stöta på i fritidshemmet, då begreppet inrymmer såväl elever med diagnos, 

likväl som elever utan diagnos.  

   Det framgår i resultatet att samverkan i arbetslaget är av vikt för att kunna bemöta eleverna 

på ett likvärdigt sätt. Resultatet kan tolkas som att fritidspersonalen anser att det är viktigt 

att samla sin erfarenhet och kunskap för att få en helhetsbild av eleven. Ur ett sociokulturellt 

perspektiv så är språket människans viktigaste redskap och mycket lärande sker genom 

språket (Lundgren, Säljö & Liberg, 2016). En möjlig tolkning är att genom diskussion så 

lär sig arbetslaget av varandra genom att dela sin kunskap. En problematisk aspekt som 

framgår i intervjuerna är dock att samverkan inte alltid fungerar inom arbetslagen vilket 

enligt ovanstående tolkningar då kan verka negativt för både fritidspersonal och elever då 

erfarenheter och kunskaper går förlorad. 

   I intervjuerna påvisas att de erfarenheter som informanterna har av att arbeta med elever 

som de anser har ett utmanade beteende är de som väger tyngst. Det kan tolkas som att 

utbildningen inte är lika användbar som erfarenheter som tillhandahållits i arbetslivet. En 

annan möjlig tolkning är att mer verksamhetsförlagd utbildning kan bidra till mer kunskap 

inom ämnet för framtida fritidslärarstudenter. Samtliga informanter önskar mer kunskap 

och utbildning inom området konflikthantering, men få säger sig fått någon vidareutbildning 

inom det ämnet. 

   Skolverket (2014) belyser att huvudmannen bör erbjuda kompetensutveckling för 

fritidspersonalen, vilket resultatet i denna studie visar sker alltför sällan.  En tänkbar 

problematik omkring detta kan vara Skolverkets (2014, s.16) formulering: 

 

Huvudmannen och rektorn bör utforma kompetensutvecklingsinsatser för personalen i 

fritidshemmet utifrån en kontinuerlig kartläggning och analys av verksamhetens behov i 

förhållande till fritidshemmets specifika uppdrag.  
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Denna skrivning påtalar vad som kan verka gynnsamt för fritidshemmet, men har 

publicerats på ett sådant vis att den kant tolkas som att den avskriver rektorn från ansvar till 

att erbjuda kompetensutveckling. Flera av informanterna påtalar att rektorn istället lagt 

ansvaret på dem att själva söka och anmäla sig till utbildningar de anser vara relevanta för 

dem. 

 

 

6:2 Relationsskapande 

Fritidspersonalen anser att relationer mellan dem som fritidslärare och eleverna är det 

viktigaste för att de ska kunna bemöta elever som de anser har ett utmanande beteende väl. 

Detta stämmer överens med den tidigare forskning och litteratur som lyftes fram i 

bakgrunden. Hattie (2014) belyser att det är av vikt att bygga förtroendefulla relationer med 

eleverna. I resultatet framkommer dock att detta arbete är svårt på grund av för stora 

elevgrupper och för lite personal, vilket samtliga informanter påtalar. Dahl (2011) 

instämmer med detta och menar att för stora elevgrupper gör att bemötandet från 

pedagogerna blir på en ytlig nivå. Informanterna beskriver i intervjuerna en arbetssituation 

i vilken de arbetar med stora elevgrupper, men med lite personal i förhållande till antalet 

elever. Att bygga upp dessa förtroendefulla relationer hämmas således av ramfaktorer som 

är svåra för personalen att påverka. Tiden är ytterligare en ramfaktor som många av 

informanterna menar försvårar det relationsskapande arbetet. I intervjuerna framkommer att 

informanterna besitter stor kunskap i relationsskapande, men att denna kunskap är svår att 

implementera i fritidsverksamheten då ramfaktorerna försvårar arbetet. En möjlig tolkning 

av detta är att fritidspersonalen har svårt att bygga relationer till alla elever då miljön sätter 

upp hinder för detta.  

   Karlsson (2020) lyfter frågan: Vem äger ansvaret? Är det eleven eller fritidspersonalen? 

Flera informanter poängterar att det är deras ansvar att bemöta samtliga elever och det är 

enligt Aspelin (2015) lärarens uppdrag att bygga relationer till samtliga elever. I 

intervjuerna framkommer att informanterna inte alltid klickar med alla elever och härleder 

detta bland annat till personkemi. Några informanter lyfte att om en elev inte lyssnar på en 

fritidspersonal så beror detta på att eleven inte förstår sig på den vuxne. Detta resonemang 

går även att vända på, kanske är det så att fritidspersonalen inte förstår sig på eleven? Genom 

att säga att eleven inte förstår sig på fritidspersonalen läggs också skulden på eleven. Utifrån 

det relationella perspektivet som denna studie vilar på så skall skulden inte läggas på eleven 

utan på vad som kan ändras i omgivningen för att underlätta för eleven (Ahlberg, 2015). 

Frågan kvarstår dock vad fritidspersonalen kan göra i ett sådant läge för att ändra på 

dynamiken till eleven i fråga.  

   Resultatet visar även att de informanter som använder sig av ett verktyg för att skatta sitt 

eget bemötande gentemot eleverna upplever att detta förenklar arbetet med såväl 

relationsskapandet som arbetet med att bemöta elever med utmanande beteende. Detta 

eftersom de tydligt kan se vilka elever de missat, eller haft sämre eller obefintlig kontakt 

med. Detta tolkas som en väl fungerande strategi, som däremot kan forskas vidare på för att 

säkerställa att den är användbar på fler än de två skolor som använt den i denna studie.   
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6:3 Konfliktartad situation 

Fritidspersonalen anser att i en konfliktartad situation med en elev som har ett utmanande 

beteende är det viktigt att bemöta eleven med ett lugn. Det framgår i intervjuerna att om 

relationen mellan fritidspersonal och elev är god så kan detta underlätta arbetet med 

konflikthantering. Lågaffektivt bemötande en strategi som samtliga informanter använder 

sig av vid bemötandet av elever med utmanande beteende som är, eller är på väg in affekt. 

Några av informanterna ställer sig dock kritiska mot vissa delar av metoden och menar att 

de som pedagoger själva genom praktisk tillämpning får testa sig fram till vilka delar som 

fungerar. Utifrån informanternas uttalanden omkring begreppet så är en möjlig tolkning att 

det viktigaste är ett lugnt bemötande och arbeta förebyggande.  

   I intervjuerna poängterar flera av informanterna att det handlar om att finna olika strategier 

att använda sig av när elever utmanar och att det inte finns någon universallösning som 

fungerar i alla lägen. Den forskning som i dagsläget finns om lågaffektivt bemötande är 

begränsad, men intressant ur utbildningssyfte. Denna metod har implementerats i skolans 

värld utan direkt vetenskapliga belägg vilket Thurfjell (2019) lyfter fram i sin artikel. Vidare 

påtalar Thurfjell att lågaffektivt bemötande är ett diskuterat och ifrågasatt ämne. En möjlig 

tolkning är att lågaffektivt bemötande snarare bör ses som en strategi än som en metod som 

fritidspersonalen använder fullt ut.    

   I resultatet belyser informanterna vikten av förebyggande strategier och att det kan vara 

extra gynnsamt att skapa strategier tillsammans med eleven. Öhman (2016) menar att ur ett 

sociokulturellt perspektiv är det av vikt läraren tar till vara på elevens intressen genom att 

vara stödjande och visa omtanke. Enligt Ursberg (1996) framgår det att det är viktigt att 

elever känner sig respekterade och lyssnade på. En möjlig tolkning är att det är en god 

strategi att ta till vara på elevens åsikt av en situation som ej fungerat i syfte att främja 

elevens självkänsla. Vidare visar resultatet att det förebyggande arbetet i huvudsak handlar 

om att elever aldrig ska hamna i affekt, utan att strategier ska tas fram i förebyggande syfte 

för att undvika att sådana situationer uppstår. Detta förebyggande tankesätt är gott, frågan 

är dock om elever med utmanande beteende hämmas i sin utveckling om de inte tillåts visa 

sitt känsloregister? 

 

 

6:4 Slutsatser utifrån studiens syfte 

Vi har under vår VFU stött på elever med utmanande beteende och där märkt hur svårt det 

är att lösa konfliktartade situationer med dessa elever. Vårt antagande innan vi påbörjade 

studien var att detta berodde på att vi ännu inte byggt upp en relation till dessa elever, vilket 

resultatet i denna studie också visar. Resultatet visar att relationsbyggande är en av de 

viktigaste grunderna för att kunna bemöta elever med utmanade beteende väl. 

   Denna studies syfte var att öka kunskap om hur den verksamma personalen i 

fritidshemmet förhåller sig till de elever som de menar har ett utmanande beteende och 

relationsskapandets betydelse i mötet med dessa elever. Utifrån denna studies syfte kan 

slutsatsen dras att fritidspersonalen ofta använder sig av lågaffektivt bemötande som en 

strategi, snarare än som en metod. Vidare är relationen till eleven det viktigaste hjälpmedlet 

i mötet med de elever som fritidspersonalen anser har ett utmanade beteende. 
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6:5 Vidare forskning 

Vi ser i huvudsak tre områden som tänkbara för vidare forskning. Det första är att forska 

vidare med inriktning mot den fortbildning fritidspersonalen får inom deras yrke. Det hade 

därav varit av intresse att intervjua rektorer för att få en bild av deras åsikter omkring detta, 

samt om de anser att detta är deras uppdrag.  

   Den andra vidare forskningen vi ser inom området är att kombinera observationer med 

intervjuer för att få en bredare bild om hur den verksamma personalen i fritidshemmet 

förhåller sig till de elever de anser har ett utmanande beteende.  

   Avslutningsvis lyfts i denna studie lågaffektivt bemötande fram som en strategi som 

används på olika fritidshem. Det finns däremot inte mycket forskning om lågaffektivt 

bemötande. Ett tänkbart forskningsområde kan vara om lågaffektivt bemötande ska ses som 

en metod som bör implementeras fullt ut, eller om det är vissa strategier som kan vara 

användbara i fritidshemmet och skolmiljön. 
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Bilaga 1 

 

Missivbrev: 

 

Hej! 

Vi är två studenter som studerar sista terminen på programmet grundskolelärare mot 

fritidshem vid Umeå Universitet. Vi skriver nu vårt examensarbete på ämnet “elever med 

utmanande beteende” där vi vill undersöka pedagogers förhållningssätt och 

relationsskapandets betydelse gentemot de elever som på olika vis stör undervisningen på 

fritidshemmet. Elever med utmanande beteende inbegriper i detta fall alla elever som på 

något vis stör undervisningen i verksamheten, exempelvis under aktiviteter, mellanmålet 

eller vid samlingar. Begreppet innefattar såväl elever med diagnos, likväl de elever som av 

andra skäl stör undervisningen, tillfälligt eller vid upprepade tillfällen. Vi vill undersöka 

detta område för att få en vidare kunskap om fritidspersonalens bemötande mot dessa elever 

då vi ser detta område som viktigt för vårt kommande arbete som lärare i fritidshem. 

Huvudfokus kommer ligga på att undersöka fritidspersonalens förhållningssätt och 

relationsskapandets betydelse, inte elevernas beteende.   

 

För att nå ökad kunskap inom detta ämne önskar vi hjälp att svara på ett antal intervjufrågor 

av yrkesverksam fritidspersonal i en kvalitativ intervju. Intervjun kommer ta mellan 30 - 60 

minuter och vi vore tacksamma om ni kunde bidra med er erfarenhet genom att svara på 

dessa frågor. Datainsamlingen kommer endast användas i forskningssyfte, dvs. enbart till 

detta examensarbete.  

För kännedom så kommer alla intervjuer att spelas in, men allt material kommer att hanteras 

konfidentiellt. Du som informant kommer att vara anonym och inspelningen raderas efter 

att arbetet godkänts. Du som informant kan närsomhelst avbryta din medverkan i denna 

studie, insamlat material kommer då omgående raderas och inte användas i denna studie. 

 

För mer information om denna studie eller frågor om din medverkan, vänligen kontakta oss 

 

Tack på förhand 

 

Sara Ljungqvist 070 – XXXXXXX xxxxxxxxxxxxxx@outlook.com 

Elvira Hansson 073 – XXXXXXX xxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:saraljungqvist@outlook.com
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Intervjuguide 

 

Uppvärmningsfrågor: 

 

 Hur länge har du arbetat på fritids?  
 

 Vad har du för utbildning? 
 

 Hur många elever har ni på fritidshemmet? 
 

 Hur många anställda är ni på fritidshemmet?  

 

Intervjufrågor: 

 

 Vad är din tolkning av begreppet elever med utmanande beteende? Vilka elever 

tänker du på när du hör begreppet?  
 

 Beskriv dina erfarenheter med att arbeta med elever som uppvisar ett utmanande 

beteende? 
 

 Vad ser du som viktigt vid bemötandet av elever som uppvisar ett utmanande 

beteende? 
 

 Beskriv hur du hanterar konflikter med dessa elever? Har du olika strategier för olika 

barn? Varför? 
 

 Hur fungerar samarbetet mellan fritidspersonalen gällande barn med utmanande 

beteende? Anser du att ni bemöter dessa barn på ett likvärdigt sätt?   
 

 Hur förhåller du dig till elever när de är i affekt? Är det olika för olika barn? 

 

 Vilken utbildning och kunskap anser du dig ha gällande elever som utmanar?  

 

 Vad anser du som viktigt vid bemötandet av elever som befinner sig i affekt?  

 

 Vad är viktigt vid relationsbyggandet mellan dig som lärare och eleverna?  

 

 Kommer du ihåg någon specifik konfliktartad situation som du anser att du löste 

bra? Varför?   

 

 Vilken fortbildning har du fått inom det här ämnet?  

 

 


