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Syftet med studien var att undersöka vad lärare i fritidshem använde för strategier/metoder vid 

bemötande av utåtagerande elever samt hur de arbetade för att undvika att elever hamnar i 

utåtagerande beteende. Studien utgick från en kvalitativ metod där data samlades in via 

semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna genomfördes med sex utbildade lärare i fritidshem. 

Data analyserades och kategoriserades med hjälp av färgkodning. Resultatet visade att lärare i 

fritidshem använde sig av olika strategier/metoder samt förebyggande arbete vid bemötande 

av elever som var utåtagerande. Strategier/metoder som respondenterna beskrev var lugnt 

bemötande, markering, distrahera och bekräfta. Vidare beskrev respondenterna hur de 

arbetade förebyggande för att elever inte skulle bli utåtagerande. Faktorer som respondenterna 

uppmärksammade vid förebyggande arbete var personal, samarbete med eleven samt 

förberedelser.  
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Inledning 
Vi har under vår verksamhetsförlagda utbildning upplevt att det finns en viss okunskap och 

osäkerhet om hur man bemöter utåtagerande elever samt hur man kan arbeta förebyggande för 

att stödja dessa elever. I utbildningen på Högskolan har vi läst kursen ”Specialpedagogik för 

grundlärare i fritidshem” där vi fick ta del av kunskaper om elever i behov av särskilt stöd. Det 

vi upplevde saknades i kursen var konkreta exempel som belyser hur man kan gå tillväga när 

en elev blir utåtagerande samt hur det går att förebygga för dessa elever. Vi ansåg att detta var 

ett intressant ämne väl värt att undersöka vidare och ville därmed undersöka hur lärare i 

fritidshem tänker om deras bemötande av utåtagerande elever. Greene (2014) beskriver att ställs 

det höga krav som överstiger elevens förmåga besvaras detta troligast med utåtagerande 

beteenden. Elever i beteendeproblem reagerar på ett annorlunda sätt. Detta kan ges i uttryck 

genom både fysisk och verbal reaktion. När vi ser tillbaka på vår verksamhetsförlagda 

utbildning har vi upplevt att ett flertal lärare i fritidshem ser eleven som problemet till varför 

individen blir utåtagerande, istället för att undersöka vad som kan ligga till grund för varför 

situationen uppstår. Hejlskov (2014) skriver att skolan ofta skyller på att eleven är problemet 

istället för att läraren själv tar sitt ansvar och försöker ändra på situationen.  
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Bakgrund 

 

I detta avsnitt följer en presentation av uppsatsens bakgrund som delas in i avsnitten 

styrdokument, beteenden och strategier samt inkludering.    

 

Styrdokument 
I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2018) 

framgår det att undervisningen på fritidshemmet ska ta tillvara på mångfald och olikheter. 

Genom detta ge eleverna en förståelse för att alla är olika.   

 

Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också 

olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika 

anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan 

undervisningen aldrig utformas lika för alla: (Skolverket, 2018, s. 6) 

 

 
I skollagen (2010:800), SkolL, 3 kap. 5 § anges att om det på något sätt, till exempel genom 

uppgifter från lärare framkommer att en elev inte kommer att nå kunskapskraven som minst ska 

uppnås eller de kravnivåer som gäller, ska eleven skyndsamt få stöd i form av extra 

anpassningar. Enligt skolverket (2014) är extra anpassningar en mindre stödinsats, vilken ofta 

är möjlig för lärare och personal i den ordinarie undervisningen att genomföra. Det krävs inget 

formellt beslut för denna stödinsats. Extra anpassningar gäller elever i samtliga skolformer som 

berörs av allmänna råden, samt för fritidshemmet.  

 

Det anges i skollagen (2010:800), SkolL, 3 kap. 8 § att om en elev inte kommer att nå 

kunskapskraven som minst ska uppnås eller de kravnivåer som gäller trots att denne fått stöd i 

form av extra anpassningar inom ramen för ordinarie undervisning ska det anmälas till rektorn. 

Rektorn ska sedan se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Om en elev har 

andra svårigheter i skolan ska det även här utredas om eleven är i behov av särskilt stöd. 

Skolverket (2014) beskriver att särskilt stöd är av mer ingripande karaktär, vilka sällan går att 

genomföra för lärare och personal för ordinarie undervisning. Det är insatsernas omfattning och 

varaktighet, som skiljer särskilt stöd från det som ges i form av extra anpassningar. Särskilt stöd 

gäller för elever i alla skolformer. Därmed också för fritidshemmet. Beslut om särskilt stöd ges 

av rektor och ska dokumenteras i ett åtgärdsprogram. Elever kan vara i behov av mer stöd än 

vad som ges i ordinarie undervisning för att kunna utvecklas mot kunskapsmålen i läroplanen. 

Genom att tidigt sätta in stödinsatser ges alla elever förutsättningar till att kunna utvecklas i 

riktning mot utbildningens mål. Innan olika stödinsatser sätts in är det viktigt att skolan har sett 
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över hur organisationen kring eleven ser ut. Skolan bör se över hur resurser fördelas, vad man 

använder för pedagogiska metoder, hur elevgruppen ser ut och hur lärmiljön är organiserad för 

eleven. Ibland kan det räcka med att skolan ser över organisationen och förändrar denna för att 

skapa förutsättningar för utveckling gentemot eleven (Skolverket, 2014). Specialpedagogiska 

skolmyndigheten (2015) nämner att skolan kan göra en pedagogisk kartläggning för elever i 

behov av särskilt stöd för att synliggöra individens behov. Detta kan resultera i att kunskaper 

kring hur anpassningar och stöd ska formas sker. Skolan ska uppmärksamma och stödja elever 

både i behov av extra anpassningar och särskilt stöd, det är viktigt att det sker en samverka 

mellan alla parter för att skapa en god miljö för utveckling och lärande (Skolverket, 2016).  

 

Detta bekräftas av Jakobsson och Nilsson (2011) som beskriver att i alla skolsituationer är 

samverkan otroligt betydelsefullt, mellan lärare och elev, mellan lärarna i verksamheten samt 

mellan skolan och hemmet. Lärarna har många olika kompetenser att ta tillvara på inom skolan 

för att få stöd och rådgivning kring elever i behov av särskilt stöd. Rektorn på skolan har 

ansvaret för elevhälsoarbetet dit kan lärare, elever och vårdnadshavare vända sig vid behov av 

rådgivning och stöd. Elevhälsan ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande. I tidningen 

Fritidspedagogik framgår det av en enkät som skickats ut till fritidspedagoger och lärare i 

fritidshem att ca 1700 av de som svarade uppgav att de hade elever som under hela den 

obligatoriska skoldagen fick stöd, men att detta stöd försvann så fort fritids började (Koch, 

2014). Utfallet av detta blir inte bra, fritidspedagoger och lärare i fritidshem berättar att de inte 

kan fullfölja sitt uppdrag, många blir låsta vid enskilda, ofta utåtagerande elever och upplever 

att deras säkerhet står på spel. Fritidspedagoger och lärare i fritidshem vittnar om ett arbete som 

är mycket ansträngande och att detta i vissa fall leder till sjukskrivning på grund av utmattning 

och en känsla av att man inte räcker till. 

 

Beteenden och strategier  
Enligt Tomkins (1991) beskrivs våra grundkänslor som affekter. Grundkänslorna glad, 

intresserad, arg, ledsen och rädd har alla en stor betydelse och bär på viktiga funktioner. 

Affekter ses som både biologiska och fysiologiska, vilket kan ges uttryck i muskulära och 

fysiologiska reaktioner. Dessa kan innefatta ansiktsmuskler, andning, hjärtrytm och blodtryck. 

Muskulära och fysiologiska reaktioner ökar sannolikheten till att olika handlingar sker. Det som 

författaren beskriver visar på att hantering av personer i affekt kräver kunskap och tar tid att 

lära sig. Hejlskov och Sjölund (2018) nämner att inom olika diagnosgrupper är det vanligt med 

känsloreglingssvårigheter, forskning har visat att personer inom diagnosgrupper som autism 
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och adhd har svårt att reglera sin affekt. Specialpedagogiska skolmyndigheten (2015) beskriver 

att Adhd, autism och Touretts syndrom hör till de mest förekommande neuropsykiatriska 

diagnoserna. Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har en speciell kognition 

vilket innebär att de uppfattar information, upplevelser och bearbetning av sinnesintryck på ett 

annorlunda sätt. 

Enligt Hjärnfonden (2017) beskrivs det att många lärare saknar fullständig kunskap om att möta 

NPF- elever. Enligt en undersökning som gjorts av KIND på Karolinska Institutet var det några 

få procent av lärarna som tyckte de fått tillräckligt med kunskap från sin lärarutbildning. Det 

vill säga de vill få bredare kunskap kring hur de ska arbeta med elever med NPF.  

Psykologen Anna Hellberg (2017) beskriver att det kan finnas olika faktorer som leder till 

utåtagerande beteenden. Det kan handla om att barnets hemmiljö inte kan erbjuda barnet vad 

det behöver. Men det kan även handla om att barnet bär på individuella sårbarheter. Författaren 

menar på att det är viktigt att se till barnets sårbarheter men att fokus bör ligga på hur man 

organiserar miljön som barnet befinner sig i. Hur och att man organiserar och planerar miljön 

för alla barn är viktigt, men extra viktigt är det för de barn som ofta hamnar i utåtagerande 

beteenden. Barn som hamnar i utåtagerande beteenden bär ofta på regleringssvårigheter. Dessa 

barn har många gånger svårt att hantera känslor, styra sitt beteende och sina impulser. 

Författaren förklarar att vuxna kan fungera som ett regleringsstöd när barnet inte själv kan 

hantera olika känslor och intryck utan att förlora självkontrollen. Vidare beskriver författaren 

att vuxna kan samreglera med hjälp av att agera lugnande mot barnet, lugn röst och ett lugnt 

kroppsspråk. När man samreglerar kan barnet få hjälp att komma tillbaka till ett lugn och man 

hjälper då även barnet att bygga upp sin egen regleringsförmåga. 

 
I nedanstående text benämner Hejlskov (2009) brukare och bemötande dessa har studien bytt 

ut till elev och lärare i fritidshem. Det finns olika sätt för att möta personer i utåtagerande 

beteende, ett exempel är lågaffektivt bemötande. I detta tillvägagångssätt är det viktigt att 

kontrollera sig själv, detta måste göras för att själv inte reagera negativt mot en elev som redan 

är i utåtagerande beteende. Att agera behärskat och hålla känslorna i styr vid bemötandet av 

eleven i affekt är betydelsefullt. Att agera lågaffektivt kan göras på flera olika sätt:  

 

Prata lugnt med eleven i början av situationen (Hejlskov, 2009). Eleven kan i vissa fall förlora 

kontrollen och då ska läraren i fritidshem inte prata alls. Dock kan det ibland ge bra effekt att 

prata lugnande med eleven om denne inte har tappat kontrollen.  När lärare i fritidshem pratar 
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lugnande kan det vara bra att undertexta. Undertexta kan gå ut på att lärare i fritidshem berättar 

för eleven vad som hänt: ”Det var jobbigt för dig att Peter tog din mugg. Ska vi fråga honom 

om du kan få tillbaka den?” (a.a s.190). Genom att undertexta på detta sätt ger läraren i 

fritidshem ett lösningsförslag till eleven. Lärare i fritidshem kan lugna eleven genom att prata 

lugnt. Om läraren i fritidshem själv håller sig lugn kan detta ge en lugnande effekt på eleven 

som hetsar upp sig själv. Vidare menar författaren att lärare i fritidshem höjer rösten till eleven 

för att markera och avbryta situationer. Dock finns det ingen vetenskaplig forskning kring att 

det skulle vara positivt.   

 

Undvik beröring när eleven är upprörd. Berör man eleven som är upprörd görs detta oftast inte 

lugnt och sansat utan med kontroll och kraft. Eleven som är upprörd kan känna av detta och 

upplever då kraften vilket resulterar i att hen smittas av den. Om man ska lugna en person med 

affektsmitta är ett bra sätt att lägga en avslappnad hand på axeln. Att man kan beröra eller inte 

beror på flera faktorer. En avgörande faktor kan vara, vem det är som bemöter, hur relationen 

mellan de båda parterna ser ut och varje specifik situation. Personer inom NPF-fältet reagerar 

ofta kraftfullt på all slags beröring, detta kan även inkludera den avslappnade handen på axeln. 

Berör man då en person inom NPF-fältet kan detta resultera i att personen reagerar starkt och 

man tar då ett ännu hårdare tag. Metoderna har samma mål och det är att få eleven lugn. Målet 

kommer att uppnås om läraren i fritidshem använder metoder som inte ökar elevens 

affektintensitet. Dessa metoder begränsar risken för att dras in i en affektökning. Läraren i 

fritidshem måste se till att inte smittas av den oro som eleven bär på, samtidigt som läraren i 

fritidshem ska smitta brukaren med ett lugn (Hejlskov, 2009). 

 

Alla elever är olika och bör bemötas utifrån enskilda behov och förutsättningar. Greene (2016) 

är upphovsman till the Collaborative and Proactive Solutions (CPS). Grunden i CPS-modellen 

är att barn och ungdomar vill uppföra sig väl, gör de inte det så beror detta på att förväntningarna 

och kraven i en viss situation hämmar deras förmåga att reagera på ett funktionellt sätt. En elev 

med utmanande beteende bär antingen på en outvecklad färdighet eller på ett olöst problem. 

Vidare beskriver författaren att de flesta utåtagerande elever vet redan hur lärarna vill att de ska 

bete sig därför är det viktigt att inte påpeka och upprepa hur de vill att elever ska uppträda utan 

istället bekräfta och förebygga. För att kunna hjälpa elever som är utåtagerande behöver lärare 

få kunskap om vilka kognitiva krav som elever ställs inför i olika situationer i verksamheten.  

Greene (2016) förklarar tre tillvägagångssätt som beskriver alternativ för ouppfyllda 

förväntningar, Plan A, B och C. Plan A innebär att lärare utifrån sina förutsättningar, försöker 
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pådriva vad en elev ska göra utan att se till elevens perspektiv på varför hen inte kan nå upp till 

förväntningarna. Plan B innebär att vuxna och barn gemensamt kommer fram till lösningar och 

hjälper den vuxne att förstå vad eleven har för tankar kring olika problem. Att använda sig av 

Plan B ger förutsättningar och verktyg för hur eleven ska agera i kommande situationer. Om 

eleven får känna sig inkluderad ökar chansen att eleven klarar av situationer bättre framöver. 

Plan C förklarar hur lärare släpper sina förväntningar på vad eleven ska göra åtminstone för 

stunden. Genom att använda Plan C löser man varken problemet i situationen eller hur hen ska 

hantera situationen.  

Vidare menar han att det finns två sätt att använda Plan B, Nödplan B och Proaktiv Plan B. 

Nödplan B innebär att man tar tag i problemet när man ser att eleven visar tecken på utmanande 

beteende. Detta är oftast inte det bästa eftersom eleven redan är uppjagad eller upprörd. Istället 

bör man använda sig av proaktiv Plan B vilket handlar om att arbeta med förebyggande 

strategier tillsammans med eleven. Målet med Proaktiv Plan B innebär att man lär ut färdigheter 

för att lösa problemet innan det uppstår igen. Studien fokuserar på Plan B då den knyter an till 

syftet i studien. Varje elev har rätt att få uppleva den tillfredställelse det ger att övervinna 

svårigheter och känna sig inkluderad i verksamheten (Skolverket, 2016). 

Inkludering   
Enligt Nilholm och Göransson (2014) börjar begreppet inclusion ta fart på allvar i ett flertal 

länder under 1980-talet. Både forskare och praktiker som arbetade med specialpedagogiska 

frågor var inte nöjda med begreppen kring integration och integrering och hur det försvagats. 

Begreppen integration och integrering kom att utgöra synsättet där skolan inte var anpassad 

efter elever i svårigheter, men däremot skulle begreppet inkludering lägga fokus mot hur skolan 

kunde utformas för att anpassas till eleverna.    

Matson (2007) menar att integrering, inkludering samt en skola för alla, används i många 

sammanhang med samma betydelse. En skola för alla kan definieras på olika sätt som till 

exempel att alla elever har undervisning i samma skola eller att alla elever har undervisning i 

samma klassrum helt oberoende av individens svårigheter. 1968 skapades uttrycket en skola 

för alla. Jakobsson och Nilsson (2011) nämner att under 1960-talet får funktionshinder en ny 

innebörd. Uppfattningen om att det är miljön som styr om funktionsnedsättningen hos individen 

upplevs som ett hinder för delaktighet eller inte. För att uppmärksamma detta ställdes det krav 

på politikerna. Bemötande och anpassning blev sådana åtgärder och en diskussion fördes om 

att förändra miljön för att kunna erbjuda delaktighet istället för ett utanförskap. I SIA-

utredningen (SOU 1974:53) som undersökte skolans inre arbete framkom synsättet ”En skola 
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för alla”. Det inre arbetet fokuserade på alla elevers rätt till, oavsett utvecklingsnivå och 

funktionsnedsättning, utbildning i närliggande skolområde. En skola för alla där eleverna får 

undervisning inom klassramen förespråkades i både läroplanerna Lgr 80 och Lpo 94. 

Grundtankarna lever kvar i dagens läroplan, LGR 11 (Skolverket, 2016; Jakobsson och Nilsson, 

2011).           

En viktig infallsvinkel är att skolan ska se olikheter som en tillgång och inte som en brist. 

Undervisningen ska anpassas efter elevers förutsättningar och behov (Nilholm och Göransson, 

2014). Vilket stämmer överens med vad som står i läroplanen, LGR 11, där vikten av en 

likvärdig utbildning beskrivs. Detta innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt 

överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika, utan hänsyn ska tas till elevernas olika 

förutsättningar och behov och därmed anpassas efter individens behov (Skolverket, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2017, Figure 1.0) 

Enligt Specialpedagogiska skolmyndigheten (2017) beskrivs bilden ovan som en pågående 

process som sker emellan tillgänglighet, delaktighet och inkludering som skapar möjligheter 

för en likvärd utbildning.  
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Tillgänglighet - skapar kunskap om rätt förutsättningar för ett lärande och hur verksamheten 

förhåller sig till den pedagogiska, sociala samt fysiska miljön här arbetar man aktivt med 

utveckling och förbättring av lärmiljö med huvudmål på omgivningsfaktorer.            

Delaktighet - beskriver att finns inte en tillgänglig lärandemiljö är det svårt att vara delaktig. 

Att skapa rätt förutsättningar för en deltagande lärmiljö och att känna sig som en i ett 

sammanhang. Att få uttrycka sina åsikter och vad som engagerar är en annan viktig aspekt.  

Vidare menar Specialpedagogiska skolmyndigheten (2017) att inkludering handlar om att ta 

tillvara på de olikheter och mångfald som finns i skolan. Att verksamheten ska se till allas lika 

värde och att ge individen rätten till en likvärdig utbildning.  
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Syfte 
  

Studiens frågeställningar var följande:  

• Vad använder lärare i fritidshem för metoder/strategier vid bemötande av utåtagerande 

elever?  

• Hur arbetar lärare i fritidshem för att undvika att elever hamnar i utåtagerande 

beteenden?  
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Metod 
I kommande kapitel presenteras och förklaras studiens val av metoder. Studiens mål var att 

undersöka vilka uppfattningar lärare i fritidshem hade om utåtagerande elever. Stukát (2011) 

menar att resultatet i en kvalitativ forskningsmetod inte syftar till att kunna förutsäga, förklara 

eller generalisera. Istället menar författaren att en kvalitativ forskningsmetod handlar om att 

tolka, förstå samt beskriva uppfattningar. Metoden anses lämplig då den avser att undersöka 

människors uppfattningar och tolkningar om ett visst ämne (Bryman, 2002). 

 

Datainsamlingsmetod   
Den datainsamlingsmetod som tillämpades i studien var semistrukturerade intervjuer för att 

skapa naturliga samtal. Enligt Bryman (2011) beskrivs den semistrukturerade intervjuformen 

genom att intervjuaren har ett antal frågor som inte behöver ställas i ordningsföljd. Vidare 

beskriver han att intervjuprocessen är flexibel. Möjligheten fanns att ställa följdfrågor vilket 

gav studien en djupare förståelse av respondenternas utsagor. Enligt Eriksson-Zetterqvist & 

Ahrne (2018) anses sex till åtta personer rimligt att intervjua.  

Urval 
Genom vikariat och verksamhetsförlagda utbildningar gjordes ett målinriktat urval (Bryman, 

2011). För att få kontakt med de lärarkategorier som ingår i studien gjordes ett målinriktat urval 

vilket innebar att valet av respondenterna skedde utifrån studiens syfte (a.a). Studien 

avgränsades genom att undersöka två skolor i en liten kommun. Sammanlagt intervjuades sex 

respondenter. Fyra respondenter intervjuades på den ena skolan och två på den andra. 

Respondenterna i studien utgörs av behöriga lärare i fritidshem. 
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Tabell 1 Presentation av respondenterna 

I tabellen nedan presenteras respondenterna i den ordning intervjuerna genomfördes. 

Respondenterna benämns 1-6, arbetsplats skrivs inte ut då det inte är relevant till kontexten.  

Fiktivt namn Erfarenhet inom 

fritidsverksamhet 

Kön Utbildning 

Respondent 1 6 år Kvinna Lärare med inriktning mot fritidshem 

Respondent 2 21 år Kvinna Fritidspedagog 

Respondent 3 6 år Kvinna Lärare med inriktning mot fritidshem 

Respondent 4 19 år Kvinna Lärare med inriktning mot fritidshem 

Respondent 5 1,5 år Kvinna Grundlärare med inriktning mot 

fritidshem 

Respondent 6 2 år Kvinna Grundlärare med inriktning mot 

fritidshem 

 

Genomförande  
Inför studien hade vi en relativt klar bild av vad vi var intresserade av att undersöka, trots 

detta har syftet förändrats flera gånger. För att få fram tidigare forskning kring ämnet började 

studien med eftersök. Vi granskade styrdokument och tidigare forskning för att samla ihop ett 

underlag till bakgrunden. Samtidigt som granskning genomfördes av litteratur och forskning 

sökte vi efter respondenter som kunde vara passande till studien. Genom att ta kontakt med 

personer som vi kände från vikariat och verksamhetsförlagda utbildningar lyckades vi hitta 

passande respondenter. Respondenterna kontaktades via SMS där de fick information om vad 

syftet med studien var och frågan om de ville medverka i intervjun. Intervjuerna skedde på en 

förutbestämd tid och plats med utbildade lärare i fritidshem.  

 

Innan genomförandet av intervjuer tilldelas respondenterna information om studiens syfte samt 

hur intervjun var uppbyggd för att respondenterna skulle känna sig trygga. I informationen 

framgick det att deltagandet var frivilligt samt att respondenterna hade rätten att avbryta när 

som helst. De informerades även om vilka forskningsetiska principer som studien förhöll sig 

till. För inspelning av intervjuerna användes mobiltelefon och surfplatta. Björndal (2018) menar 
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att genom inspelningar finns möjligheten att uppleva intervjusituationerna flera gånger. Under 

intervjuerna antecknade en av oss och den andre intervjuade. Genom att vi spelade in 

intervjuerna kunde en av oss lägga fokus på att vara en del i samtalet medan den andre kunde 

koncentrera sig på följdfrågor och andra funderingar. 

Då vi endast fokuserade på att ta reda på hur lärare i fritidshem arbetade föll valet på kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2011). Metodvalet var till fördel för studien då det gav 

chansen att styra intervjuerna i rätt riktning samtidigt som respondenterna fick möjligheten att 

relativt fritt förklara och berätta hur de arbetade. Sista frågan i intervjuguiden (se Bilaga 1) gav 

respondenterna frihet att tillägga om relevant kunskap kring syftet med studien. Därefter 

färgkodades innehållet för att ge en tydligare bild samt hitta relevant information till syftet med 

studien. Ur färgkodningen framkom olika meningar och begrepp som gick att koppla till syftes 

frågeställningar. Liknande meningar och begrepp ströks under i samma färg för att se tydliga 

och sammanhängande mönster i de olika intervjuerna. Exempel på meningar och begrepp som 

uppkom var lugn vilket markerades med färgkodning. Dessa plockades ut samtidigt behölls 

omgivande text för att bevara kontexten. Efter färgkodning av texten framkom det två olika 

kategorier vilka var strategier/metoder samt förebyggande arbete. Kategorierna ställs emot 

forskningen som finns med i bakgrunden i studien. 

Tolkning av intervjudata 
Vår studie använde kvalitativ innehållsanalys för bearbetning av datamaterialet. Graneheim och 

Lundman (2004) menar att det finns olika abstraktionsnivåer när man ska göra en 

innehållsanalys, studien kommer se till det latenta innehållet vilket innebär att en tolkning görs 

av innebörden av texten. Vid genomförande av kvalitativ innehållsanalys ligger fokus på 

respondenternas utsagor. Vid summering av innehållsanalysen används de sex olika steg som 

Larsen (2009) beskriver. Datamaterialet samlas in och görs om till texter. Texterna kodas och 

delas upp i teman eller kategorier. Datamaterialet sorteras enligt teman eller kategorier, vidare 

granskas materialet och meningsfulla mönster eller processer identifieras. Identifierade mönster 

utvärderas emot existerande forskning och teorier, slutligen formuleras överförbar ny kunskap. 

Insamlad data transkriberades ordagrant till text av den som intervjuat (Graneheim och 

Lundman, 2004). Vidare beskrev författarna att det är viktigt att den transkriberade texten 

analyseras flera gånger.  
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Forskningsetiska principer  
Det är viktigt att utgå från forskningsetiska principer och ta dessa på största allvar för att alla 

som medverkar i studien ska känna sig bekväma samt vara säkra på att det som sägs inte sprids 

vidare till obehöriga. Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra olika forskningsetiska 

principer att utgå ifrån vid genomförandet av en studie. Dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Informationskravet innebär att den som genomför studien informerar respondenterna om syftet 

med studien. Samtyckeskravet betyder att respondenterna har rätt att bestämma själv om sin 

medverkan i studien. Den tredje forskningsprincipen är konfidentialitetskravet vilket innebär 

att uppgifter om respondenterna i studien ska förvaras där ingen obehörig kan ta del av dem. 

Slutligen finns nyttjandekravet som innebär att de uppgifter som samlas in om enskilda personer 

endast får användas av studiens ändamål (Vetenskapsrådet, 2002). I studien är respondenterna 

lärare i fritidshem vilket gör att vi behöver deras samtycke. Under intervjun kan det framkomma 

viss känslig information som gör att konfidentialitetskravet blir aktuellt. Respondenterna får ta 

del av studiens resultat om de önskar (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Tillförlitlighet  
I en kvalitativ studie är tillförlitligheten ett sätt att mäta kvaliteten i studien. Tillförlitlighet 

bedöms utifrån fyra delkriterier, vilka är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 

möjligheten att konfirmera och styrka (Bryman, 2011). För att få trovärdighet i resultaten krävs 

det att forskningen genomförs i överensstämmelse med de regler som finns och att de personer 

som medverkat i studien får ta del av resultaten. Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

och metodlitteratur har genomsyrat hela studien. När studien är färdigställd kommer 

respondenterna att få ta del av materialet enligt önskan. Överförbarhet är det andra kriteriet för 

en tillförlitlig studie. Med överförbarhet menas huruvida resultatet i studien kan överföras till 

en annan miljö eller situation. Det tredje kriteriet pålitlighet handlar om hur pålitlig empirin är 

som samlats in och hur den har granskats av till exempel handledare och andra studenter. Detta 

kriterium kan förstärkas genom att studiens steg redovisas i detalj. Det fjärde och sista kriteriet 

för en tillförlitlig studie är möjlighet att styrka och konfirmera. Kriteriet innebär att man som 

forskare kan säkerställa att man inte agerat med utgångspunkt i egna värderingar utan att man 

varit saklig i största möjliga mån. Trovärdigheten i studien styrks av att respondenterna är 

kunniga i ämnet som undersöks och att citat redovisas i resultatet. Då studien endast utgick 

ifrån sex respondenter och två skolor är resultatet begränsat och blir därför svårt att generalisera 



 
 

 
 

14 

och överförbarheten begränsas. Pålitligheten i studien förstärks genom att intervjuerna spelas 

in och texterna transkriberas ordagrant dessutom förstärks pålitligheten genom att studiens steg 

redovisas i detalj samt granskning från både handledare och studenter (Bryman, 2011). 

Resultat 
Resultatet av den insamlade empirin kommer att presenteras i detta kapitel. Efter bearbetning 

av datamaterialet framkom det två huvudkategorier, strategier/metoder och förebyggande 

arbete. Kategorierna svarade gentemot studiens syfte. Ur första kategorin framkom: lugnt 

bemötande, markering, distrahera och bekräfta. Ur den andra kategorin framkom: personal, 

samarbete med eleven samt förberedelser.  

 

I detta avsnitt har respondenternas uttalanden korrigerats för att det ska bli enklare för läsaren 

att begripa. Talspråk har bearbetats till skriftspråk samt ifyllnadsord och upprepningar togs bort. 

Innebörden i meningar eller uttalanden har inte förändrats.      

 

Strategier/metoder 
Följande avsnitt kommer att presentera de olika strategier/metoder som respondenterna 

använder sig av när de bemöter utåtagerande elever.  

Majoriteten av respondenterna svarade liknande om hur de bemötte utåtagerande elever och det 

som var utmärkande och som alla utom en respondent svarade var lugnt bemötande. Därför 

kommer detta avsnitt att fokusera på lugnt bemötande. 

 

Respondent 3 beskrev: ” Utan lugn röst, lugna händer asså lugnt prat, inga drastiska, inget 

drastiskt över huvud taget och ingenting som går såhär fort heller.” Respondenterna påpekade 

att vid bemötande av utåtagerande elever användes ett lugnt förhållningssätt, lugn röst och lugnt 

kroppsspråk. Ett flertal respondenter ansåg att ett lugnt bemötande många gånger resulterade i 

att även eleven blev lugnare. Respondent 1 uttryckte: ” Lägger man armen om och försöker 

liksom lugna dem med sitt eget lugn”. Det framgick i intervjuerna att flera respondenter tyckte 

att det var svårt att själva behålla lugnet i situationer där elever hamnat i utåtagerande beteende. 

En strategi som flera respondenter använde sig av vid lugnt bemötande var lågaffektivt 

bemötande. Respondent 1 förklarade:      

 

Lågaffektivt, att man inte trissar upp sig själv utan att man om någon säger ”du är dum i 

huvudet, jag hatar dig”, du får gärna tycka så. Men att man inte säger ”varför gör du så” 

för då liksom trissar man bara upp det, utan väldigt så lågaffektivt.    
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En annan strategi/metod som framkom under intervjuerna men som kunde se lite olika ut var 

markering. Flertalet respondenter berättade om hur de markerade vid bemötande av 

utåtagerande elever. I kommande avsnitt ligger därför fokus på hur respondenterna markerar 

gentemot utåtagerande elever. 

 

Respondent 5 beskrev att: ”Ja, först skulle jag nog asså separera på barnen och fråga vad det är 

som har hänt och sådär”. När det handlar om just fysiska situationer var det flera respondenter 

som berättade att dem snabbt var framme och separerade på eleverna som var inblandade.  

Vidare framkom det även ur flera intervjuer att respondenterna höjde rösten om de befann sig 

en bit ifrån situationen för att få en reaktion. Respondent 1 förklarade att: ”Det första jag skulle 

göra när det är en sådan fysisk situation, i första läget då kanske jag med rösten skulle markera 

”Nu slutar du!” för att få ett avbrott på den fysiska handlingen”.   

 

Något som framgick i intervjuerna var att när elever var fysiskt utåtagerande var det oftast 

svårare att hantera än om situationen endast var verbal. Om situationen endast var verbal 

upplevde en del respondenter att det var lättare att markera och få en reaktion genom att höja 

rösten. Respondent 6 beskrev att: ”(…)när man är i en fysisk utåtagerande så är man ofta väldigt 

arg och har svårare att stoppa den.”  

 

En annan strategi/metod som flera respondenter ansåg viktig var att bekräfta elever som ofta är 

utåtagerande. Respondenterna ansåg att dessa elever ofta var i extra stort behov av positivitet 

kring dem själva. I intervjuerna framkom det att respondenterna tyckte att detta var viktigt 

eftersom det ofta händer mycket negativt kring elever som är utåtagerande. Respondent 2 

beskrev att: ”För det är ju bättre att bekräfta att han har rätt istället för att ta det här med håret. 

För det är ju något som han gör fel, då kanske det är bättre att bekräfta det rätta först”.  

 

I flera intervjuer menade respondenterna på att om de bekräftade de elever som var 

utåtagerande, så kände eleverna av att lärare i fritidshem hade förståelse för varför de hamnade 

i utåtagerande beteende. Respondent 4 uttryckte att: ”Försöka få dem att förstå att det är ju inte 

du som person utan det är ju det du gör, du får inte göra sådär.”  
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Förebyggande arbete  
Följande avsnitt kommer att presentera syftets andra del, hur lärare i fritidshem arbetar 

förebyggande för att elever inte ska hamna i utåtagerande beteenden. I intervjuerna framkom 

det flera olika sätt som respondenterna använde sig av för att förebygga, vilka var följande: 

Majoriteten av respondenterna tryckte på att det var viktigt att det fanns förutsättningar så som 

tillräckligt med personal för att verksamheten skulle fungera. Respondent 5 förklarade att: 

”Man känner att man inte kan gå iväg på utflykt för att det inte går för den eleven och vi har 

inte den resursen som kan vara med en elev hela tiden”. I intervjuerna framgick det även att 

flera respondenter tyckte att det var viktigt att personalen hade en dialog och samsyn kring de 

elever som ofta hamnar i utåtagerande beteende. Respondent 1 uttryckte sig så här:  

 

Om man liksom får tiden att reflektera, vi tre som jobbar på avdelningen nu med ettorna 

pratar väldigt, vi lägger väldigt mycket tid på att prata om elevernas asså hur dem är och 

hur vi kan göra det så bra som möjligt för dem. 

 

Flertalet respondenter nämnde att om en elev inte skulle hamna i utåtagerande beteende krävdes 

det att man samarbetade, lärare inom fritidshem och elever. I flera intervjuer framkom det att 

respondenterna främjade samarbetet genom att bygga upp förtroendekapital gentemot eleverna 

som många gånger hamnade i utåtagerande beteende. Respondent 4 beskrev: ”Har du ett stort 

förtroendekapital så är det enklare, har du inte det så blir det svårare”. Respondenterna lyfte 

fram att om det inte fanns något förtroendekapital hade eleven svårare att anförtro sig och 

kommunicera om svåra situationer. Majoriteten av respondenterna menade på att om de hade 

ett stort förtroendekapital gentemot eleverna som ofta hamnade i utåtagerande beteenden blev 

det lättare att samarbeta och kommunicera. Respondenterna beskrev att detta kunde leda till att 

elever tillsammans med lärare i fritidshem kunde komma fram till lösningar för att inte hamna 

i utåtagerande beteenden. En av de lösningar som flera av respondenterna påpekade var att 

eleverna hade en reträttpunkt de kunde använda sig av för att inte hamna i utåtagerande 

beteenden. Respondent 1 förklarade: ”Jag försöker alltid att få dem att ha en reträttpunkt när de 

blir arga, för de här eleverna blir alltid arga”. Det framkom i intervjuerna att vissa elever tog 

sig till sin reträttpunkt själva medan andra elever kunde behöva hjälp för att ta sig dit. 

Respondent 3 uttryckte sig så här: 

 

Så hade det varit den eleven så hade jag nog bara, nu har vi en sån pass bra relation så jag 

kan bara peka. Så springer han bara ut för att han vet att det är mycket bättre än att bråka. 
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Respondent 1 uttryckte sig istället så här: 

 
Men vad gör du när du blir arg? Att man alltid försöker lära in ett beteende, att när du blir 

så här arg så kanske du går bort till det där trädet och sätter dig där bakom. Då är det ingen 

som får gå fram till dig, då ser jag till att (nehe) bort nu pausar han eller hon. Sedan när det 

lugnat ner sig tar man en diskussion. 
 

 

Att alla elever var olika och behövde olika verktyg för att kunna fungera i verksamheten var 

något som framkom i intervjuerna. 

 

Många respondenter arbetade med förberedelser för att förebygga så elever inte skulle hamna 

i utåtagerande beteenden. Respondent 3 förklarade:  

 

Eleven får alltid sitta bredvid mig när den är på fritids, för dem andra kanske det inte spelar 

så stor roll för dem kanske mår bättre av att ha olika platser. Det är också ett sätt att jobba 

förebyggande på. 

 

Att förebygga via förberedelser var något som var genomgående i intervjuerna. 

Respondenterna förberedde genom att samtala med elever som var i behov av det, om vad som 

skulle hända under dagen. Respondent 6 förklarade: ”Jag som har fördelen att träffa eleverna 

under skoltid, ute på rasterna försöker söka upp dem eleverna som jag vet behöver veta.” Ett 

flertal respondenter berättade hur de förberedde verksamheten genom struktur. Respondent 6 

uttryckte sig så här: ”Vi försöker jobba väldigt strukturerat på min avdelning, vi försöker att 

dagarna och veckorna ska se likadana ut.” Respondent 2 beskrev:  

 

Några har haft lite svårt med regler och som ofta hamnar i konflikter när vi är där, då har 

vi haft så att vi har pratat med dem innan. Påmint om kommer ni ihåg vad vi pratade om 

sist? Uppdatera dem på hur gör vi inne i idrottssalen. Att förebygga på så sätt att man pratar 

med dem innan.   

 

 

En respondent tog upp och pratade om bildstöd. Respondent 1 förklarade: 
 

Vi har numera dels vår informationstavla där det står hur dagen ser ut med bildstöd. Sedan 

när vi tar emot dem så har vi med ett litet sådant som motsvarar då, att så här ser dagen ut 

så man kan både verbalt och sedan bildstöd. 
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Diskussion 
Avsnittet kommer att inledas med en metoddiskussion där valet av metod och orsaker som 

påverkat studien kommer diskuteras. Senare i resultatdiskussionen lyfter vi fram resultatet av 

studien kopplat till tidigare forskning. 

 

Metoddiskussion 
Vid kontakt med respondenterna märktes i tidigt skede att det var svårt att hitta utbildade lärare 

i fritidshem som arbetade med elever i utåtagerande beteenden. En av respondenterna kunde 

tyvärr inte medverka på grund av personliga skäl. En annan respondent valde att avstå på grund 

av tidsbrist. I efterhand hade vi önskat mer tid vilket hade gett oss bättre förutsättningar kring 

kontakt med fler respondenter då vi tror att resultat hade fått en bredare syn. Tidsbristen gjorde 

att vi inte fick möjlighet att genomföra två testintervjuer som var avsikten från början. 

Testintervjuerna hade gett oss chansen att omformulera frågor och till viss mån plocka bort 

enstaka frågor som inte var kopplade till studiens syfte. Stukat (2011) menar att genom 

testintervjuer hade det klargjort om tillvägagångssättet var genomförbart samt vilka frågor som 

skulle tas bort, läggas till eller omformuleras. 

 

De inspelningsinstrument som användes vid intervjuerna var mobiltelefon och surfplatta. Dock 

var det vissa respondenter som tyckte att det var besvärligt att bli inspelad. En negativ aspekt 

som inspelningen medförde var att två respondenter talade tyst och det var svårt att höra vad de 

sa när intervjuerna skulle transkriberas. Bryman (2011) beskriver att inspelningsutrustning kan 

påverka respondenterna negativt. Studien använde sig av semistrukturerade intervjuer om vi 

istället valt strukturerade intervjuer hade vi inte kunnat ställa följdfrågor och intervjun hade inte 

varit lika öppen. Resultatet hade inte blivit detsamma om vi använt denna metod anser vi. En 

annan aspekt som vi reflekterade över under processens gång var om vi skulle använt 

parintervjuer, detta för att respondenten inte skulle känna sig i underläge då vi var två som 

intervjuade. Dock gav det oss funderingar kring om respondenterna hade påverkats av varandra 

eller om det istället presenterats flera utvecklade svar. Användandet av parintervjuer hade 

troligen fått ett annorlunda resultat i studien. Björndal (2018) anser att det är tidskrävande att 

intervjua då det krävs förberedelser, genomförande samt bearbetning. Författaren ser även 

risker med att intervjua genom att forskaren kan bli påverkad av den som intervjuar genom sina 

egna uppfattningar.  

Samtliga intervjuer var i genomsnitt 15-20 minuter dock märktes tydliga skillnader mellan 

intervjuerna vad gäller innehåll. Vi anser att detta beror på olika faktorer såsom 
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arbetslivserfarenhet, utbildning, fortbildning och om personalen i verksamheten möter dessa 

elever. Utfallet kan även bero på att vissa respondenter dagligen möter elever i utåtagerande 

beteende, medan andra inte gör det.  

I studien berättade respondenterna utifrån erfarenheter och kunskaper vilket i vissa fall kunde 

vara känsligt då många respondenter kopplade situationer de berättade om till specifika elever. 

Inledningsvis informerades respondenterna om de forskningsetiska principerna detta för att 

säkerställa att ingen elev eller de själva skulle ”hängas ut” (Vetenskapsrådet, 2002). 

Vid de två första intervjuerna kom det in personal i rummet och avbröt, vilket påverkade både 

oss och respondenterna negativt. Detta resulterade i att vi tappade tråden, koncentrationen och 

respondenternas svar i pågående frågeställning avbröts och det blev svårt att återuppta samtalet. 

På grund av detta var vi extra tydliga mot respondenterna att genomförandet av resterande 

intervjuer skulle placeras där risken för störande moment var minimal.  

Vid bearbetning och tolkning av empirin framkom två huvudkategorier vilka var 

strategier/metoder och förebyggande arbete. Kategorierna växte fram genom att tillämpa   

innehållsanalys (Larsen, 2009). Till en början var det svårt att tolka och urskilja mönster i 

texterna vilket medförde att vi fick förbättra kunskapen om hur innehållsanalys skulle tillämpas. 

Vid djupare förståelse kring innehållsanalys och dess struktur kom vi fram till att det främsta 

sättet att koda texterna var att använda oss av färgkodning. Detta medförde att vi letade upp 

ord, begrepp och meningar i texterna som svarade för vissa delar av syftet i studien. Efter vidare 

granskning framkom det att syftet var i behov av revidering för att stämma överens med empirin 

i studien. Efter revidering kunde vi tydligt koppla de olika mönster, meningar och begrepp till 

frågeställningarna i studien. Vilket i sin tur gjorde namnvalen av kategorierna självklara. Larsen 

(2009) menar att innehållsanalys är till stor hjälp vid analysering av empirin vilket vi tycker 

stämmer då verktyget gav oss en tydlig struktur för hur vi skulle gå tillväga. Vidare kopplades 

kategorierna gentemot tidigare forskning och vi kunde tydligt se likheter mellan forskning och 

intervjuer. 

 

 

 

Resultatdiskussion  
I följande avsnitt förs diskussioner och resonemang kring resultatet från intervjuer och 

forskning som är kopplad till studien. Resultatdiskussionen innehåller även huvudkategorierna 

Strategier/metoder och Förebyggande arbete samt egna tolkningar och reflektioner.  
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Strategier/metoder 
I intervjuerna framkom det att två av respondenterna använde sig av lågaffektivt bemötande, 

vilket är en metod som förklarar hur man kan bemöta elever i affekt (Heljskov, 2009). Enligt 

dessa två respondenter handlade lågaffektivt bemötande om att vara lugn. Ett lugnt bemötande 

är något som flera respondenter säger sig använda vid bemötande av utåtagerande elever. 

Respondenterna förklarar att vid ett lugnt bemötande har de en lugn röst och ett lugnt 

kroppsspråk. Detta var genomgående i alla intervjuer förutom en. Lugnt bemötande är en 

övergripande strategi inom lågaffektivt bemötande som författaren beskriver i flera steg. 

Strategin tycker vi stämmer överens med vad respondenterna uttryckte och vad som kom fram 

i resultatet.  

 

Vidare menar flera respondenter att de markerar inför vissa elever genom att höja rösten och 

där med få en reaktion som gör att situationen upphör. De anser att detta i vissa fall fungerar 

beroende på vilken elev det handlar om. Heljskov (2009) menar på att många höjer rösten trots 

att det inte finns vetenskapliga studier kring att det skulle vara positivt att göra det. Vidare 

beskrivs att om man höjer rösten kan det ha en avledande effekt, det är svårt att fortsätta med 

sitt beteende om någon höjer rösten. Det framgår i intervjuerna att om respondenterna använder 

sig av denna strategi beror det ofta på att de inte befinner sig precis där en situation uppstår, 

utan att de är en bit ifrån. Vi anser att det är naturligt att använda sig av rösten för att bryta en 

våldsam situation, speciellt om man befinner sig en bit bort. Elevgrupperna är många gånger 

stora och det är omöjligt för personalen att fysiskt befinna sig hos varje enskild elev, hela tiden. 

Dock är det viktigt att finnas nära till hands om situationer som kräver personal uppstår. En 

respondent markerar genom att fånga elevens uppmärksamhet och bara peka vart hen ska gå. 

Detta kan respondenten göra beroende på att hen har ett stort förtroendekapital gentemot eleven 

i fråga. Troligen är det bara den respondenten som kan göra detta mot den eleven, vilket beror 

på att de tillsammans byggt upp en relation och ett förtroendekapital som gör att de kan lita på 

varandra.  

 

 

En tredje strategi som framgår i intervjuerna är bekräftelse, vilket flertalet respondenter menar 

är en viktig strategi/metod vid bemötande av utåtagerande elever. Respondenterna menar på att 

de elever som hamnar i utåtagerande beteende behöver bekräftas då det ofta är mycket negativt 

kring dem. I intervjuerna framgår det att respondenterna bekräftar genom att till exempel berätta 
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för eleverna att de förstår varför situationen uppstod samtidigt som de också berättar att deras 

agerande är fel. Greene (2016) menar att elever gör rätt om de kan, det framgår även att de 

flesta elever är fullt medvetna om att de gör fel. Det är viktigt att tänka på vid bemötande av 

elever i utåtagerande beteende. För dessa elever blir det inte bättre av att berätta för dem vad de 

gjort för fel, istället bör fokus läggas på bekräftelse och förebyggande arbete. Vi anser att det 

finns en koppling mellan att bli sedd och att få bekräftelse. Att få bekräftelse gör att vi känner 

oss sedda vilket i sin tur kan leda till att eleven får bättre självkänsla och självförtroende. För 

många elever kan bekräftelsen de får i skolan vara den enda de får på hela dagen. Heljskov 

(2009) nämner undertextning vilket kan ses som en metod att bekräfta, genom att undertexta 

bekräftar du för eleven att du förstått situationen eleven hamnat i.  

 

Förebyggandearbete                                                                                                                                                                                    

Samtliga respondenter resonerar på olika och ibland lika sätt fram hur de arbetar förebyggande 

för att elever inte ska hamna i utåtagerande beteenden. Flera av respondenterna ser till sig själva 

som personal och beskriver att en av de viktigaste aspekterna för att verksamheten ska fungera 

och då särskilt kring dessa elever krävs det resurser. Flera respondenter menar på att ibland är 

personalbristen för stor för att till exempel kunna gå på utflykt och ta med den specifika eleven 

som behöver en personal vid sin sida hela tiden. Respondent 5 säger: ”Man känner att man inte 

kan gå iväg på utflykt för att det inte går för den eleven och vi har inte den resursen som kan 

vara med en elev hela tiden”. Det står tydligt i skollagen att elever har samma rätt till stöd under 

hela skoldagen (Skollagen (2010:800), SkolL, 3 kap. 5 §). Trots denna lag har vi upplevt att för 

många elever försvinner stödet när det är tid för fritids. I tidningen Fritidspedagogik uppger 

drygt 1700 fritidspedagoger och lärare i fritidshem i en enkät att de i sin verksamhet har elever 

som inte får stöd på fritids trots att de haft resurs eller assistent under den obligatoriska 

skoldagen (Koch, 2014). Respondenterna beskriver även att det fattas personal eller tid för att 

kunna planera extra kring de elever som hamnar i utåtagerande beteenden. Flera respondenter 

planerar och strukturerar upp verksamheten för alla elever genom att använda 

informationstavlor och bildscheman. Detta är något vissa elever är i större behov av än andra 

dock är det bra för alla. En informationstavla där dagens upplägg finns i både text och bild kan 

vara avgörande för att eleven inte hamnar i utåtagerande beteenden. För att kunna arbeta 

förebyggande med dessa elever menar flera respondenter att det är viktigt att prata och diskutera 

för att få en samsyn och genom samsynen arbeta fram ett arbetssätt tillsammans med eleven.  
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Enligt en respondent är det viktigt att högre uppsatt personal som rektor är medveten och har 

kunskap om de elever som ofta hamnar i utåtagerande beteenden. Skolans rektor bär ett stort 

ansvar för att varje elev ska må bra och få det stöd de behöver (Jakobsson och Nilsson, 2011). 

Lärare och vårdnadshavare har även rätten till stöd och rådgivning. Vi anser att det är märkligt 

att inte fler respondenter nämner vikten av rektorns roll i verksamheten.   

 

Flera respondenter beskrev i intervjuerna ett sätt att samarbeta med eleven som liknar 

provokativ Plan B (Greene, 2016). Där respondenterna gav eleverna möjligheten att i samspel 

komma fram till lösningar för att inte hamna i utåtagerande beteende. Flera respondenter pratar 

om en så kallad reträttpunkt dit eleverna kan gå, antingen självmant eller med hjälp från lärare 

för att få vara själv och lugna ner sig. Målet med Proaktiv Plan B handlar om att man 

tillsammans med eleven lär ut färdigheter för att lösa problemen innan dem uppstår (Greene, 

2016). Provokativ Plan B är något som sker innan eleven hamnar i utåtagerande beteende, dock 

nämner respondenterna att ibland använder de sig av en reträttpunkt även när eleven redan är i 

utåtagerande beteende, vilket i många fall fungerat. Följande beskriver vikten av att ha en god 

relation till varje enskild elev. Gentemot eleven som är i behov av särskilt stöd anser vi att detta 

är extra viktigt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för eleven. Att arbeta i en verksamhet 

där elever dagligen hamnar i utåtagerande beteenden är det extra viktigt att anpassa 

verksamhetens miljö utifrån behov och förutsättningar. Hellberg (2017) menar på att lärare i 

fritidshem kan samspela med eleven genom att hjälpa denne reglera känslor, intryck och att 

styra beteendet. Genom att man organiserar och planerar verksamheten noga kan man skala av 

”saker” i miljön och omgivningen som ger exempelvis ett rörigt intryck. 
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Bilagor  
 

 
Bilaga 1. Introduktionsfrågor, Intervjufrågor och stimuli material  
 
Introduktionsfrågor 

1. Vad har du för utbildning? Vart har du gått?  

2. Hur många år har du arbetat som fritidslärare? 

3. Hur många år har du arbetat på denna skola?  

Stimuli materialet    
Det är eftermiddag på fritidshemmet och dags för samling. Eleverna har bestämda platser i en ring på 

golvet. Eleverna går själva in och sätter sig på sina platser och inväntar fritidslärare. Idag kommer Tor 

sist in till samlingen vilket gör att han blir upprörd, han brukar alltid komma först. Tor fungerar bäst 

om alla dagar ser lika ut.  När Tor kommer in inser han att Ylva har tagit hans plats. Tor går fram till 

Ylva och säger åt henne att flytta på sig men hon vägrar. Tor börjar skrika åt Ylva, detta hör 

fritidsläraren som fastnat på vägen. Fritidsläraren skyndar in i rummet och ser att Tor står och drar 

Ylva i håret samtidigt som han skriker åt henne. 

Vad gör du? 
 
Varför gör du så? 
  

Intervjufrågor 
1.  Hur gör du när en elev hamnar i negativ affekt?  

2. Använder du dig av strategier när en elev hamnar i negativ affekt? i sådant fall vilka? 

- Om lågaffektivt bemötande nämns → vad innebär det för dig?    

3. Arbetar du förebyggande med elever som ofta hamnar i negativ affekt? 

- Om ja→ på vilket sätt. Om nej → hur kommer det sig? 

4. Är det något mer du vill tillägga?   
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