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Abstract 

Efter tidigare erfarenheter har intresset väckts om hur begreppet behov uppfattas av lärare 

i fritidshem och hur elevers behov tillgodoses i fritidshemmet. Syftet med studien, 

inspirerad av fenomenologiska utgångspunkter, var att undersöka lärare i fritidshems 

uppfattningar av arbete med elevers behov i fritidshem. Studien fokuserar på fenomenet 

behov och hur lärarna uppfattade begreppet behov och vad detta betyder för dem i 

undervisningen. Studien genomfördes med hjälp av fokusgruppsamtal som kvalitativ 

metod. I studien har sex lärare i fritidshem deltagit. I resultatet framgår att lärarna har 

svårigheter med att definiera innebörden av begreppet behov men är eniga om att behov är 

olika för alla elever. Behov som deltagarna ansåg var grundläggande var främst trygghet. 

För att lyckas möta elevers behov menade lärarna att det behövs goda relationer mellan 

lärare och elever. Lärarna beskrev också vikten av att arbetet med elevers behov ska ske 

via elevernas intressen för att tiden på fritidshemmet ska kännas meningsfull.  
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1. Inledning 
 

Vi är intresserade av hur lärare i fritidshem uppfattar innebörden av att utgå från elevers behov, 

då vi upplevt att lärare i fritidshem ofta utgår från elevers intressen men sällan utgår från 

behoven hos elever. Arbetet med elevers behov är något vi delvis saknat vid tidigare 

erfarenheter från fritidshem och därför vill vi gå djupare in på begreppet och hur lärare i 

fritidshem uppfattar innebörden av det i deras arbete med elever på fritidshem. 

 

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt 

erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin 

utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter […]. (Skolverket, 2017, 

s.24)  

 

Citatet ovan har lett till funderingar över innebörden av begreppet och hur lärare ska arbeta för 

att tillgodose elevernas behov och vi har valt att undersöka och skriva examensarbetet om 

elevers behov i fritidshem. Fritidshemmet ska stimulera elevernas individuella utveckling och 

lärande men hur görs det om inte behoven tas tillvara? Vi har ofta hört och sett att aktiviteter 

erbjuds, men bara för att det erbjuds betyder det inte att eleverna vill delta i aktiviteterna.  

Våra tankar har gjort oss intresserade av betydelsen av behov, vad finns det för behov och 

hur gör lärare för att utgå från elevers behov i fritidshemmet? Det är ett mer abstrakt begrepp 

till skillnad från begreppet intresse som oftast enkelt kan tillfredsställas hos eleverna i 

fritidshemmet. Ett exempel kan vara en elev som spelar fotboll på fritiden, på rasten och i 

fritidshemmet. Elevens intresse har tagits tillvara på men har elevens behov uppfyllts?  

Något vi hört från lärare i fritidshem under tidigare verksamhetsförlagda utbildningar är 

hur viktigt värdegrundsarbete är för att få en trivsam miljö för både elever och lärare i 

fritidshemmet. Genom det värdegrundsarbete vi tagit del av har många begrepp som exempelvis 

trygghet, jämlikhet, studiero, delaktighet, allas lika värde och respekt synts i verksamheten på 

olika sätt. Detta är begrepp som vi anser berör många individers behov. Skolinspektionen har 

rapporterat om att två av tio elever i årskurs fem och nio inte är trygga i skolan 

(Skolinspektionen, 2017). Om tryggheten inte fungerar för eleverna, hur ska de då våga delta 

och göra sig hörda? Hur ska en elev som är rädd för andra elever våga skapa relationer med 

andra elever?  
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2. Bakgrund 
 

Detta kapitel inleds med vad styrdokument för skola och fritidshem skriver om behov. Därefter 

belyses begreppet i relation till sociala och psykologiska behov. Vidare beskrivs behov som 

trygghet, delaktighet och inflytande samt relationer. 

 

2.1 Vad säger styrdokumenten om behov 
 

Begreppet behov nämns 35 gånger i Skolverkets Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet (2017) utan att det finns någon egentlig förklaring till begreppet, vilket innebär 

att personal som arbetar i skolan får utveckla en egen tolkning av begreppet. Det är ett begrepp 

som har flera olika definitioner. Behov kan enligt Skolverket (2017) exempelvis vara i form av 

särskilt stöd, verksamhetens behov, elevgruppens behov och det personliga behovet. Begreppet 

syns ofta i samband med andra begrepp i Skolverkets läroplan som exempelvis förutsättningar 

och behov, utvecklingsbehov, intressen och behov, att kommunicera sina behov och personliga 

behov.  

Enligt skollagen 1 kap. 4§ ska hänsyn tas till: barns och elevers olika behov. Barn och 

elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan 

ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra 

sig utbildningen.  

 

För att fritidshemmet ska kunna uppväga skillnaderna i elevers förutsättningar behöver lärare i 

fritidshem ha insikt om elevers hem- och skolsituation. I Skolverket (2016) kommentarmaterial 

till det fjärde kapitlet i läroplanen om fritidshem skrivs det om hur samverkan mellan 

förskoleklass, skola och fritidshem bidrar till elevers måluppfyllelse då de olika verksamheterna 

ska komplettera varandra innehållsmässigt men genomförs utifrån olika arbetssätt. Skolverket 

(2016) för fram att undervisningen ska utgå ”från elevernas verklighet och vart de befinner sig 

i sin utveckling” (s.7). Detta innebär att samverkan mellan förskola, skola och fritidshem 

behövs för att veta vart eleverna befinner sig i sin utveckling och därmed kunna utgå från 

elevers behov. 
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2.2 Sociala och psykologiska behov 
 

Enligt BRIS (2018) handlar ett barns grundläggande behov bland annat om närhet, trygghet, 

förutsägbarhet samt nära och goda relationer till vuxna som vill barnet väl. Den vuxna behöver 

kunna ge barnet det den behöver för att må bra. Alla barn har rätt till att deras grundläggande 

behov tillgodoses.  

Maslow (1954) beskrev behov i en form av behovstrappa med fem steg, det första steget 

handlar om biologiska grundläggande behov som hunger, törst, och värme. Nästkommande steg 

handlar om de psykologiska och sociala behoven som trygghet, samhörighet och social 

uppskattning. Sista steget handlar om självförverkligande. Enligt Skolverket (2017) ska lärare 

och elever skapa goda relationer, elever ska känna trygghet, delaktighet och inflytande vilket 

kan förknippas med Maslows sociala behov i behovstrappan. Jones och Kahn (2017) menar i 

sin rapport att social och emotionell utveckling är värdefull för lärande och välbefinnande för 

alla individer och att skolan har ett ansvar för barns sociala utveckling då skolan är en stor del 

av barns liv. 

Trygghet är ett av människans största behov efter de biologiska behoven (Wahlström, 

1993). Trygghet kan delas upp i två delar, den yttre och den inre tryggheten. Yttre trygghet är 

säkerhet omkring oss, att vi tar på oss bälte när vi åker bil och buss etcetera. Inre trygghet 

handlar exempelvis om att våga vara sig själv, att våga uttrycka sig, vara med och bestämma, 

prova nya saker och att våga lyckas. Den yttre tryggheten är något som vi i Sverige är bra på 

medan den inre tryggheten är något vi inte kommit lika långt med men som är en viktig grund 

för elevers kunskapsinhämtning (Wahlström, 1993). Elever behöver känna trygghet i gruppen 

för att kunna ta del av undervisningen i fritidshemmet (Skolverket, 2016). Skolinspektionen 

(2015) skrev i sin analys om trygghet att elever som känner otrygghet har en mer negativ bild 

av skolan och känner att de har ett sämre inflytande i skolan. 

Delaktighet och inflytande är enligt Skolverket (2015) viktig för att känna en social 

gemenskap och samhörighet. För att uppnå delaktighet och kunna ha inflytande måste eleverna 

få kunskaper om hur ett demokratiskt samhälle fungerar och vilka rättigheter en människa har 

i samhället. För att tillgodose dessa behov behöver eleverna få möjlighet till att påverka sin 

skolgång och få sin röst hörd. Brumark (2010) jämförde elevinflytandet med medborgarfostran 

och menar att om eleverna får möjlighet till mer problematiserande samtal i skolan kommer 

eleverna förstå vikten av att aktivt vara delaktiga i diskussioner. 

Dessa samtal kan likna sokratiska samtal, att eleverna utvecklar förmågor som kritiskt 

tänkande och analyserande, språkfärdigheter, social utveckling och karaktärsutveckling. 
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Diskussionerna bör vara tätt sammankopplade med samhället för att skapa meningsfullhet hos 

eleverna och kan med fördel göras i mindre grupper för att alla elever ska få möjlighet att 

uttrycka sig. Det kan bidra till att eleverna får ett ökat elevinflytande i skolan och träning inför 

framtidens medborgarroll vilket kan leda till en ökad känsla av gemenskap i både skolan och i 

samhället (Pihlgren, 2010).  

Relationer är ett av barns grundläggande behov (BRIS, 2018), och kan förknippas med 

Maslows sociala behov samhörighet och social uppskattning. 

I sin enklaste bemärkelse betecknar relation en förbindelse mellan två individer. Det 

finns en ömsesidighet mellan de båda, den enes agerande återverkar på den andres och 

tvärtom. Relationen utgör en helhet; individernas tankar och känslor är delar av något 

större. (Aspelin & Persson, 2011, s.95) 

Wedin (2007) belyser i sin avhandling vikten av förtroendefulla relationer mellan lärare och 

elever. Lärares handlingar har stor betydelse för eleverna i studien, som beskriver att det 

viktigaste är att läraren har tid för eleverna, är snälla och rättvisa. Detta skapar förtroendefulla 

relationer som i sin tur är en förutsättning för lärande och måluppfyllelse. Ranagården (2009) 

skriver om hur viktig relationen mellan lärare och elev är för att eleverna ska känna en trygghet 

i skolan. Hon beskriver också om hur viktiga relationerna mellan lärare och elever är för att 

läraren ska kunna få insikt och kunskap om relationerna mellan eleverna. För att lärare ska 

kunna få information från elever krävs det att läraren utvecklat goda relationer med sina elever. 

”Lärarens yrkesutövning sker i samtal med andra” (Ranagården, 2009, s, 122), med detta menar 

hon att lärares arbete mestadels sker via samtal med till exempel kollegor, elever och 

vårdnadshavare.  

Förtroendefulla relationer mellan lärare och elever behövs för att elever ska få möjlighet 

att tro på sin egen förmåga. För att skapa och fördjupa förtroendefulla relationer behöver lärare 

bry sig om elever, lyssna på elever, kunna sätta gränser och möta motstånd (Wedin, 2007). 

Relationer mellan elever är också en viktig faktor för elevers trygghet på fritidshemmet. Elever 

kan skapa goda kamratrelationer genom sina handlingar, språkbruket och ta hänsyn till andras 

behov (Skolverket, 2016). Ranagården (2009) konstaterar i sin doktorsavhandling att 

skolresultat har ett tätt samband med elevers sociala utveckling. 

De tidigare nämnda behoven trygghet, delaktighet och inflytande samt relationer är tätt 

sammankopplade med varandra. Relationerna mellan elever och mellan lärare och elever bidrar 

till att eleverna känner en trygghet i skolan (Amundsen, 2015). Trygghet är en grundsten för att 

elever ska ha goda relationer med andra elever och lärare samt känna sig delaktiga i skolan och 

fritidshemmet. 
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2.3 Fenomenologi som teoretisk utgångspunkt 
 

Elevers behov kan lämpligen förstås och studeras i ett fenomenologiskt perspektiv och studien 

är därför inspirerad av fenomenologin som teoretisk utgångspunkt. Fenomenologin är en 

filosofisk teori som grundades av Edmund Husserl och han menade att tänkandet var en mer 

trovärdig källa till kunskap än sinnena (Bjurwill, 1995). På senare tid har fenomenologin 

utvecklats till att omfatta även den mänskliga livsvärlden. Livsvärld är en persons vardagsvärld, 

vad och hur personen upplever och uppfattar världen omkring sig utifrån sitt eget perspektiv. 

Från ett fenomenologiskt perspektiv är det viktigt att vara fördomsfri och inte ha några 

förutfattade meningar (Kvale & Brinkman, 2014).  

Fenomenologin har ett intresse av att förstå sociala fenomen från deltagarnas egna 

perspektiv och beskriva deltagarnas upplevelser av världen. Verkligheten ur ett 

fenomenologiskt perspektiv är hur världen upplevs av deltagarna (Kvale & Brinkman, 2014). 

Fenomenologin handlar om intentionalt medvetande. Det menas att medvetandet är riktat, 

vilket innebär att det alltid finns något fenomen som medvetandet betraktar. Intentionalt 

medvetande handlar också om meningsskapande som innebär att ett samspel mellan fenomenet 

och medvetandet bildar en verklighetsbild. När forskare studerar samspelet mellan fenomen 

och medvetande får forskaren kunskap om hur deltagare upplever verkligheten (Szklarski, 

2015).  

Syftet med studien är att undersöka hur lärare i fritidshem uppfattar innebörden av 

begreppet behov i fritidshemmet och hur lärare i fritidshem uppfattar sitt arbete med elevers 

behov i fritidshem. Fenomenologin ser vi som användbar för att kunna rikta uppmärksamhet 

mot lärares medvetenhet om innebörden av begreppet behov och hur de uppfattar sitt arbete 

med elevers behov i fritidshemmet. 

När studien undersöker lärares i fritidshems uppfattningar och upplevelser av fenomenet 

bildas deltagarnas verklighetsbild av ämnet (fenomenet). Det innebär att studien på förhand inte 

söker efter ett givet svar, studien ska komma så nära lärare i fritidshems uppfattningar och 

upplevelser av fenomenet behov som möjligt och hur de säger sig arbeta med elevers behov i 

fritidsverksamheten. 
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3. Syfte 
 

Syftet med studien, inspirerad av fenomenologiska utgångspunkter, var att undersöka lärare i 

fritidshems uppfattningar av arbete med elevers behov i fritidshem. Studien fokuserar på 

fenomenet behov och hur lärarna uppfattade begreppet behov och vad detta betyder för dem i 

undervisningen.  
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4. Metod 
 

Detta kapitel behandlar kvalitativ metod och fokusgruppsamtal, urvalet av deltagare, 

genomförandet av studien, bearbetning av datainsamling och analysarbete, tillförlitlighet och 

etiska aspekter som studien vilar på.  

 

4.1 Kvalitativ metod och fokusgruppsamtal  
 

Studien är inspirerad av fenomenologin då studien undersöker lärares uppfattningar av 

begreppet behov och hur de upplever sitt arbete med att tillgodose elevers behov i 

fritidshemmet. Studien är kvalitativ vilket innebär att studien söker en djupare förståelse för 

ämnet som undersöks (Bryman, 2011). Den datainsamlingsmetod som använts för att få reda 

på lärarnas uppfattningar av ämnet för studien är fokusgruppsamtal. Fokusgruppsamtal som 

datainsamlingsmetod ger möjlighet att ta del av deltagarnas gemensamma erfarenheter, 

uppfattningar och hur de genom samtal med varandra skapar en djupare förståelse för ämnet 

som diskuteras (se Ahrne & Svensson, 2015; Denscombe, 2016). Det är vanligt att deltagare i 

fokusgrupper har en liknande bakgrund och fördelen av att deltagarna har en liknande bakgrund 

är att de kan vara mer villiga att dela med sig av sina åsikter och mer detaljrik information om 

ämnet som diskuteras (Halkier, 2008). Deltagarna i studien har en liknande bakgrund då de är 

pedagogiskt utbildad personal i fritidshem. Nackdelar med fokusgruppsamtal som 

datainsamlingsmetod är att deltagarna kan påverka varandras åsikter, tankar och hålla inne på 

information (Wibeck, 2010). Studien genomfördes med lärare som arbetar på samma skola av 

trygghetsskäl för att de ska våga uttrycka sina åsikter för varandra.  

En trygg och välbekant miljö kan bidra till mer trygga och avslappnade deltagare. Trygga 

deltagare har en större benägenhet att dela med sig av sina erfarenheter och därför kan 

fokusgruppsamtal genomföras på exempelvis deltagarnas arbetsplats eller annan relevant miljö 

för ämnet som undersöks (se Ahrne & Svensson, 2015; Halkier, 2008).  

 

En moderator har som uppgift att introducera ämnet och ställa några få frågor kring ämnet som 

undersöks. Under samtalet kan det behövas följdfrågor för att ta samtalet vidare eller eventuellt 

styra tillbaka samtalet till det aktuella ämnet. Det är viktigt att moderatorer vågar vänta ut 

samtalet innan eventuella följdfrågor ställs då det ofta uppstår spontana samtal som kan vara 

intressanta för studien. Som moderator kan det vara svårt att hitta en balans mellan att 
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uppmuntra deltagarna till samtal och att inte instämma för mycket (Halkier, 2008). Moderatorer 

kan få en begränsad kontroll över samtalet då deltagarna lätt kan diskutera irrelevanta frågor 

och är svårare att styra som vid exempelvis en intervju (Bryman, 2011). Det är viktigt att 

moderatorn är den samma vid alla samtal för att öka tillförlitligheten för studien (Halkier, 2008).  

Under fokusgruppsamtalet användes stimulimaterial (se Bilaga 2). Stimulimaterial är något 

som kan delas ut innan eller under fokusgruppsamtalet för att väcka frågor och intresse hos 

deltagarna om ämnet som ska diskuteras. Ett stimulimaterial kan vara exempelvis i form av 

bilder, videoklipp eller artiklar. Att inte delge stimulimaterial innan fokusgruppsamtalet kan 

vara en nackdel då deltagarna inte är förberedda på materialet (Wibeck, 2000).  

 

4.2 Urval 

 

Fokusgruppsamtalen genomfördes på två skolor med tre deltagare per samtal då det har varit 

svårt att hitta skolor med fler pedagogiskt utbildad personal. Wibeck (2010) skriver att en 

mindre grupp leder till större livsrum för varje deltagare och det medför att varje deltagare får 

ökat inflytande och engagemang. Ahrne och Svensson (2015) betonar dock att resultatet från 

diskussionerna inte beror på antalet deltagare utan på hur engagerade deltagarna är. En nackdel 

med att genomföra få fokusgruppsamtal är svårigheter med att se mönster och tendenser i 

deltagarnas diskussioner (Wibeck, 2010). Wibeck nämner samtidigt att många fokusgrupper 

leder till för mycket material. Tiden har varit begränsad till tio veckor vilket har medfört att 

datainsamlingen skett via två fokusgruppsamtal.  

Urvalet är målstyrt och innebär att deltagarna är valda för ett specifikt ämne. Urvalet är ett 

bekvämlighetsurval som innebär att moderatorerna har haft kontakt med deltagarna sedan innan 

för att tillgängligheten av deltagare är svår att finna (Bryman 2011). En förutsättning för bra 

fokusgruppssamtal är att deltagarna är välbekanta med ämnet studien undersöker för att kunna 

dela sina erfarenheter med varandra (Ahrne & Svensson, 2015). Deltagarna i fokusgrupperna 

är lärare i fritidshem och är kända för oss sedan tidigare verksamhetsförlagda utbildningar. 

Valet av utbildade lärare i fritidshem handlar om att få riklig information och värdefulla 

kunskaper inom ämnesområdet. Deltagarna är lärare i fritidshem och vi benämner dessa i 

resultatet som lärare 1–6. Lärarna från första fokusgruppsamtalet är 1, 2 och 3 och lärarna från 

andra fokusgruppsamtalet är 4, 5 och 6.  
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4.3 Genomförande 
 

Efter kontakt med skolorna skrevs ett samtyckestavtal och informationsbrev som delades ut 

veckan innan fokusgruppsamtalen (se Bilaga 1). Fokusgruppssamtalen genomfördes på 

skolorna för att likna det vardagliga arbetet i fritidshem och för att skapa en trygg miljö som 

inbjöd till samtal mellan deltagarna. Fokusgruppsamtalen inleddes med att vi presenterade oss 

för deltagarna och förklarade syftet med studien och svarade på frågor om studien. Vi som 

författare av denna studie ser oss själva som moderatorer och leder fokusgruppsamtalen. 

Därefter berättade vi om de etiska aspekterna för att deltagarna skulle känna sig trygga i vår 

närvaro. Fokusgruppsamtalen pågick 35 minuter respektive 48 minuter i ett avskilt rum. Vi som 

moderatorer deltog på båda fokusgruppsamtalen för att öka studiens tillförlitlighet (Halkier, 

2008). Samtalen spelades in med hjälp av två mobiltelefoner för att säkerställa att materialet 

sparas. Under samtalet ställdes frågor och stimulimaterial delades ut. Vi använde oss av 

stimulimaterial för att fördjupa diskussioner kring de frågeställningar studien har. Deltagarna 

fick ta del av stimulimaterialet under fokusgruppsamtalet och fick därför en stunds betänketid. 

Det stimulimaterial som använts är korta texter som kan väcka frågor och diskussioner hos 

deltagarna som kunde leda till djupare och mer relevanta samtal om behov. Dagen efter 

samtalen genomfördes transkriberingen och bearbetning av data kunde inledas. Under 

bearbetning av data växte olika centrala teman fram till ett resultat. Resultatet innehåller många 

citat som formulerats om till skrivspråk och vissa ord som inte varit relevanta för studien har 

tagits bort utan att innehållets mening har förändrats.  

 

4.4 Fenomenologisk databearbetning och analys 
 

Eftersom studien inspirerades av fenomenologin fokuserades analysen på lärarnas 

uppfattningar och erfarenheter av begreppet behov på fritidshemmet och arbetet med att 

uppfylla elevers behov.  

Datainsamlingen analyserades enligt en fenomenologisk analysprocess som består av sex 

steg (Szklarski, 2015). De olika stegen innefattar bestämning av helhetsbetydelsen, avgränsning 

av meningsbärande enheter, transformering av vardagliga beskrivningar, framställning av 

fenomenets situerade struktur, framställning av fenomenets generella struktur och slutlig 

verifiering av fenomenets essens.  



 

10 
 

Bestämning av helhetsbetydelsen består av att transkriberingarna läses flera gånger för att 

få en känsla av helheten och hitta delar utifrån studiens syfte. Delar som är obegripliga eller 

irrelevanta för studiens syfte tas bort. I studien lästes transkriberingarna samtidigt som ljudfilen 

spelades för att kunna höra hur deltagarna pratar, om de exempelvis betonade vissa delar. 

Avgränsning av meningsbärande enheter innebär att texterna läses mer detaljerat och för att 

sedan brytas ner i mindre delar. Det handlar om att dela upp texten i olika teman utan att 

förändra textinnehållet. I studien bröts transkriberingarna ner i fyra teman som kopplades till 

studiens syfte. Ett tema bestod av hur lärarna uppfattar begreppet behov och benämns i 

resultatet som lärarnas uppfattningar av begreppet behov och det som lärarna beskrev om behov 

hamnade under detta område. Resterande tre temana är kopplade till lärarnas uppfattningar av 

arbete med elevers behov och benämns i resultatet som lärarnas arbete med elevers behov i 

fritidshemmet. Temana bestod av lärares arbete med att identifiera elevers behov, lärares arbete 

med att möta elevers behov och resurser som krävs i arbetet med elevers behov. I 

transformering av vardagliga beskrivningar formuleras kärnan av materialet. Det innebär att 

meningarna tolkas och komprimeras utan att betydelsen av meningarna förändras. I studien 

komprimerades de meningar som kopplats till syftet genom att ord som inte var relevanta för 

meningarnas betydelse togs bort utan att förändra innehållets betydelse. Framställning av 

fenomenets situerade struktur innebär att koppla samman de meningar som har nära innehåll 

utan att meningarnas betydelse förändras. Detta görs för att eventuella upprepningar kan tas 

bort. I studien lades meningarna från transkriberingarna i ordningsföljd efter betydelsen av 

innehållet för att se samband mellan deltagarnas diskussioner och eventuella upprepningar från 

samma deltagare kunde tas bort. Under framställning av fenomenets generella struktur 

identifieras de centrala temana från transkriberingarna och de teman som är kopplade till 

studiens syfte. Tidigare i studiens databearbetning valdes fyra teman ut som kopplades till 

syftet. Då meningarna låg i innehållsmässig ordningsföljd kunde vi se de centrala i varje tema 

som deltagarna diskuterat mest om och till slut fann vi de citat som var mest relevanta för 

studiens resultat. En slutlig verifiering av fenomenets essens görs genom att deltagarna tar del 

av de centrala temana som de är delaktiga i och bekräftar att informationen stämmer överens 

med vad deltagarna sagt under fokusgruppsamtalen. I studien skickades resultatet ut till 

deltagarna för verifiering och deltagarna godkände innehållet i resultatet. 
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4.5 Tillförlitlighet 
 

Enligt Bryman (2011) består tillförlitligheten av fyra kriterier som ska uppfyllas, Trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. Trovärdighet innebär att 

de etiska aspekterna följs genom hela arbetet. Resultatet ska stämma överens med deltagarnas 

sociala verklighet vilket innebär att resultatet behöver delas med deltagarna för att vara 

trovärdigt. Överförbarhet handlar om hur väl resultatet kan användas i andra sammanhang. 

Pålitlighet innebär att alla steg i forskningsprocessen redogörs tydligt för att läsaren ska kunna 

säkerställa resultatet. Möjlighet att styrka och konfirmera handlar om hur forskare kan 

säkerställa att egna åsikter eller teoretiska inriktningar inte påverkar studien. 

Dessa kriterier krävs för ett tillförlitligt resultat i studien. Då denna studie är ett 

examensarbete och genomförs på kort tid med få deltagare kan de fyra kriterierna för 

tillförlitlighet ifrågasättas. Trovärdigheten uppfylldes genom att materialet delades ut till 

deltagarna för att bekräfta sina uttalanden. Överförbarheten är svår att generalisera då endast 

två skolor deltagit i studien. Pålitligheten uppfylldes genom att vi noggrant redogjort för alla 

steg i processen fram till resultatet. Möjligheten att styrka och konfirmera uppfylldes genom 

vårat förhållningssätt där vi inte på förhand sökte några bestämda svar och att inga egna åsikter 

och värderingar skulle påverka studien. För att resultatet ska bli tillförlitligt har det insamlade 

materialet fortlöpande kontrollerats under tolkningsprocessen för ett tillförlitligt resultat 

(Szklarski, 2015).  

 

4.6 Etiska aspekter 
 

För att skydda deltagarna utgår studien från fyra forskningsetiska principer. Bryman (2011) 

förklarar dessa som informationskravet, samtyckeskravet, konfidentalitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att syftet med studien förklaras för deltagarna och 

att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst utan att dennes ord används i studien. 

Samtyckeskravet krävs för att få ett godkännande från deltagarna om att de vill delta i studien. 

Konfidentalitetskravet innebär att obehöriga inte ska kunna ta del av deltagarnas 

personuppgifter och att informationen lagras och hanteras säkert. Nyttjandekravet menas att 

informationen endast kommer att användas till examensarbetet.  

För att vara säkra på att vi uppfyllt dessa krav behövdes tydlighet i informationsbrevet till 

lärarna i fokusgruppsamtalen om vad studien handlar om och att all data behandlas med 
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säkerhet. Namn på varken skola eller deltagare anges i studien, dock har vi att behövt skriva 

med i informationsbrevet att det finns risk för deltagarna att känna igen sina egna och andras 

uttalanden då vi sitter flera i samtalet.  
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5. Resultat 
 

Detta kapitel presenterar resultatet av studien. Resultatet inleds med de beskrivningar som berör 

lärares uppfattningar av begreppet behov. Det kommer således handla om vilka behov lärarna 

uppfattar hos eleverna på fritidshemmen där studien har genomförts. Vidare i kapitlet beskrivs 

lärares arbete med elevers behov. Arbetet är uppdelat i identifiering av elevers behov, hur lärare 

möter elevers behov och vilka resurser som krävs i arbetet med elevers behov. Slutligen 

kommer en kort sammanfattning av resultatet.  

 

5.1 Lärarnas uppfattningar av begreppet behov 
 

I fokusgruppsamtal med lärarna framkom det att behov är ett begrepp som de hade svårt att 

definiera. Något som alla deltagare är överens om är att behovet av trygghet är en viktig del för 

fritidsverksamheten då begreppet trygghet nämns flera gånger under båda fokusgruppsamtalen 

i olika sammanhang. Lärare 3 beskriver begreppet behov och menar att:  

Behov är vad dom behöver för att liksom komma fram i sitt liv, vad dom behöver för 

att komma fram, klara målen och klara det som dom har framför sig. 

 

5.1.1 Elevernas behov  

 

Behoven menar lärarna i båda fokusgruppsamtalen skiljer sig åt mellan elever. De för fram att 

elever har olika behov beroende på hur gruppen ser ut, ålder på eleverna och vilken klass de går 

i. Lärare 2 säger att: 

Sen kan man ju se lite behov i en grupp, man kan ju se vad som intresserar dom och vad 

dom har för några behov. 

Lärare 3 för fram att: 

Alla individer och barn har olika behov, det dom behöver hjälp eller stöd med. 

Även lärare 4 uppfattar att behoven är olika och nämner att: 

Alla barn har ju olika behov skulle jag vilja säga, ett behov för ett barn är inte samma 

behov för ett annat barn och det kan ju vara så himla spritt där i mellan. 

Lärare 5 påpekar att grupper också kan ha olika behov och säger att: 
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Och sen så på fritids är de ju olika grupper, det blir olika konstellationer på grupper 

beroende på vilken ålder och vilka klasser man har. Den gruppen vi har nu har olika 

behov än vad vi haft innan. 

 

Grundläggande behov är något som lärare diskuterade under båda fokusgruppsamtalen. De 

behov lärarna i fritidshemmet främst talade om är det sociala/psykologiska behovet trygghet. 

Lärarna i första fokusgruppsamtalet är överens om att de grundläggande behoven behöver 

tillgodoses för att eleverna ska kunna ta sig vidare i sin personliga utveckling och lärare 1 

nämner att: 

Det är ju som vi sagt kan man inte tillgodose dom grundläggande behoven då stannar ju 

utvecklingen, du kan ju komma en bit men du når ju inte hela vägen fram liksom, 

självkänslan och grundtryggheten, ett barn som är mobbat till exempel, utsatt och inte 

får grundbehovet av trygghet och att den trivs, då kan ju den kanske sluta skolan, vi har 

barn som inte kommer till skolan, det har ju all betydelse egentligen. 

Lärare 3 beskriver tryggheten som en grund för att utvecklas: 

Behovet är att alla känner sig trygga för att kunna utvecklas, det är ju grunden för det 

och är man inte trygg, ja då kommer man ingenstans. 

Lärare 4 nämner att bli omhändertagen är ett grundläggande behov: 

De här grundläggande behoven som man har att bli omhändertagna. 

 

Lärare beskriver också allergier, sjukdomar och diagnoser som medför viktiga behov. Lärare 2 

beskriver dessa behov som tydliga då det finns konkreta fakta och möjlighet att få hjälp av andra 

som skolsköterska, vårdnadshavare etcetera. Lärare 2 säger att: 

En del barn är ju liksom på papper att dom ska ha hjälp och stöd, då blir det ju tydligt. 

Lärare 4 nämner allergier som ett behov och för fram att: 

Jag har ju en sån typisk barngrupp i år där jag har två superallergiska barn. 

 

Behov som beskrivs flertalet gånger under fokusgruppsamtalen handlar om självkänsla, 

självförtroende och att eleverna behöver bekräftas. Deltagarna pratar ofta om att eleverna ska 

prova nya eller jobbiga saker för att bekräftas. Lärare 2 säger att:  

Vissa har behov utav att höjas och stärkas och liksom, ja ibland träna på saker som dom 

tycker är jobbiga, det har vi möjlighet att bidra med. 
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Lärare 4 för fram att:  

Man kan ju känna att man har en osäker grupp då får man jobba med självkänsla, 

självförtroende, få dom att prova lite nya saker. 

Även lärare 6 nämner behovet av att våga göra saker: 

Alltså det beror på vad du möter för en elev, man kan möta en elev som har behov att 

våga göra mer saker. 

 

Andra behov som nämnts under fokusgruppsamtalen är bland annat social träning, rörelse, att 

vistas i mindre grupper, vuxenkontakt, hänsyn till andra, att bli lyssnad på och sedd. Även 

behov som lärarna kopplar till den obligatoriska skolan som exempelvis läsförståelse och 

förståelse för matematik. Lärare 1 nämner: 

Att barnet känner att nu blir jag faktiskt lyssnad på. 

Lärare 2 nämner behovet av social träning och att visa hänsyn mot andra och säger att:  

Dom har ju behov av social träning märker man ju i deras lekar och vissa har behov av 

att lära sig kanske att visa hänsyn mot andra. 

Lärare 3 beskriver både vuxenstöd och fysisk kontakt som behov och för fram att:  

Både vuxenstöd men även liksom kroppsligt också att dom får fysisk kontakt med nån 

och bara sitta i knät eller bredvid, eller få prata på tu man hand med en vuxen som man 

kanske inte har hemma då, att man ser dom liksom lite mer. 

Lärare 6 kopplar behoven till skolan och nämner att:  

 Det finns barn som har lite svårt med matte typ i skolan där kan fritids också hjälpa till. 

 

 

5.2 Lärarnas arbete med elevers behov i fritidshemmet 

 

Det finns enligt lärarna i fritidshemmen flera olika sätt att identifiera elevers behov. 

Överskolningar mellan förskola och fritidshem är ett sätt att ta del av information om eleverna. 

Elevinventeringar kan också ge information om elevers behov. Elevinventering innebär att 

lärarna diskuterar eleverna för att få en samsyn om elevernas behov. Observationer och att 

kunna identifiera behov från elevernas perspektiv är andra sätt som lärarna nämner om 

identifiering av elevers behov. Att bygga relationer och utgå från intressen är viktiga delar för 

att möta elevers behov. För att kunna tillgodose elevers behov i fritidshemmen beskriver lärarna 

vikten av kunnig personal. Lärarna problematiserar samverkan med vårdnadshavare, 

storlekarna på elevgrupperna och lokalernas anpassning till fritidshemsverksamheten.  
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5.2.1 Lärarnas arbete med att identifiera elevers behov 

 

När det handlar om överskolning menar lärare 2 att: 

När dom först börjar hos oss på skolan då har vi alltid överskolningssamtal från 

förskolan, som är ganska viktigt eller bra, sen försöker vi bilda oss en uppfattning också 

och vi diskuterar ju hela tiden. 

Lärare 4 nämner att information från förskolan är en del av identifiering av elevers behov 

och säger att: 

Dels har vi ju en överlämning från förskolan när dom kommer nya som grupp hit där vi 

kan få lite information om så här har det varit hos dom och vi brukade jobba så här och 

försöker ta över det men också se att hur funkar det hos oss. 

Lärare 3 beskriver elevinventering: 

Sen har vi sån här elevinventeringar och går igenom barnen lite, vad har vi sett, vad 

händer med den, och vad gör den och så, man liksom går igenom barnen under 

planeringstid och försöker gå igenom dom kanske nån gång så man får kolla då för vi 

ser ofta olika saker, det är inte säkert att alla har samma syn på ett barn utan vi kanske 

ser lite olika saker och det är ju viktigt då att man diskuterar vad vi har sett. 

Även lärare 5 talar om elevinventering: 

Vi sitter ju med när klasslärarna har elevgenomgång så sitter vi på fritids med och det 

är ju guld värt för att vi kan ju det sociala dom sociala behoven och funkar man inte 

socialt så funkar inte klasserna heller så vi sitter ju på mycket information där som vi 

kan delge när vi har dom träffarna. 

 

Observationer och genom att delta i leken med eleverna är andra sätt för lärare att identifiera 

vilka behov elever har. Lärare 3 för fram: 

Kanske observationer också då säg att vi har ett barn som har svårigheter med nått då 

kanske man får observera det barnet lite och titta på det vad är det den behöver som vi 

inte kan liksom se eller vad gör den eller vart tar den vägen ah följer den mer så vi ser 

vad som händer kring det barnet då. 

Även lärare 5 talar om observationer och nämner att: 

Och jag tycker att vi är duktiga säg att vi är ute på gården bara vi personal att vi 

observerar hur barn leker. 

Lärare 6 menar att hen själv deltar i elevernas lek och identifierar behov från elevernas 

perspektiv och för fram att: 

När vi ibland är med i själva aktiviteten, leken där kan man också se vad eleverna har 

för behov. Sen är det också jag har lite intresse att se saker från elevernas perspektiv att 

utifrån att se på saker från deras syn på en sak och identifiera deras behov på det sättet 

alltså man måste alltså komma ner ja tänka som eleven ibland alltså se förstå eleven för 
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att där kan du identifiera vad har eleven för behov så det är inte bara att jag ser det från 

mitt perspektiv som vuxen. 

 

5.2.2 Lärares arbete med att möta elevers behov 

 

Relationer mellan lärare och elev är något som enligt lärarna i studien är viktigt för att lyckas i 

arbetet med elevernas behov. Lärare 3 för fram att: 

För att kunna jobba med barn så handlar det ju jättemycket om att ha en relation och 

den bygger man ju upp genom att man kanske pratar med barnet och bygger upp det 

innan, lära känna den så man vet att vi känner varandra och jag vet vem du är och du 

vet vem jag är, så man har en relation till det barnet för innan det tror jag inte att det är 

nån ide att försöka. Du kan ju stå utanför och göra grejer men har du ingen relation med 

ett barn så blir det nog svårt att göra nånting. 

Lärare 4 säger att: 

Men jag tänker på det som står här med relationer och man vill ju ha en relation, man 

skapar ju en relation med dom i början sen så är det ju så att vissa vill ha mindre relation 

till en och vissa vill ha mer så att då kan man ju släppa några sen och några får man 

behålla lite närmare så. 

 

Lärarna nämner att genom att intressera elever som stör andra elever på grund av att de inte har 

något att göra kan förebygga många andra elevers otrygghet. Lärare 4 säger att: 

Sen kan det ju vara så att någon har ett större behov som gör att det påverkar andra barn 

och som man då, någon som har inte den någonting att göra det barnet kanske det stör 

och skapar en oro hos den eleven och då stör den många andra så det var en sån du var 

inne på förut att hittar man då lösningar att vi, det här tycker det här barnet om att göra, 

bygga med kartonger eller kaplastavar eller vad som helst. 

Lärare 5 talar om hur utmaningar kan fånga upp elevers intressen och nämner att: 

Våra äldre vill ju ha utmaningar och då får du kanske ta tag i deras behov och då kanske 

man ska ta hjälp av kontakter utifrån, bjuda hit någon förening som kommer och visar 

parkour (träningsmetod där man ska forcera olika hinder utan hjälpmedel) eller något 

sånt där, fånga upp deras intresse. 

Lärare 6 beskriver arbetet för att möta elevers behov efter deras intresse och för fram att: 

När jag brukar planera en lek till exempel brukar jag tänka vad kommer den här leken 

ge mig när jag utvärderar den, är det en lek som mina elever har behov av? För att kunna 

utveckla dom är det nånting som måste vara intressant för dom, jag tänker mycket så 

här, intresse och behov hela tiden, har jag behov i det här till exempel det vi gör nu med 

dom här olika dilemman och ärlighet, jag kan inte sitta och använda ett formellt lärande, 

så här gör vi för att vara ärliga man kan köra lite drama, pjäs eller så som barnen får 

själva gestalta och det är deras intresse, dom älskar och spela in. 
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Lärarna är överens om att alla behov är lika viktiga men att de behöver prioritera behov som 

påverkar andra elever som till exempel utåtagerande elever. Lärare 2 säger att: 

För det är klart att dom som har mer behov tar ju mer av vår uppmärksamhet såklart, 

jätteviktigt att inte glömma dom som bara flyter med och finns där och dom som reder 

sig. Vi kanske brottas med dåligt samvete hela tiden för att vi känner att det finns den 

och den som sitter här dom skulle kunna nå målen om vi fick hjälpa dom lite men vi 

hinner inte vi räcker inte till. 

Lärare 3 talar om att de kan behöva arbeta med ett visst behov hos någon elev för att 

verksamheten ska fungera för andra elever och för fram att: 

Vi måste ju prioritera och då kanske man kanske inte kan säga att ett behov är mer 

viktigt men däremot så måste man ju nånstans värdera det då vad som är viktigast för 

oss och för barnen. Och då, då gör man ju så, man tar ju dom här kanske utåtagerande 

beteendena och behoven först då för att dom andra ska funka överhuvudtaget. 

Även lärare 4 menar att vissa elever kan stöttas genom att ta tag i andra elevers behov och 

säger att: 

Jag tycker att generellt sett tycker jag att alla barns behov är lika mycket värda men det 

kan vara av olika grad att lösa det för oss så att säga, för att hjälpa så många som möjligt. 

 

Lärarna beskriver vikten att ha en god samverkan med vårdnadshavare i arbetet med elevers 

behov. Lärare 1 nämner att: 

Sen när man väl vill jobba med ett problem som ett barn har då är det jättesvårt när man 

inte har föräldrarna med sig för många föräldrar ser inte sina barns egna skuld. 

Lärare 2 för fram att: 

Ja sen har vi ju föräldrakontakt också, kan man ju säga om det är nånting en del föräldrar 

som är oroliga vänder sig till oss och då kan man ju få reda på ett behov den vägen eller 

vi kanske frågar föräldrar vi har en väldigt bra föräldrakontakt. 

Lärare 3 talar om att vårdnadshavare ofta inte vill höra om sitt barns behov för att de inte 

vill att deras barn ska få en diagnos och för fram att: 

Vårdnadshavare ofta lite skeptiska till att dom inte vill ha en diagnos på sitt barn eller 

dom vill inte kanske höra om dom behoven de barnet har fast i slutändan kanske det 

visar sig att de var bra för barnet. 

Lärare 2 beskriver brister i samverkan mellan skola och fritidshem och säger att: 

Saker som vi försöker rinner ut i sanden lite grann det blir ingen kontinuitet i dom 

sakerna och eftersom vi inte är med på deras arbetslagsmöten så ja det blir lite vi mot 

dom så. 
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Lärare 2 nämner även att olika kollegor kan hjälpa till i arbetet med elevers behov: 

Man kanske kör fast ibland liksom då kan man behöva nån extern konsult, 

specialpedagog eller vad som, ah skolsköterska pratar vi ganska ofta med, nu är hon ju 

inte så ofta här men när hon är här pratar vi med henne. 

Lärare 3 menar att det kan brista i kommunikationen mellan skola och fritidshem och 

nämner att: 

Det svåra kanske är skolan fritids om det om man får reda på att ett barn har fått en 

diagnos och det kan vi få reda på kanske ett år efter diagnosen är satt och det är ju lite 

tråkigt för hade man vetat det innan kanske man hade haft annan förståelse annat sätt 

och gå och möta det barnet. 

 

5.2.3 Resurser som krävs i arbetet med elevers behov 

 

Lärarna beskriver bekymret med lokalerna i arbetet och lärare 3 nämner att: 

Sen är ju ja precis en lokalfråga också för vi har ju ganska dåliga lokaler så som det ser 

ut idag, dom är ju väldigt skolanpassade. 

Lärare 4 talar om stora elevgrupper och säger att: 

Och det är inte schysst mot barnen heller att vara jättestora grupper, samma lokaler 

oftast, man har svårt att ta sig ut bara för att få en varierad utevistelse eller olika 

lekplatser då får man försöka hitta sätt att strukturera upp eftermiddagarna. 

Även lärare 6 nämner att stora elevgrupper kan försvåra arbetet med att möta elevers 

behov och för fram att: 

Men jag kan hålla med dig att det är stora barngrupper och att speciellt de eleverna som 

har särskilda behov, det är en stor utmaning och vi försöker planera utifrån ja, men när 

vi gör en planering att passar det här även de eleverna som behöver mer stöd men ibland 

frågar jag mig själv, räcker vi till? 

 

Lärare i båda fokusgruppsamtalen nämner problematiken med få personal och lärare 2 säger 

att: 

Exakt nu i tiden så är det ju personalneddragningar. 

Lärare 4 beskriver att minskad personal gör det svårare att möta behoven och för fram att: 

Utan några större alltså problematik så är antalet eleverna ändå större och 

personalgrupperna eller personalstyrkan minskar så man har ju svårare att bemöta även 

bara de här grundläggande behoven. 
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Lärare 3 anser att det behövs fortbildning löpande och nämner att: 

Nej men om man behöver nått, vad man behöver, kunskap, fortbildning alltså grejen är 

ju att det händer nya saker hela tiden. 

Lärare 6 talar om hur viktigt det är med kunskap hos personalen på fritidshemmet för att 

kunna möta elevers behov och säger att: 

Kunnig personal ja absolut jag menar ju pedagogisk personal, kunnig personal till varje, 

så det finns barn som måste ha någon kunnig personal, det handlar inte bara om att sätta 

in någon, vem som helst man måste vara kunnig inom det barnets, alltså det barnet 

behöver, ja kunna se det barnets behov. 

 

Lärarna beskriver hur de får förhoppningar från regering och riksdag men att det inte märks i 

det verkliga arbetet. Lärare 2 nämner att: 

Men det är väl en ledningsfråga att dom inte lyssnar på oss, det är ju politikerna som 

säger. 

Lärare 3 menar att de får kämpa för att bli lyssnad på och för fram att: 

Det är klart att då är det ju såklart en personalfråga en resursfråga då att har man inte 

resurser att möta dom så klart att det påverkar hela deras utveckling och allting då och 

det försöker vi väl säga uppåt då men det är väl inte alltid man får gehör för det då, det 

stannar ju liksom, man får kämpa för och sen kanske vi inte tycker heller lika om var 

behoven är störst eller vad vi ska göra åt behoven. 

Lärare 4 talar om att de får höra att regering och riksdag ska satsa på skola men upplever 

att det inte sker någonting i verkligheten och hen nämner att: 

Så att och allt prat om uppe i regering och riksdag och valår och allt som det är, så satsa 

på skolan, satsa på vården och jag tycker vi ser ingenting av det, vi ser ingenting det är 

bara prat. 

 

5.3 Sammanfattning av studiens resultat 
 

Det som framkommer i studien är att begreppet behov i fritidshemmet är svårförklarat. När 

lärarna försöker beskriva sina uppfattningar av begreppet hamnar de ofta i att förklara olika 

behov som finns i fritidshemmet. Trygghet nämns ofta som ett grundläggande behov som 

behöver uppfyllas för att eleverna ska kunna inhämta andra värdefulla kunskaper i 

fritidshemmet. Behov som beskrivs ett flertal gånger under fokusgruppsamtalen handlar om 

självkänsla, självförtroende och att eleverna behöver lyftas, stärkas och höjas. Andra behov som 

lärarna för fram är läsförståelse och förståelse för matematik. Lärarna nämner hur lärare i 

fritidshem ska utgå från både individens behov men också hur viktigt det är att utgå från 
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gruppens behov i fritidshemmet. Samtidigt menar lärarna att alla individer har olika behov och 

arbetet med elevernas behov är väldigt individuellt. Diagnoser, allergier och sjukdomar är något 

som också togs upp flertalet gånger under fokusgruppsamtalen när deltagarna diskuterar om 

behov. Detta är något som lärarna upplever som tydligt att arbeta med då det finns direktiv från 

andra håll som exempelvis vården, vårdnadshavare eller skolsköterskan. I arbetet med att 

identifiera elevers behov på fritidshemmen beskriver lärarna att det görs genom överskolning, 

elevinventeringar, observationer och genom att inta elevernas perspektiv. Lärarna beskriver att 

relationer mellan lärare och elever är viktigt i sitt arbete med att möta elevers behov och att 

kunna möta elevers behov genom att utgå ifrån elevers intressen. Samverkan mellan 

vårdnadshavare har stor betydelse i arbetet med elevers behov, dock problematiserar lärarna 

samverkan med vårdnadshavare då de ibland har ett annat synsätt på verksamheten än vad 

lärarna har. Samverkan med kollegor har också en stor betydelse för verksamheten och lärarna 

problematiserar även här hur brister i kommunikationen med andra kollegor kan försvåra 

arbetet med att möta elevers behov. Det framkommer att lärare behöver prioritera vissa elevers 

behov som påverkar andra elevers behov, exempelvis utåtagerande elever som kan påverka 

andra elevers trygghet. De resurser lärarna upplever som viktiga för att arbeta med elevers 

behov är lokaler som är anpassade för verksamheten, storleken på elevgruppen, personaltäthet 

och kunskap hos personalen. Lärarna problematiserar även om hur regering och riksdag ger 

falska förhoppningar om satsningar på skolorna som utlovas men lärarna beskriver att det inte 

märks i verkligheten.  
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6. Diskussion  
 

I detta kapitel diskuteras resultatet av lärarnas uppfattningar av begreppet behov och deras 

uppfattningar av arbetet med elevers behov på fritidshemmet. Senare diskuteras även metoden 

och vidare forskning. 

 

6.1 Resultatdiskussion  
 

Begreppet behov är som tidigare nämnt ett abstrakt begrepp inom skolans och fritidshemmens 

styrdokument, det är svårt att få en enkel definition av begreppet på grund av att de inte finns 

någon tydlig förklaring till begreppet. I resultatet framgår lärarnas svårighet med att definiera 

vad elevers behov innebär i praktiken. Lärarna i studien har beskrivit att de är medvetna om att 

de behöver möta alla elevers behov men att tiden ofta går till de elever som har mer behov än 

andra elever och lärarna tycker att det är fel. Lärarna beskriver att de brottas med dåligt samvete 

och har en känsla av att de inte räcker till. Det ställs enligt oss höga krav på personalen i 

fritidshemmen då de ska klara av att identifiera varje enskild elevs behov och sedan hitta ett 

arbetssätt för att möta varje elevs behov (Skolverket, 2017). Enligt Skolverket (2018) är 

personaltätheten 12,6 elever per anställd och 42,3 procent av personalen i fritidshem har en 

pedagogisk utbildning. Om en elevgrupp på ett fritidshem är 25 elever finns det i snitt två lärare 

varav en är pedagogiskt utbildad. Om den pedagogiskt utbildade personalen har det yttersta 

ansvaret ställs det höga krav på varje pedagogisk personal i fritidshemmen och vi förstår lärarna 

när de beskriver att det inte räcker till i arbetet med elevers behov.  

I resultatet framkommer det att trygghet är ett grundläggande behov att uppfylla hos alla elever 

och lärarna i båda fokusgruppsamtalen har diskuterat grundläggande behov utan att vi nämnt 

ordet grundläggande. Trygghet, självkänsla och att bli omhändertagen är behov som anses som 

grundläggande av lärarna i studien. I det första fokusgruppssamtalet beskriver lärarna hur 

tryggheten måste uppfyllas för att eleverna ska kunna utvecklas vidare och inhämta kunskaper. 

Detta menar även Skolverket (2016) genom att beskriva trygghet i undervisningen som en 

förutsättning för lärande. Något som vi reflekterat över efter fokusgruppsamtalen är den inre 

och yttre tryggheten som vi nämnt tidigare i studien. Wahlström (1993) skriver att den inre 

tryggheten är något vi i Sverige inte kommit långt med och lärarna beskriver att det är något 

som är mycket viktigt för eleverna. Vi anser att arbetet med den inre tryggheten är något som 
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behöver arbetas med varje dag då detta aldrig kommer att vara fullt tillgodosett. Lärarna 

diskuterar mycket om att eleverna ska känna sig trygga och våga göra nya saker. Detta ger oss 

förhoppningar om att lärarna är medvetna om vikten av att eleverna utvecklar sin inre trygghet 

för att stärka eleverna. Lärarna beskriver dock att mycket av arbetet med trygghet innebär att 

hålla koll på de elever som skapar en otrygghet för andra elever. Det betyder att mycket av 

arbetet handlar om att arbeta med den yttre tryggheten i fritidshemmet, att eleverna inte ska 

behöva vara oroliga och rädda i fritidshemmet.  

I fokusgruppsamtalen framkommer det att lärarna upplever att relationerna mellan lärare och 

elever är viktiga i arbetet för att möta elevernas behov. En lärare nämner att relationen är en 

grund för att tillsammans kunna arbeta för att möta elevers behov. Finns det ingen relation 

mellan lärare och elev blir det svårt att tillsammans med eleven arbeta för att möta behoven. 

Amundsen (2015) framhäver vikten av relationer mellan lärare och elev och menar att goda 

relationer bidrar till en trygghet för eleverna. Det visar hur viktigt det är som lärare i 

fritidshemmet att ständigt skapa och upprätthålla relationer med eleverna för att kunna möta 

elevers behov. För att skapa och fördjupa förtroendefulla relationer behöver lärare bry sig om 

elever, lyssna på elever, kunna sätta gränser och möta motstånd (Wedin, 2007). Lärarna i 

studien beskriver relationen med vårdnadshavare som en viktig del för att kunna möta elevers 

behov. I samråd med vårdnadshavare och skolan kan lärare i fritidshem få ett helhetsperspektiv 

på elevers behov. Lärare i fritidshem ska skapa en helhetssyn på elever genom att utgå från 

elevers behov, intressen och erfarenheter (Skolverket, 2016). Vårdnadshavare kan bidra med 

information om elevers behov, intressen och erfarenheter och tillsammans med lärarna skapa 

det arbetssätt som passar eleven. Lärarna nämner problematiken om samarbetet med 

vårdnadshavare då de inte alltid har liknande syn på elevers behov. En lärare nämner att 

vårdnadshavare kan vara skeptiska till att söka hjälp för sitt barn då de inte vill ha en diagnos 

på sitt barn och då kan relationen mellan vårdnadshavare och lärare vara avgörande för att 

tillsammans hjälpas åt att ta rätt beslut för elevers behov. 

Kommunikationen kollegor emellan kan enligt lärarna i studien ha betydelse för arbetet 

med elevers behov. Lärarna arbetar olika i de två fritidshem som deltar i studien. Lärarna från 

första fokusgruppsamtalet beskriver att de genomför elevinventeringar under den egna 

planeringstiden medans lärare från andra fokusgruppsamtalet genomför dessa tillsammans med 

klasslärare. Genom att diskutera tillsammans med klasslärare kan lärare i fritidshem skapa en 

bredare helhetsbild och ta del av viktig information som har betydelse för elevers behov i både 

skola och fritidshem. Exempelvis nämns det i andra fokusgruppsamtal att lärarna i 
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fritidshemmet kan bidra med en bild av elevernas sociala kompetenser som lärarna i 

fritidshemmet anser sig ha goda kunskaper om. Elevers sociala utveckling är viktig för elevers 

lärande och välbefinnande (Jones & Kahn, 2017). Eftersom den sociala utvecklingen har 

betydelse för elevers lärande bör klasslärare ha intresse för vad lärare i fritidshem har för 

kunskaper att bidra med. Lärarna i studien nämner i sin tur att de får ta del av elevernas behov 

i skolan vilket hjälper lärarna i arbetet med elevers behov i fritidshemmet. 

 Lärarna i första fokusgruppsamtalet problematiserar klyftan mellan klasslärare och lärare 

i fritidshem då de inte sitter tillsammans och inte får ta del av samma information. Detta kan 

innebära att viktig information om eleven förloras. Lärarna beskriver att det kan bli en ”vi mot 

dem-känsla” mellan skolan och fritidshemmet. Samverkan mellan skola och fritidshem är viktig 

då lärare ska utbyta kunskap, erfarenheter och information för elevers utveckling och lärande i 

ett långsiktigt perspektiv (Skolverket, 2017). God samverkan mellan skola och fritidshem kan 

exempelvis vara när lärare i fritidshem och lärare i skolan har gemensam tid för pedagogiska 

samtal för att utveckla en helhetssyn på elevernas utveckling och lärande (Isaksson, 2013). 

Resurserna som lärarna nämner som viktiga är personalen, kunskaper och lokaler. Något 

som diskuterats under båda fokusgruppsamtalen är personaltätheten. Lärarna säger att det sker 

personalneddragningar och att det blir problematiskt när personalstyrkan minskar samtidigt 

som eleverna blir fler. Enligt lärarna i studien leder det till svårigheter att hinna se och möta 

elevernas behov och arbetsbelastningen hos varje lärare blir hög. Lärarna beskriver hur regering 

och riksdag ger förhoppningar om en bättre situation för lärare och elever men lärarna upplever 

en känsla av det motsatta. Lärarna i studien nämner att kunnig personal behövs för att kunna 

möta elevernas behov. Kunskap för att möta elevers behov kan inhämtats från till exempel 

pedagogisk högskoleutbildning och genom fortbildning. En lärare nämner att fortbildning är 

viktigt då det händer nya saker hela tiden och personalen behöver hänga med i 

samhällsutvecklingen. Isaksson (2013) beskriver skolledningen som en viktig faktor för 

fritidshemmet och menar att pedagogiska ledarskapet behöver vara engagerad och medvetet 

arbeta med kvalitetsarbete för utvecklingen av fritidshemmet. Lokaler är något som lärarna 

ibland upplever som skolanpassade mer än fritidshemsanpassade. Stora elevgrupper kan göra 

det svårare att ta sig till andra lokaler och erbjuda en varierad utevistelse. Dessa resurser anser 

vi är tätt sammankopplade då det krävs personal för att kunna erbjuda att till exempel kunna 

använda idrottssalen, gå på utflykt och ha uppsyn över alla områden samtidigt. För att kunna 

förbättra arbetet med elevers behov behöver kommunen därmed öka resurserna på 

fritidsverksamheten genom att öka antalet utbildad personal som förhoppningsvis har mer 

kunskap om elevers behov. 
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Efter det andra fokusgruppsamtalet framkom det att behov är nära sammankopplat med 

intressen. Det fick oss att tänka på det citat vi tidigare nämnt i studien om att fritidshemmet ska 

erbjuda elever en meningsfull fritid genom att utgå från elevers intressen, behov och 

erfarenheter (Skolverket, 2017). Enligt lärarna möts ofta elevers behov med elevers intressen 

som ingång. Om fritidshemmet erbjuder aktiviteter som av eleverna upplevs intressanta 

kommer eleverna vilja delta. Om elever inte känner intresse för aktiviteten kommer de inte vilja 

delta och elever blir ”tvingade” på grund av att styrdokumenten anger att lärarna ska utgå från 

elevers behov. Nästa fråga blir då om elever upplever fritidstiden som meningsfull om elever 

känner sig tvingade att delta? En lärare berättar att denne tänker på intressen och behov hela 

tiden, för att kunna utveckla en elevs behov behöver det vara intressant för eleven. En annan 

lärare beskriver att utmaningar kan vara ett sätt att fånga upp elevers intressen och genom det 

möta elevers behov. I inledningen av studien skriver vi om att vi ofta hört och sett att aktiviteter 

erbjuds, men bara för att det erbjuds betyder det inte att elever vill delta i aktiviteterna. Genom 

att ta tillvara på elevers intressen kan aktiviteterna som erbjuds anpassas för att utveckla elevers 

behov. Det leder till att elever vill delta på grund av intresset för aktiviteten och lärarna möter 

på det sättet elevers behov. Hur ska personalen i fritidshemmet hinna med att skapa aktiviteter 

där elever kan prova nya saker och utvecklas när lärarna beskriver att de löser konflikter och 

punktmarkerar elever för att se till att säkerheten finns för alla andra elever. En lösning på detta 

skulle kunna vara som många lärare beskrivit, att mer personal med goda kunskaper tillkommer 

i verksamheten och att regering och riksdagen ger skolor och fritidshem resurser och 

möjligheter att tillmötesgå alla elever. En annan lösning skulle kunna vara om lärarna lyckades 

intressera eleverna som skapar konflikter genom att erbjuda intressanta aktiviteter på 

fritidshemmet. Detta skulle kunna leda till att personalen känner att de räcker till samtidigt som 

tryggheten för eleverna på fritidshemmet ökar. Det innebär naturligtvis som vi tidigare 

diskuterat om att rätt förutsättningar ges till lärare i fritidshem och att lärarna har kunskaper för 

att identifiera och möta elevers behov genom intressanta aktiviteter. 

För att sammanfatta resultatdiskussionen behövs det goda relationer mellan lärare och elever 

för att identifiera elevers intressen och sedan kunna ge elever möjligheter att utvecklas. Arbetet 

för att möta elevers behov ska alltså ske genom elevers intressen. Det gör att begreppen behov 

och intressen är tätt sammankopplade och att det är svårt att arbeta med endast det ena. 

Begreppet behov är som tidigare nämnt svårt att definiera på grund av att behov finns inom 

många olika områden. En lärare lyckades definiera begreppet behov på ett tydligt sätt enligt 
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oss, ”Behov är vad de behöver för att liksom komma fram i sitt liv, vad de behöver för att 

komma fram, klara målen och klara det som de har framför sig”. 

 

6.2 Metoddiskussion 
 

Studiens syfte var att undersöka lärare i fritidshems uppfattningar av begreppet behov och deras 

uppfattningar av sitt arbete med elevers behov. För att ta del av någons uppfattningar var 

kvalitativ metod det enda lämpliga och valet av en fenomenologisk utgångspunkt kändes logisk 

att använda då lärarnas uppfattningar och upplevelser låg till grund för studien. Fenomenologin 

som utgångspunkt har tidvis varit frustrerande då fenomenologin i sig har många olika 

inriktningar som har varit svåra att separera ifrån varandra när vi läst i olika litteratur. Vi har 

valt att främst utgå från Bjurwill (1995) och Kvale och Brinkman (2014) för att vi anser att 

dessa utgår från samma inriktning och passar studien.  

Fokusgruppsamtal som metod var lämplig att använda för att ta del av lärare i fritidshems 

diskussioner om studiens syfte. Genom fokusgruppsamtal inhämtades detaljrika data som 

kunde användas till studien. Vi som moderatorer under fokusgruppsamtalen upplevde att 

deltagarna var avslappnade och delade med sig av innehållsrika diskussioner som kan berott på 

att fokusgruppsamtalen genomfördes på deltagarnas arbetsplats och att deltagarna i varje 

fokusgrupp var kollegor. Annan relevant metod för att samla in detaljrika data till studien hade 

kunnat vara intervjuer. Vi valde fokusgruppsamtal då det ger en möjlighet att ta del av lärarnas 

gemensamma erfarenheter, uppfattningar och hur de genom samtal med varandra skapar en 

djupare förståelse för ämnet som diskuteras (se Ahrne & Svensson, 2015; Denscombe, 2016). 

Att ta del av lärarnas gemensamma erfarenheter, uppfattningar och upplevelser kan vara till en 

nackdel då lärarna kan påverka varandras åsikter, tankar och hålla inne på information (Wibeck, 

2010). Under fokusgruppsamtalen upplevde vi en avslappnad miljö där lärarna verkade trygga 

med varandra vilket vi hoppas har lett till ett tillförlitligt resultat där varken vi eller lärarna 

påverkat varandra i för stor grad.  

Genom att använda en fenomenologisk analysmetod kunde vi enkelt följa den i 

bearbetningsprocessen av datan. Databeatbetningen utgick från en analysprocess från Szklarski 

(2015) vilket var till stor hjälp då all information från fokusgruppsamtalen på förhand kändes 

övermäktigt. 
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6.3 Vidare forskning 
 

Studien kan användas för studenter vid olika lärarutbildningar samt hos aktiva lärare i 

fritidshem. I studien framkommer hur lärare i fritidshem uppfattar begreppet behov och hur 

lärare i fritidshem beskriver sitt arbete med elevers behov i fritidshemmen.  

Vidare forskning kring ämnet kan vara att undersöka hur individuella behov påverkar gruppens 

behov. Det vore intressant att ta reda på om individuella behov kan tillgodoses genom gruppens 

behov och hur det arbetet skulle ske.  

Efter undersökningen har det framkommit att arbetet med elevers behov är tätt sammankopplat 

med elevers intressen. Det hade varit intressant att forska vidare för att ta reda på vilket sätt 

behov och intressen är sammankopplade och i vilken grad lärare i fritidshem arbetar med att 

utgå från intressen för att tillgodose behoven hos eleverna.  
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Bilaga 1 

Examensarbete för grundlärare fritidshem LEGP17 - V18 

 

Andreas Uusitalo och Micaela Forsgren genomför en studie i kursen Examensarbete inom ramen för 

grundlärare med inriktning mot fritidshem vid Jönköping University. Övergripande fokus i studien är 

att undersöka pedagogiska och didaktiska frågor rörande fritidshemmets policy och praktik. Mer 

specifikt handlar denna studie om att undersöka lärare i fritidshems upplevelser av sitt arbete kring 

elevernas behov. 

Andreas Uusitalo och Micaela Forsgren genomför denna studie i syfte att (a) bidra till kunskap om 

fritidshemmet och dess verksamhet; (b) få erfarenhet av att genomföra empirisk forskning inom 

utbildning och undervisning; och (c) fullgöra kraven för att bli examinerad från grundlärarprogrammet 

med inriktning mot fritidshem på Högskolan för Lärande och Kommunikation vid Jönköping University. 

Om du accepterar att delta i denna studie kommer du att bli involverad i samtal med studentforskarna i 

informella fokusgruppsamtal. Att delta i ett fokusgruppsamtal innebär att andra, så som kollegor eller 

rektor kan få vetskap om ert deltagande. Full anonymitet kan därmed inte garanteras. Vilka som deltar 

i studien och den information som framkommer under samtalen bör därför inte spridas vidare. All 

information som genereras kommer att anonymiseras vilket innebär att utomstående inte kan identifiera 

deltagarna. Dessutom kommer all information som genereras förvaras på ett säkert sätt som förhindrar 

att det försvinner t ex genom stöld.  

Du har din fulla rätt att avbryta ditt deltagande och därmed ta tillbaka samtycke när som helst och av 

vilken orsak som helst.  

Om du har frågor gällande den här undersökningen och/eller ditt deltagande, vänligen kontakta någon 

av studenterna, Andreas Uusitalo (Uuan1507@student.ju.se), Micaela Forsgren 

(Fomi1508@student.ju.se), kursansvarig, Carin Falkner (carin.falkner@ju.se) eller handledare, Ann 

Ludvigsson (ann.ludvigsson@ju.se) 

Om du accepterar att delta, vänligen skriv under nedan. 

 

________________________________ ___________________________________ 

Signatur    Namnförtydligande 

________________________________ 

Datum 

________________________________ ___________________________________ 

Studenternas signatur 

________________________________ ___________________________________ 

Studenternas Namnförtydligande 

 

 



 

 
 

Bilaga 2  

Frågor: 

• Vad betyder begreppet behov för er på fritidshemmet? 

• Vad finns det för olika behov hos elever? 

• Stimulimaterial delas ut, hur tänker ni när ni läst detta? Hur ser det ut 

på denna skolan? 

• Hur arbetar ni för att möta elevernas behov? 

• Hur arbetar ni för att identifiera elevernas behov? 

• Vilka resurser krävs för att kunna möta elevernas behov? 

• Finns det behov som är viktigare än andra behov? 

• (Anser ni att arbetet med elevernas behov har stor betydelse för elevens 

utveckling?) 

Stimulimaterial: 

 

”I en grupp som är för stor för att personalen ska kunna 

möta och uppfylla elevernas behov av nära relationer, 

trygghet och säkerhet riskerar det positiva effekterna av 

att vistas i grupp att bytas till sin motsats.” 


