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Abstrakt 

 
I fritidshemmet möter pedagoger dagligen elever som i beteendet sticker ut från mängden. Detta 

beteende kan ses som problematiskt och svårt att hantera. Syftet med studien är att undersöka 

verksamma pedagoger i fritidshems syn på och erfarenheter av beteendeproblem samt ta reda på 

vilka strategier de använder för att hantera dessa. Studien är kvalitativ och genomfördes genom att 

intervjua fem pedagoger som är verksamma i fritidshem. Resultatet visar på att respondenterna alla 

regelbundet behöver förhålla sig till beteendeproblem och att de använder sig av ganska likartade 

och dessutom medvetna strategier för att hantera dessa. 

 

Nyckelord: Beteendeproblem, fritidshem, intervjustudie 
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1. Inledning 

 
Under de år som jag studerat till fritidspedagog har samtal om elever som beter sig utåtagerande 

eller på något sätt problematiskt för andra elever eller pedagoger varit ett återkommande och väl 

diskuterat ämne. Inte minst under genomförd praktik har jag och andra studenter blivit 

uppmärksamma på hur svårt det kan vara att hantera problematiskt beteende och konflikter med 

elever ute i verksamheten. Många gånger har det framförts till lärarna på utbildningen att det saknas 

information om och utbildning i hur man ska förhålla sig och vilka strategier som kan vara lämpliga 

att använda sig av i situationer där beteendeproblem uppstår. En nyfikenhet och ett intresse för detta 

ämne fick mig att vilja undersöka närmre hur pedagoger verksamma i fritidshem ser på och hanterar 

beteendeproblem, och det blev sedermera ett ganska naturligt val av ämne till denna uppsats. Det är 

också ett i tiden uppmärksammat ämne skolpolitiskt där det inte är sällan i debatten uttryck som 

"hårdare tag i skolan" och "brist på arbetsro i skolan" används. Är det hårdare tag som är lösningen 

på problemen med beteende eller hur ska en verksam pedagog tänka? Eftersom jag läser en 

utbildning som sträcker sig mellan åldrarna 6-12 år har jag valt att intervjua pedagoger som arbetar 

med elever inom detta åldersspann. 
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2. Bakgrund 

Här presenteras en bakgrund som tillsammans med tidigare forskning sedermera kommer leda fram 

till en frågeställning. Bakgrunden är indelad i två underkategorier; vad beteendeproblem är och 

strategier för att hantera dessa. 

 

2.1 Vad är beteendeproblem 

Hejlskov (2014) räknar upp olika förmågor som är viktiga att ha som elev för att fungera i 

skolmiljön. Det rör sig om förmåga att hålla tillbaka impulser, vara uthållig, strukturerad och 

stresstålig. Men även förmåga att vara flexibel, lugna ner sig själv och att inneha sociala förmågor 

såsom empatiska förmåga för att kunna känna av andra och sätta sig in i situationer. Det är när dessa 

förmågor kommer till korta, eller snarare när kraven på en elev ställs högre en vad denne klarar av, 

som det uppstår beteendeproblem. 

 

När man pratar om beteendeproblem rör det sig ofta om när en elev vägrar att delta i undervisning, 

stojar och stökar eller på något vis är utåtagerande med skrik eller våld. Beteendeproblem är inte 

heller en avvikelse från det vanliga utan snarare en del av vardagen för skolpersonal (a.a.). En 

liknande beskrivning ges av Ogden (2003, s11) 

 

Beteendeproblem i skolan kommer till uttryck på många olika sätt. En del elever är 

högröstade,  skruvar upp varandra och får hela klassen att skratta. En del är fula i 

munnen och ohövliga, andra har ett tydligt behov av extra uppmärksamhet och skyr 

inga medel för att komma i fokus. En del är lugna men åstadkommer inget på 

lektionerna, antingen därför att de inte kan acceptera att någon säger till dem vad de 

ska göra, eller därför att de är uttalade motståndare till allt vad skolarbete heter. 

 

I skolmiljön möter pedagoger beteendeproblem och det är inte ovanligt att man lägger problemet 

hos eleven. En pedagog stör sig på en elevs beteende och får problem med det och försöker 

korrigera eleven ehuru eleven själv kanske inte upplever att den har problem med sitt beteende. 

Hejlskov(2014) menar att olika elever har skilda förutsättningar för att klara av kraven och de 

uppgifter samt förväntningar som det innebär att ställas inför en vanlig skoldag. Det är när en elev 

inte fixar att leva upp till förväntningarna som ställs inom skolans ramar som man kan se ett 

beteendeproblem. Sedan var man lägger problemet, hos barnet, pedagogen eller miljön skiljer sig 

åt . Även Ogden (2003) menar på att det är framförallt i mötet mellan eleven och miljön, eller 

snarare interaktionen dem emellan som frambringar att beteendeproblem uppstår. När en elevs 
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förmågor inte räcker till för en given situation uppstår det lätt beteendeproblem. 

2.2 Strategier för att hantera beteendeproblem    

   

Hejlskov (2014) menar att i de situationer där pedagogen upplever att det förekommer 

beteendeproblem från eleven är det fråga om att kraven ställts för högt på eleven. Ett 

grundantagande är att en elev beter sig och gör rätt om den klarar av att göra detta. Om eleven 

exempelvis agerar på ett sätt som inte är efter förväntningarna så beror det på att denne inte klarar 

av att bete sig. För att komma underfund med problembeteenden behöver pedagogen vara lyhörd 

för elevens behov och förutsättningar, ta ansvar och anpassa sig själv, undervisningen eller miljön 

för att möta eleven på den nivå där den just då befinner sig. Att säga att eleven behöver skärpa sig 

eller inte borde få gå i klassen eller dylikt är att skjuta ifrån sig problemet och att inte ta ansvar. Att 

ta ansvar är det första steget i att kunna få kontroll över framtida situationer. Istället behöver 

pedagoger ha tydliga strategier och verktyg för att möta eleverna utifrån var de befinner sig. 

Strukturer är i fokus för Hejlskov. Han pratar om hur man kan anpassa strukturer för att göra det 

lättare för eleverna att göra rätt och därmed undvika att problembeteende uppstår. 

 

Hejlskov (2014) ger ett exempel på hur man på flertalet skolor haft konflikthantering efter långa 

raster då det ofta där uppkom konflikter. Fokus för att komma runt detta blev att ge en tydligare rast 

struktur till de elever som behövde det mest och genom detta skapa mindre oro hos dem. Genom att 

göra strukturen tydligare för de elever som hade svårt för att hantera omställningen från skola och 

rast minskade konflikterna. 

 

Eleverna gör alltid det mest begripliga i en situation. För att förstå beteendeproblem 

i skolan måste du därför titta på hur elevernas beteenden kan bli begripliga för dem 

själva. Om du vill minska beteendeproblem måste du skapa förutsättningar för att 

eleverna ska kunna uppföra sig genom att göra den aktuella situationen begriplig 

för dem. (Hejlskov, 2014, s38) 

 

Vidare pratar han om att skylla på elevers hemförhållanden och inte ta ansvar för elevens beteende 

är att svika eleven. Det ger mer extra jobb för pedagoger om eleverna har svåra hemförhållanden, 

men inte på något vis minskar man beteendeproblem genom att lägga bort ansvaret från sig själv. 

 

Du måste undvika pedagogiska metoder som placerar ansvaret utanför dig själv när 

du vill påverka en elevs beteende, som bestraffningar, konsekvenser, 

tillrättavisningar eller att ringa hem till elevens föräldrar. (a.a, s49) 
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Också att barn inte lär sig av att misslyckas på samma vis som vuxna. Det är därför viktigt att inte 

kritisera och ge konsekvenser när en elev kliver utanför den förväntade ramen. Beröm istället när 

eleven gör något bra så lär den sig vad som är rätt. Uttryck om att vara relationsskapande och 

empatisk är något som anges som en god strategi. För att nå eleverna och kunna hjälpa dem att göra 

rätt behöver goda relationer skapas och upprätthållas. 

 

Vara nära och personlig i samspelet med eleverna. Intressera dig för deras liv, visa 

vem du själv är och spegla gärna deras känslor. Arbeta gärna med glimten i ögat. 

Oengagerade pedagoger får inte god kontakt och bygger inte de relationer med 

eleverna som är nödvändiga för att förebygga beteendeproblem. (a.a. S131) 

 

Han får medhåll av Ogden (2003) som också uttrycker vikten av att ha intressanta lektioner, vara 

vänlig och konstruktivt konfliktlösande. Att det är lättare att lösa beteendeproblem redan innan de 

kommit till. Han pratar om  att vara inkluderande istället för exkluderande. Det gäller att anpassa 

klassrumsmiljön för att få så många elever som möjligt att fungera i den. Anpassa och inkludera, 

justera för att inte behöva exkludera. Det är i mötet med eleven och sammanhanget som det uppstår 

beteendeproblem, även om en del elever har lättare pga. olika omständigheter att utveckla 

problematiska beteenden är det viktigt att ta ansvar och jobba förebyggande. Det är också viktigt att 

uppmärksamma vem det är som har problem. Det kan vara en lärare som är väldigt dålig på sitt 

jobb, har egna normer och värderingar samt ställer felaktiga och orimliga krav vilket i sin tur leder 

till beteendeproblem. 

 

Precis som Hejlskov (2012)  pratar Ogden (2003) om vikten av strukturer. Att eleverna själva är 

med och påverkar i struktureringen av skoldagen ses som viktigt. En tydlig struktur är betydande 

för att minska beteendeproblem. Den sociala strukturen i skolan främjas av klara regler för vad som 

är acceptabelt respektive oacceptabelt beteende. Följs upp av negativa restriktioner om det inte följs 

och positiva om det följs. Här skiljer de sig åt en aning Hejlskov (2012) och Ogden (2003): just i 

hur de ser på konsekvenser och negativa restriktioner. Den förre har stort fokus på det positiva 

bemötandet och att inte straffa medan den senare, förutom att belysa vikten av relationsskapande 

och berömmande pedagoger, dessutom ser en vis typ av straff som okej strategier. 

Ogden (2003) lyfter fram vikten av att ha enkla och tydliga regler i skolmiljön,  helst inte fler än 

fem. Helst beskrivande det rätta beteendet, exempelvis att man ska räcka upp handen och vänta på 

ordet eller att man ska respektera sina skolkamraters arbetsro. 
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Bägge författarna berör belöningssystem som en strategi. Fria aktiviteter, alternativt åka på ett 

evenemang som en form av belöning om klassen eller gruppen sköter sig. Ogden (2003) tar upp att 

det finns de som är emot belöningssystem som strategi bland annat pga. att det är fel att belöna 

något som bör vara självklart. Men belöningssystem har sina fördelar om man testat andra metoder 

och det inte fungerar väl och då kan det vara något att ta till och som fungerar som ett stöd. 

Båda författarna berör positiv uppmärksamhet då elever gör bra saker. En del elever vill ha och 

behöver få uppmärksamhet och då spelar det ingen roll om det är negativ eller positiv. Att ge positiv 

uppmärksamhet för gott uppförande och negligera negativt anses som en lämplig strategi. 
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3. Tidigare forskning                                                                        

   

Här presenteras tidigare forskning som tillsammans med bakgrunden sedermera kommer leda fram 

till en frågeställning. Den tidigare forskningen består av vetenskapliga artiklar och är indelad i två 

underkategorier; vad beteendeproblem är och strategier för att hantera dessa 

 

 

3.1 Vad är beteendeproblem 

                                                                                                

Ett direkt uttryck för just begreppet beteendeproblem finns inte i artiklarna som används i 

forskningsöversikten. Men de beskriver olika typer av problem i beteende som går att urskilja hos 

elever. Cooper (2011) använder begreppet SEBD (social, emotional and behavioural difficulties) 

som kan uttryckas som beteenden eller känslor som avviker från normen till den grad att det stör 

barnet eller andra barns utveckling. Vidare menar författaren på att man ska se SEBD som en 

produkt av interaktionen mellan individen och miljön, detta är viktigt för att inte etikettera och 

svartmåla den som får benämningen SEBD. Även att det inte är ett beteende i sig som eleven för sig 

med som behöver vara problemet utan att det är just i mötet mellan individen och miljön problem 

kan uppstå. 

 

Clunies-Ross, Little & Kienhuis (2008) använder begreppet TOOT som står för talking out of turn 

och HOC som står för Hindering other children och hänvisar till flertalet studier som visar på att 

både elever och lärare ser det som ett problem med beteende involverat att avbryta och prata rakt ut 

på lektionstid (TOOT) eller när elever distraherar andra elever vilket leder till sämre arbetsro 

(HOC). Stormont, Rodriguez & Reinke (2016)  fokuserar på just utmanande beteende (challenging 

behavior) och beteendeproblem (behavior problems) som uppkommer för att få uppmärksamhet 

eller för att få möjlighet att fly undan en lektion som upplevs som jobbig av eleven. 

 

Gregg (2016) använder uttrycket utmanande beteende (challenging behavior) och kopplar ihop det 

med störning i det kommunikativa. Det utmanande beteendet visar sig i att en elev som inte gör sig 

förstådd kompenserar för detta antingen genom att fysiskt ta plats, ta någon annans leksak eller 

använda våld. Coleman m.fl. (2013) pratar om utmanande beteende (challenging behavior) på en 

fyra år gammal pojke och återger detta i form av att pojken bits, nyper och får utbrott. Även att 

pojken har svårt med att uttrycka vad han vill och behöver. 
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3.2 Strategier för att hantera beteendeproblem 

 

Cooper (2011) Understryker vikten av att lärare har empatiska förmågor och sprider värme. Att en 

del elever som benämns med SEBD har visat sig blivit provocerad av en specifik lärare och att detta 

kan vara orsaken till problemet med beteendet. Författaren menar vidare på vikten av 

kommunikation lärare emellan att de jobbar lika och vågar prata idéer och lösningar med varandra 

utan att de svartmålas. Även att lärare med fördel kan ta hjälp av specialpedagoger och andra 

utomstående professioner för att få stöd och hjälp med hur de ska hantera problem med beteende 

hos elever. Cooper (2011) menar att många studier har gjorts på den spatiala strukturens inverkan på 

klassrum och att en strategi är att förhålla sig till detta och anpassa klassrumsmiljön med bland 

annat cirkulation på placeringar av elever. Författaren tar också upp Good behaviour game som 

beskrivs som en lek eller en struktur där positivt beteende i klassrummet mäts och synliggörs för 

eleverna och sedan ger belöning i form av särskilda av eleverna uppskattade aktiviteter. Detta ska 

öka påverkan elever emellan då de stödjer varandra i att uppföra sig för att så småningom nå ett 

gemensamt mål. 

 

Clunies-Ross, Little & Kienhuis (2008) Delar in strategier för att bemöta problem med beteende i 

två olika kategorier Proactive som kan läsas som förebyggande och Reactive som kan tolkas som 

direkt reaktivt bemötande. I likhet med Gregg (2016) säger författarna att det reaktiva bemötandet 

är vanligare använt på dåligt uppförande och yttrar sig i tillsägelser av olika slag medan det 

förebyggande är vanligare på bra prestationer i studierna. Den förebyggande strategin där läraren 

skapar en positiv atmosfär genom att exempelvis berömma elever som uppvisar ett bra beteende har 

i studier visat sig vara mer effektiv än den reaktiva strategin. Stormont, Rodriguez & Reinke (2016) 

beskriver en strategi som går ut på att kategorisera varför eleven uppvisar ett visst problem i 

beteendet och utifrån det använda en strategi som går ut på att låta eleven ta en paus. Detta kan få 

motsatt effekt om en elev exempelvis använder ett visst beteende för att få möjlighet att gå från en 

lektion just för att undkomma men har visat sig vara effektivt om det rör elever som vill delta men 

som helt enkelt kanske är för trötta för att kunna koncentrera sig. 

 

Gregg (2016) Fokuserar i artikeln på barn i förskoleåldern som har kommunikationssvårigheter och 

återger en strategi som fungerar bra i preventivt syfte både på de som har svårigheter och för en hel 

klass generellt. Strategin går ut på att en lärare efter att ha uppmärksammat ett specifikt 

återkommande problem antingen i klassrummet eller på rastgården skriver ett manus som den sedan 
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läser upp eller gör ett skådespel av. I detta manus återges problemsituationen och en lämplig lösning  

för att hantera den. Coleman m.fl. (2013) Återger strategier som går ut på att identifiera elevernas 

känslor kopplat till beteende, se var problemet kommer ifrån och stödja efter läge. Detta genom att 

jobba med positiv förstärkning där man lär ut vad som är rätt beteende och ger beröm. De tar även 

upp det spatiala och trycker på att en bra strategi är att ha tydliga enkla regler uppsatta i 

klassrummet där det står exempelvis att man ska tala lågt, gå med fötterna och hålla sina händer och 

fötter för sig själv. 

 

Forskarna har det gemensamt att beteenden som är problematiska blir det då de av omgivningen 

upplevs som på något sätt störande eller avvikande. Även i viss del att beteendet behöver ses i 

relation till miljön, att det inte nödvändigtvis är eleven som är problemet utan att det kan vara 

miljön som på ett eller annat sätt påverkar eleven att bete sig på ett visst sätt som sen ses av 

omgivningen som problematisk. De skiljer sig åt genom att två av artiklarna är riktade mot 

förskoleålder och de andra tre mot skolålder. Det finns ett grundantagande som genomsyrar 

artiklarna som menar på att olika typer av problem med beteende hos elever dels hindrar elevens 

potentiella utveckling, dels andra i samma miljö vistandes elevers utveckling, samt är påfrestande 

och orsakar stress bland lärare. Forskarna är överens om att kompetenser hos lärarna och särskilda 

målriktade strategier är viktiga att använda för att optimera inlärning och ett gott klimat mellan 

elever och elever samt elever och lärare. De olika artiklarna skiljer sig åt i hur de beskriver olika 

strategier för att hantera problem i beteende. Ett flertal olika strategier tas upp av forskarna, de går 

inte nödvändigtvis emot varandra utan mer att de belyser olika specifika problem i beteende och 

strategier som går att använda för att hantera dessa. Det finns likheter i strategierna också, då 

handlar det om att pedagoger anses bör vara varma och empatiska i sitt bemötande och att 

förebyggande anpassande strategier generellt är effektivare än strategier som innebär att man när ett 

problem i beteende uppstår direkt försöker åtgärda detta, exempelvis med tillsägelser. 
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4. Syfte och frågeställningar 
 

 
Syftet med studien är att undersöka verksamma pedagoger i fritidshems syn på och erfarenheter av 

beteendeproblem samt ta reda på vilka strategier de använder för att hantera dessa. 

 

Frågeställningar: 

Vilka uppfattningar har pedagogerna om beteendeproblem? 

Vilka strategier har de för att hantera beteendeproblem? 
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5. Metod 

 

I detta kapitel redovisar jag för val av metod och varför just denna metod valts. Jag beskriver även 

de utvalda skolorna samt ger en kort redogörelse för val av respondenter samt hur jag kommit i 

kontakt med dem. Avslutningsvis beskriver jag processen från förberedelser till genomförande och 

tar upp detaljer om etiska förhållningssätt samt tillförlitlighet i studien. 

 

5.1 Val av metod 

 

Jag har valt att göra en kvalitativ studie och använda mig av semistrukturerade intervjuer. 

För att besvara syftet är kvalitativ metod lämplig, för jag vill undersöka hur respondenterna tolkar 

och uppfattar sin sociala verklighet (Bryman, 2011). Tyngden i den kvalitativa intevjun blir 

intervjupersonernas egna uppfattningar och synsätt. Jag har ingen färdig tes eller modell som jag 

vill pröva om den fungerar, då hade möjligen en kvantitativ metod varit bättre lämpad. Snarare har 

det under inläsningen till bakgrunden och forskningsöversikten dykt upp frågeställningar, och 

intresset ligger i att undersöka uppfattningar, förhållnings- och tillvägagångssätt hos 

respondenterna. För att svara på studiens syfte är det behjälpligt att få innehållsrika och detaljerade 

svar. Det är också en fördel att kunna ställa följdfrågor och be om förtydliganden. För detta är den 

kvalitativa intervjun en bra metod. (a.a.) 

 

Valet att använda semistrukturerad intervju föll naturligt då jag i syftet söker svar på två olika 

frågeställningar. Att tydligt kunna särskilja dessa två genom att använda mig av en intervjuguide 

underlättar kategoriseringen i resultatdelen. Dessutom blir det mer överskådligt att jämföra 

respondenternas svar då de i grunden får samma frågor ställda till sig. Att ha en hög strukturering  

medför också att intervjufrågorna uppfattas mer på ett likartat sätt hos respondenterna och det 

minskar påverkan av intervjuaren (Olsson och Sörensen, 2011). Semistrukturerade intervjuer 

inrymmer samtidigt möjligheten att ställa följdfrågor för att fånga upp en så bred och målande bild 

av respondenternas tankegångar som möjligt (Bryman, 2011). 

 

I resultatdelen delas intervjusvaren in i kategorier och underrubriker för att det på ett överskådligt 

sätt ska kunna urskiljas samband och skillnader på de svar respondenterna givit på intervjufrågorna. 
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5.2 Beskrivning av de utvalda skolorna 

 

Bryman (2011) menar att det är av vikt i kvalitativa studier att beskriva miljön där respondenterna 

befinner sig i. Det är intressant med en beskrivning av de intervjuades arbetsplatser då det ger en 

kontext av den miljö där de tjänstgör. Intervjuerna ägde rum på de skolor där respondenterna jobbar 

då det av praktiska skäl för dem underlättade om jag åkte till dem. Samtliga skolor är belägna 

någonstans i mitten av Sverige på den östra sidan. 

 

Den första skolan är belägen nära stadskärnan och har ungefär 500 elever från förskoleklass till 

mellanstadiet. Skolgården är stor och lokalerna är uppdelade för fritids och skola. Det finns ingen 

nära tillgång till skog men en närhet till fotbollsplan och skolan har en stor gymnastiksal. Den 

socioekonomiska statusen är delvis blandad men drar åt det mer välbärgade hållet. 

Förskoleklasserna är integrerade med lågstadiet. 

 

Den andra skolan är belägen en bit utanför stadskärnan och där går det strax över 100 elever från 

förskoleklass till klass tre. Skolgården är väldigt stor och det finns en närhet till skog och 

grönområden. Fritidshemmet delar lokaler med skolan och det är ont om utrymmen invändigt. 

Gymnastiksal saknas och eleverna behöver åka buss till en annan skola för att ha idrott inomhus. 

Den socioekonomiska statusen är förhållandevis hög. 

 

Den tredje skolan är också den belägen en bit utanför stadskärnan och där går det ca 600 elever från 

förskoleklass till årskurs nio. Fritidshemmet har egna lokaler och rastgården är stor samt separerad 

för olika åldrar. Förskoleklasserna är integrerade med lågstadiet. Det finns en närhet till skog och 

grönområden. Det finns även gymnastiksal och den socioekonomiska statusen är i mellanskiktet. 

 

5.3 Urval 

 

Syftet och frågeställningarna riktar sig mot fritidshem och därmed har jag valt att intervjua 

pedagoger som arbetar på fritidshem. Tre av de intervjuade är fritidspedagoger och två är 

förskollärare, samtliga arbetar på fritidshem efter att skolverksamheten slutar för dagen.  

Anledningen till att jag valt att intervjua förskollärare och inte enbart fritidspedagoger är dels på 

grund av bekvämlighetsskäl då jag är bekant med och har jobbat med dem tidigare, men också att 

fritidspedagoger i sin verksamhet lätt kommer i kontakt och samverkar med förskollärare då de kan 

ha ansvar över barngrupper tillsammans i fritidshemmet. Dessutom ökar det bredden av 

erfarenheter då de kommer från delvis olika utbildningsbakgrund samtidigt som de kan jobba inom 
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samma verksamhet. Att vara bekant med miljön där intervjuerna genomförs är också något som kan 

underlätta förståelsen och tolkningen för vad de intervjuade berättar (Bryman, 2011). 

Sammanlagt har fem pedagoger intervjuats, de är mellan 29 och 60 år gamla, tre är kvinnor och två 

är män. Erfarenheten att arbeta i skola sträcker sig från 5 år upp till över 30 år. Två av pedagogerna 

arbetar på skola ett, en arbetar på skola två och två stycken arbetar på skola tre. 

 

5.4 Förberedelser och genomförande 

 

Jag hörde av mig per telefon till pedagoger som jag tidigare är bekant med och frågade om jag 

eventuellt skulle få intervjua dem som ett led i mitt uppsatsskrivande. Vid visat intresse skickade jag 

över ett missivbrev där jag förklarade vad studien handlar om samt bland annat försäkrar dem om 

anonymitet. Frågade även om det är okej att spela in intervjun. 

 

Därefter bokades intervjutider in och de hölls på respektive pedagogs arbetsplats i ett rum som de 

valt där det skulle möjliggöra att sitta ostört och avskilt. Vid två intervjuer blev vi störda av att deras 

arbetstelefon ringde och vid ett tillfälle av dem var en tvungen att svara angående något 

arbetsrelaterat. 

 

Två av intervjuerna blev dessutom ombokade till ett senare tillfälle då respondenten antingen var 

sjuk eller att det uppkommit situationer på arbetsplatsen som denne var tvungen att deltaga i. En 

pedagog fick svårt att deltaga på grund av tidsbrist och då byttes den ut mot en annan pedagog på en 

annan skola. Ett viss mått av störningar är svåra att inte drabbas av men i det stora hela kunde 

intervjuerna fortlöpa friktionsfritt. 

 

Efter att med mobiltelefon spelat in en intervju transkriberade jag innehållet samma dag och nära i 

tid från själva intervjun. Bryman (2011) menar att det är relevant för en god analys i kvalitativ 

forskning att spela in intervjuerna. Jämfört med att skriva ner vad som sägs får man med betoningar 

och uttryck. Vidare är det enklare att följa med i vad respondenten säger och ställa följdfrågor eller 

uppmärksamma motstridigheter i det den intervjuade säger om samtalet spelas in, till skillnad då om 

intervjuaren behöver fokusera på att skriva ner det sagda (a.a.).   

 

Efter att ha transkriberat intervjuerna jämfördes de för att hitta likheter och olikheter. Svaren 

delades in i två huvudkategorier med fyra respektive sex underrubriker baserat på de svar som getts 

och för att med tydlighet svara på uppsatsens frågeställning. 
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5.5 Etiska förhållningssätt 

 

Innan, under och efter intervjuerna hölls har vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer 

funnits med. informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). I korta drag har jag i missivbrevet gett de intervjuade information om 

bland annat anonymitet och deras del i studien samt tydligt informerat om att de närhelst de vill kan 

avbryta sin medverkan. Jag har efter det varit noggrann med att det inte ska gå att spåra eller 

identifiera de intervjuade via beskrivningen av de utvalda skolorna och pedagogerna. Efter att jag 

transkriberat intervjuerna har jag dessutom raderat ljudfilerna på mobiltelefonen. 

 

5.6 Tillförlitlighet i studien 

 

Intervjuguiden som jag använt under intervjuerna bygger på frågeställningarna som i sin tur är 

utarbetade efter syftet. Jag har valt att göra en kvalitativ studie istället för en kvantitativ då jag 

djupgående velat fånga upp de intervjuades tolkningar och uppfattningar. I processen under och 

efter intervjuandet blir det tydligt hur jag som intervjuare behöver göra tolkningar och värdera, dels 

genom att bestämma vad av det sagda som är relevant samt dela in i kategorier och rubriker. 

 

Olsson och Sörensen (2011) uttrycker vikten av att problematisera vilken informationsinsamling 

som är viktig för en undersökning. För att uppnå kvalitet i resultatet ska gärna nya innebörder 

uppstå och en tydlig struktur finnas där undvikande av komplexitet står i fokus. Tolkningar av 

rådata ska göras så exakt som möjligt och vara relevanta i sitt sammanhang. 

Vidare att det ska finnas en koherens mellan verklighet och tolkning för att uppnå en god validitet. 

Jag har i största möjliga mån försökt att tydliggöra undersökningsförloppet där inläsning av 

bakgrund och forskning växer fram till en frågeställning som sedan mynnar ut i de intervjufrågor 

som redovisas i intervjuguiden. Efter intervjuerna hållits och transkriberats har kategorierna och 

rubrikerna utarbetats för att så tydligt som möjligt också kunna ses i bakgrundsdelen och i den 

tidigare forskningens sammanhang. 

 

Undersökningen påstås inte vara generaliserbar för alla pedagoger då endast fem pedagoger är 

intervjuade. För att skapa så stor bredd som möjligt har jag intervjuat fritidspedagoger och 

förskollärare blandat . Det är också olika kön, spridd ålder och varierande erfarenhet hos 

respondenterna och jag har försökt att så åskådligt som möjligt redovisa detta. 

Om en annan person gjort samma typ av studie som jag och använt samma frågeformulär hade 
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denne tänkvärt kunnat ta till vara på andra aspekter av vad som framkommit i intervjuerna och även 

delat in respondenternas svar på frågorna i andra kategorier. Vilket medfört att ett annat fokus och 

innehåll kommit fram. Detta är jag medveten om. 
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6. Resultat 

 

I det här kapitlet redovisas det bearbetade resultatet. Syftet med studien var att undersöka 

verksamma pedagoger i fritidshems syn på och erfarenheter av beteendeproblem samt ta reda på 

vilka strategier de använder för att hantera dessa. Resultatet redovisas i två kategorier med 

tillhörande underrubriker. Respondenterna benämns som respondent 1-5.   

 

 

6.1 Vad är beteendeproblem 

 

Under dessa rubriker redovisas vad respondenterna uttrycker om vad beteendeproblem är.   

Gemensamt för samtliga respondenter är att de uttrycker att problemen bör ses i relation till de 

förväntningar som läraren eller skolan sätter upp. Problem i beteende bör ses utifrån vilka krav 

eleverna har att leva upp till och de normer som säger vad som är rätt och fel. Respondenterna 

uttrycker att miljö och förändringar samt anpassningar i miljön påverkar eleverna i olika riktningar 

och att det inte är oproblematiskt att se ett beteendeproblem enkelt kopplat till just en elev utan att 

man bör se hela skolmiljökontexten som helhet. Respondenterna ger också uttryck för att 

beteendeproblem hör till vardagen på arbetsplatsen och att det är något som de behöver förhålla sig 

till. Respondenterna tar samtliga upp att det är när en elev inte lever upp till de förväntningar som 

satts upp, och bryter de tänkta normerna, det är då man upplever att det finns beteendeproblem. 

 

Det är när miljön inte är anpassad för eleven så att den inte klarar av att hantera den. 

Alla elever är olika, alla människor är olika och problem uppkommer när en elev inte är 

tillfreds med hur det är. Exempelvis kan det vara en elev som är väldigt utåtagerande,  

man gör en kartläggning av den och följer den under en dag och märker att det är 

problem innan lunch, då kan det räcka med att den får en frukt så funkar det bra sen 

(respondent 3). 

 

6.1.2 Brist på empatisk förmåga 

 

De flesta respondenterna talar om brist på empatisk förmåga som någonting som hindrar elever från 

att klara av att hålla sig till vad som är norm och önskvärt beteende. Den respondent som inte 

nämner detta har ett ännu större fokus än de andra på att just den enskilde individen måste ses i 

fokus och att när den beter sig utanför vad som förväntas bör man se det som en produkt av miljön. 
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Alltså att en elev då inte har fått rätt förutsättningar för att göra det som är rätt. Flera respondenter 

nämner att bristen på empatisk förmåga ger uttryck för mobbningstendenser och allmänt kränkande 

beteende där elever som saknar de rätta förmågorna inte tänker sig in i hur andra elever tänker och 

känner och då ofta trycker ner de andra antingen fysiskt eller psykiskt. 

 

Jag skulle nog säga brist på empatisk förmåga är viktigt här. Om man inte kan tänka sig 

in i hur andra tänker eller bryr sig om andra blir det krockar. (...) Det kan vara 

kränkningar eller ibland också våld. (Respondent 5). 

 

Flera av respondenterna talar om hur elever kan te sig egocentriska och alltid hävdar sin rätt. Att det 

med den typen av uttryck kan skapa slitningar och konflikter i barngruppen samt att det finns de 

elever som fryser ut andra och hindrar dem från att vara med. En respondent nämner att det finns 

elever som aktivt skapar nya regler till redan planerade lekar för att på så vis exkludera andra från 

att kunna deltaga. 

 

En del barn tycker att de ska vara i centrum hela tiden och att göra vad någon annan 

säger eller tycker är roligt går inte för sig. Vissa kan vara direkt otrevliga eller 

oförskämda och helt sakna respekt för andra (respondent 4) 

 

 

6.1.3 Bristande impulskontroll/Koncentrationssvårigheter 

   

Samtliga respondenter talar om diverse koncentrationssvårigheter och elever med brist på 

impulskontroll som något störande. Det kan vara när en elev på en samling gör störande ljud eller 

på annat sätt hindrar pedagogen eller andra elever från att fortgå med dagordningen. En respondent 

nämner att det finns elever som inte säkert kan hejda sig och inte heller vet varför de stör 

exempelvis en samling. 

 

Det rycker i dem och de är oroliga. De stör kompisar, flamsar och tramsar. Ja du vet, 

dom blir ofokuserade och kanske gör saker som de inte ens vet varför de gör 

(respondent 1) 

 

Flera respondenter talar om ohörsamhet hos elever och att ett problem i beteende är när elever 

inte lyssnar på tillsägelser. 
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När de bryter normerna för hur de ska bete sig. Det kan vara att de talar rätt ut istället för 

att räcka upp handen. Det kan handla om att de medvetet stör och gör ljud för att få 

uppmärksamhet och så lyssnar de kanske inte när man säger till dem (respondent 2). 

 

Samtliga respondenter uttrycker att orolighet inombords hos vissa elever tar sig uttryck i 

beteende som stör. 

 

Det kan ju vara att eleven inte klarar av att följa dom sociala reglerna man har  i 

klassrum; vänta på sin tur, lyssna, prata rätt ut, kasta ett sudd i huvudet på någon. Att 

man är störig mot andra elever och lärare (respondent 3). 

 

 

6.1.4 Vägran att delta 

 

Samtliga respondenter talar om att det finns elever som ibland vägrar delta på undervisning eller 

annan strukturerad verksamhet. Detta är något som anses hindra flytet i verksamheten och blir 

påfrestande för både pedagogen och de andra eleverna som försöker fokusera på uppgiften. 

 

De ska svara på en fråga, men de svarar bara helt konstiga saker och är obstinata. Det 

kan vara att de säger att den här lektionen tänker jag inte vara med på punkt. De tycker 

att de har rättigheter som andra inte har (respondent 1). 

 

De säger att det här är jättetråkigt och jag vill inte vara med, sen försöker man motivera 

dem till att delta och ibland går det ibland går det inte alls. De kan protestera och bara 

gå iväg eller sätta sig med armarna i kors och vägra svara på tilltal (respondent 2). 

 

Flera respondenter uttrycker att det ibland verkar som att vissa elever redan på förhand har bestämt 

sig för att inte deltaga på strukturerad verksamhet och att detta beteende är problematiskt och 

många gånger frustrerande och svårt att hantera. 

 

Vi har en kille i klassen som säger nej innan han ens lyssnat färdigt på frågan. Det är 

som han har bestämt sig innan att han inte ska vara med (respondent 5). 
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6.2 Strategier för att hantera beteendeproblem 

 

Här redovisas vad respondenterna har uttryckt om deras strategier för att hantera beteendeproblem. 

 

6.2.1 In lyssnande 

 

Flera pedagoger menar att det kan vara gynnsamt att fråga eleverna vad det är som går bra och inte 

går bra och hur man skulle kunna göra för att få det att fungera bättre. Det uppges att det inte sällan 

är så att eleven själv kan redogöra för vad som inte fungerar och att pedagog samt elev gemensamt 

kan titta på lösningar för att få något som inte fungerar bra att fungera bättre. 

 

Jag frågar eleverna vad det är som inte fungerar och vad det är som fungerar. För att få 

reda på vad det är som inte fungerar, alltså där problem med beteende uppstår kan det 

vara bra att fråga barnen och faktiskt lyssna på hur de känner och förhåller sig till detta. 

Då kan man därifrån skapa en strategi (respondent 3). 

 

Barnen vet mycket själv och vi brukar samarbeta mycket på den fronten. Ofta frågar jag 

vad de själva tycker och då säger de ofta att "jag orkade inte idag" och då får man ta det 

på allvar och titta på hur man kan få det att kännas bättre för barnet (respondent 5) 

 

6.2.2 Anpassande 

 

Samtliga respondenter talar om att anpassning efter varje enskild elev när ett behov uppstår är av 

stor vikt för att jobba med beteendeproblem. Varje individ ses som unik och har olika behov för att 

fungera i fritidshemmet, och att anpassa efter behov anses som en nödvändighet. 

Flera respondenter talar också om att anpassa hela klassrumsmiljön för att den ska bli så enkel och 

tydlig som möjligt för att de elever som behöver mer struktur ska fungera bättre. 

 

Man kan få gå iväg till ett annat rum och sätta sig med en annan vuxen om det inte 

fungerar. (...) Man får anpassa lektionen efter vad eleverna klarar av. Om det är några 

elever som inte fixar att det är två saker som händer samtidigt i klassrummet blir det 

mindre stoj och stök om man håller sig till en sak åt gången (respondent 1). 

 

Flera respondenter ger olika exempel på när de anpassat efter en elevs behov och där det efter 
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anpassningen har fungerat mycket bättre för den eleven. Exempelvis har man låtit en elev byta om 

till ytterkläder i ett eget rum för att på så vis reducera olika störmoment för eleven och detta har 

hjälpt den att fokusera och lösa in uppgiften utan att problembeteende uppstår. Ett annat exempel är 

att låta en elev ha en stressboll i klassrummet som den kan klämma och känna på för att på så vis 

lugna och minska impulsivt beteende. 

 

6.2.3 Relationsskapande 

 

Samtliga respondenter talar om det relationsskapande arbetet gentemot eleverna som ytterst 

essentiellt för att hantera beteendeproblem. Att eleverna känner förtroende och tillit till pedagogerna 

gör att det blir lättare att lösa konflikter när de uppstått och även att det är enklare att förebygga 

diverse beteendeproblem när pedagogen känner barnen. 

 

Nästan allt pedagogiskt arbete handlar om relationer. Om man inte känner barnen och de 

litar på en så blir det väldigt svårt. Ofta känner man av när det börjar bli för mycket för 

barnen och då kan man ge dem extra uppmärksamhet eller låta dem få vila lite så de 

orkar med och sköter sig (respondent 4). 

                                                                                                                                                  

Flera respondenter nämner just ordet respekt och hur det är viktigt med relationsskapande 

pedagogiskt arbete för att få respekt och förtroende av eleverna. En respondent nämner att de mer 

allvarliga konflikterna som uppstår är väldigt svårlösliga om det saknas relation till eleverna. 

 

Ett par respondenter nämner relationsskapande arbete gentemot föräldrarna som viktigt. Att 

samarbete med föräldrarna ibland fungerar bra och att man kan samarbeta för att få bukt på vissa 

problem med beteendet hos en elev. 

 

Om föräldrarna ser det som att vi samarbetat brukar det kunna bli bra. Där är det viktigt 

att man pratar och är social med föräldrarna och skapar relationer när de är här och 

hämtar barnen. (...) Det brukar jag ofta säga till föräldrar att om ni jobbar på det hemma 

så jobbar vi på det här (Respondent 3). 
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6.2.4 Gemensamma trivselregler 

 

Samtliga respondenter talar om gemensamma trivselregler som finns för skolan. Det är rektor som 

slutligen bestämmer vilka trivselregler som gäller men att eleverna görs delaktiga genom att i början 

på läsåret komma med förslag. Nya regler utarbetas dessutom löpande vid behov, exempelvis om 

det börjar uppkomma problem med beteende vid en viss aktivitet på rastgården. Detta medför en 

tydlighet över vad som gäller och flera respondenter menar på att det med gemensamma regler 

underlättar om man ska påvisa för en elev att ett beteende inte är okej. 

 

(...) Här på skolan får man inte slå någon och det är vad som gäller. Eleverna vet oftast 

vad som gäller och då kan en påminnelse räcka (respondent 3) 

 

Flera respondenter nämner vikten av att tydligt sätta gränser för vad som gäller och att en tydlig 

struktur underlättar för eleverna att bli trygga och därigenom främja ett gott beteende. 

 

Struktur är väldigt viktigt och också att sätta tydliga gränser. Om eleverna blir otrygga i 

sig själva och inte vet vad som gäller är det lätt att det blir bråk och stök (respondent 2). 

 

Många barn mår bra av att det finns en tydlig struktur och regler och då är det viktigt 

med tydlighet och jättebra att det finns uppskrivna regler på papper (respondent 4). 

 

En respondent återger hur den inför varje nytt moment samlar upp eleverna för att gå igenom vad 

det är som ska göras och vad som är tillåtet. Detta brukar enligt respondenten leda till att det blir 

mindre rörigt och mindre problem med beteenden när man väl börjar med momentet. 
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7. Resultatdiskussion 
 

Samtliga respondenter problematiserar beteendeproblem utifrån vilka förväntningar som ställs på 

eleverna. Detta är något som korrelerar med både bakgrunden och forskningsöversikten. 

Hejlskov (2014) menar att det är just när kraven är för högt ställda på en elev utifrån vad den klarar 

av som beteendeproblem uppstår. Respondenternas svar på intervjufrågorna belyser detta och att en 

väg till att få bukt på beteendeproblem är att anpassa kraven utifrån varje enskild elev. Cooper 

(2011) problematiserar också beteendeproblem sett utifrån den kontext som en elev befinner sig i 

och hur förståelse för hur miljön påverkar individen är relevant. Också hur man som pedagog ska 

vara försiktig med att svartmåla en elev för ett visst beteende utan istället se en helhetsbild av 

relationen mellan eleven och de krav som ställs på den. 

 

En respondent är särskilt noga med att poängtera hur effektiv en kartläggning av en elev kan vara 

för att urskilja precis när och var det inte fungerar för en elev. Efter att man fått förståelse för eleven 

är det sen möjligt att göra anpassningar i krav eller utformning av skolmiljön för att på så vis få ett 

problembeteende att minska eller helt upphöra. Samtliga respondenter talar även om att det är en del 

av vardagen för en verksam pedagog att förhålla sig till olika problem med beteende. Detta gör 

också Hejlskov (2014) och Ogden (2003) som båda ger uttryck för detta att beteendeproblem inte är 

något ovanligt att mötas av för en pedagog i verksamheten. 

 

Clunies-Ross, Little & Kienhuis (2008) beskriver hur elever som pratar rätt ut, avbryter eller på 

annat sätt hindrar planerade aktiviteter från att löpa friktionsfritt är ett vanligt störningsmoment för 

pedagoger. Detta korrelerar väl med hur respondenterna beskriver elever med 

koncentrationssvårigheter och bristande impulskontroll och är ett återkommande problem i beteende 

som pedagogerna möter. En respondent nämner att det ibland kan tyckas som att eleven själv inte är 

medveten eller med flit stör en planerad aktivitet och detta är något som inte på ett precist sätt finns 

uttryckt i bakgrunden eller forskningsöversikten mer än att Gregg (2016) beskriver att en del elever 

kompenserar med störande beteende för att få uppmärksamhet när de inte blir förstådda och att 

Hejlskov (2014) utrycker att vissa elever inte själva tycker att de beter sig problematiskt även om en 

pedagog kanske tycker det. 

 

Flera respondenter talar om brist på empatisk förmåga som något som medför olika kollisioner 

bland elever sinsemellan samt elever och lärare. Hejlskov (2014) menar på att brister på olika 

förmågor, däribland empatisk förmåga, svår gör för elever att leva upp till de förväntningar som 

ställs på dem. De flesta respondenter nämner olika typer av kränkningar och mobbning tendenser 



 

22 

 

som ger sig uttryck och härleder detta till bristande empatisk förmåga. Andra beteenden som 

upplevs som problematiskt är när eleverna beter sig egocentriskt och ibland också fryser ut andra 

elever genom att skapa särskilda regler som exkluderar andra från att deltaga. 

 

Samtliga respondenter talar om att en del elever ibland vägrar delta på strukturerad verksamhet. 

Detta upplevs som frustrerande för pedagogen och ett beteende som är svårt att hantera. Dels 

påverkar det flytet på lektionen men också stämningen i gruppen och de andra eleverna blir 

påverkade. Stormont, Rodriguez & Reinke (2016) beskriver den här typen av utmanande beteende 

som uppkommer antingen för att få uppmärksamhet eller för att få möjlighet att fly undan en lektion 

som upplevs som jobbig av eleven. Också Hejlskov (2014) och Ogden (2003) beskriver 

beteendeproblem som inbegriper när elever vägrar att delta på lektioner. 

 

Flera pedagoger talar som att lyssna in och vara lyhörd för elevernas egna upplevelser av 

problemsituationer. Att ta reda på vad eleven själv anser fungerar respektive inte fungerar och efter 

det höra om eleven själv har förslag på hur man kan få vissa skolsituationer att fungera bättre är en 

strategi för att minska förekomsten av beteendeproblem. Hejlskov (2014) utrycker att det är viktigt 

för en pedagog att vara lyhörd och justera kraven utifrån elevens behov. Också att det är väsentligt 

att som pedagog ta ansvar för elevens beteende och ett grundantagande är att elever gör rätt om de 

klarar av detta. 

 

Samtliga respondenter ger uttryck för liknande förhållningssätt då de talar om anpassningar för att 

få eleven att fungera bättre snarare än att på något vis straffa elever. Det kan exempelvis handla om 

att anpassa lektionsinnehållet till att bli så tydligt strukturerat som möjligt genom att minska antalet 

uppgifter som är pågående på samma gång. Hejlskov(2014) pratar om hur man kan anpassa 

strukturer för att göra det lättare för eleverna att göra rätt och därmed undvika att problembeteende 

uppstår. Också Ogden (2003) talar om strukturer och hur man på ett tidigt stadium bör se över 

anpassningar för att inkludera så många elever som möjligt för att sen inte behöva exkludera. 

Forskningsöversikten har också den en tydlig dragning åt att premiera ett anpassande 

förhållningssätt som en effektiv strategi för att hantera beteendeproblem. Flera respondenter ger  

också likt Stormont, Rodriguez & Reinke (2016) uttryck för att anpassning just riktat mot en 

särskild elev efter att först ha kartlagt dennes behov är effektivt. 

 

Samtliga respondenter talar om det relationsskapande arbetet gentemot eleverna som viktigt  för att 

hantera beteendeproblem. Att eleverna känner förtroende och tillit till pedagogerna gör att det blir 

lättare att lösa konflikter när de uppstår och även att det är enklare att förebygga diverse 
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beteendeproblem. Att vara relationsskapande och empatisk är något som anges som en god strategi 

också enligt Hejlskov (2014) och Ogden (2003) som menar på att en förutsättning för att nå 

eleverna och kunna hjälpa dem att göra rätt är att goda relationer skapas och upprätthålls. Också 

Cooper (2011) berör relationsskapande som viktigt och hur empatiska förmågor hos lärare är goda 

att ha, inte minst för att förebygga problem med beteende hos elever. 

 

Samtliga respondenter talar om gemensamma trivselregler för skolan som något stödjande i arbetet 

med beteendeproblem. Detta medför en tydlighet över vad som gäller och flera respondenter menar 

på att det med gemensamma regler underlättar om man ska påvisa för en elev att ett beteende inte är 

okej.  Hejlskov (2012) och Ogden (2003) berör regler i relation till att med tydliga regler blir också 

strukturen enklare att följa för eleverna och då blir det enklare att göra rätt och hålla sig inom vad 

som är tillåtet. Också Coleman m.fl. (2013) tar upp det liknande och trycker på att en bra strategi är 

att ha tydliga enkla regler uppsatta i klassrummet där det står exempelvis att man ska tala lågt, gå 

med fötterna och hålla sina händer och fötter för sig själv. En respondent återger hur den inför varje 

nytt moment samlar upp eleverna för att gå igenom vad det är som ska göras och vad som är tillåtet. 

Detta brukar enligt respondenten leda till att det blir mindre rörigt och mindre problem med 

beteenden när man väl börjar med momentet. 
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8. Metoddiskussion    

 

Valet att använda mig av en kvalitativ studie istället för en kvantitativ studie tycker jag i efterhand 

var ett bra val. Att genomföra semistrukturerade intervjuer som gav möjlighet till att ställa 

följdfrågor (Bryman, 2011) möjliggjorde att svaren på frågeställningarna och målet med syftet gick 

att uppnå. Vid samtliga intervjuer uppkom behovet av att ställa följdfrågor och att be om 

förtydliganden eller fler exempel. Detta då respondenterna tenderade att svara relativt kort på 

frågorna men efter att ha fått en följdfråga eller ombett dem att återge exempel på det de beskrivit 

blev svaren innehållsrika och målande. 

 

De störningsmoment som uppkom vid två av intervjuerna var svåra att förutse men upplevdes inte 

av mig som så störande att de påverkade resultatet. Fokus försvann precis i början men då möjlighet 

att ställa följdfrågor och be om förtydliganden fanns var det möjligt att återgå till en röd tråd och 

snabbt vara åter i det sammanhang och fokus som behövdes för att få utförliga svar. Möjligen hade 

störningarna helt kunnat undvikas om jag insisterat på att hålla intervjuerna med respondenterna på 

en annan plats alternativt efter det att den intervjuade inte längre tjänstgjorde för dagen. Men att få 

en respondent att göra en intervju efter arbetstid kan vara svårt att få till. 

 

Bryman (2011) tar upp vanlig kritik mot kvalitativ forskning och att den kan kritiseras för att vara 

alltför subjektiv, svår att replikera och att det inte är oproblematiskt att göra generaliseringar. Jag 

har i den mån det gått försökt vara så lite subjektiv som möjligt. Genom att låta inläsningen till 

forskningsöversikten och bakgrunden mynna ut i syfte och frågeställningar görs ett försök att hålla 

en relevans till ett redan omskrivet ämne där det också går att generalisera gentemot tidigare 

forskning, även om urvalet i denna undersökning endast var fem pedagoger. Bryman (2011) menar 

att det är svårt att replikera inom samhällsvetenskaplig forskning i allmänhet men i kvalitativ 

forskning i synnerhet. Viktigt att vara tydlig med är att studien är svår att replikera, men att jag i den 

mån det går försökt vara så tydlig och transparent i genomförandet som möjligt. 
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9. Slutsats 

 

Målsättningen med den här studien var att få en inblick i hur verksamma pedagoger uppfattar 

beteendeproblem, vilka erfarenheter de har av dem samt vilka eventuella strategier de använder sig 

av för att hantera dessa. 

 

Efter att ha genomfört de kvalitativa intervjuerna, transkriberat och jämfört går det att konstatera att 

samtliga pedagoger har en bred erfarenhet av beteendeproblem och också strategier för att handskas 

med dessa. Som jag förstår det är beteendeproblem i pedagogernas verksamhet något vanligt 

förekommande och inte på något vis ovanligt. Det är inte heller någon av respondenterna som på 

något vis menar på att de är förvånade eller beklämda över att de finns i verksamheten. Snarare ses 

beteendeproblem som något självklart i varje verksamhet och som pedagogerna behöver förhålla sig 

till. Sedan hur man förhåller sig, var man lägger förklaringen på ursprungsproblematiken; hos 

miljön eller eleven, det varierar från pedagog till pedagog. 

 

Dock skulle jag vilja mena på att det såväl i litteraturbakgrunden, forskningsöversikten samt hos de 

intervjuade pedagogerna finns en dragning åt att se beteendeproblem som främst härkommande av 

miljöaspekter, också att det är främst genom att korrigera förutsättningarna i miljön och på så vis 

underlätta för eleverna att göra rätt, det är så man kan komma åt beteendeproblem. Betydande 

genom studien har också varit att ett relationsskapande förhållningssätt och ett tydligt 

ansvarstagande från pedagogerna för att själva äga problemet är av stor vikt för att arbeta med 

beteendeproblem. 
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10. Avslutande reflektion och vidare forskning 

 
I min studie framträder en konsensus i att beteendeproblem förekommer i skolmiljön och att det är 

något som pedagoger anses aktivt behöva förhålla sig till. Fokus handlar främst om hur pedagoger 

kan och bör agera för att påverka arbetsmiljön för eleverna och inte huruvida eleverna själv ska ta 

ansvar själva för minska förekomsten av beteendeproblem. 

 

Det skulle vara intressant att göra en intervjustudie med elever där de själva fick komma till tals om 

beteendeproblem, erfarenheter av dessa och vilka strategier de tror skulle vara mest effektiva för att 

hantera dessa. Även en intervjustudie med skolledare och huvudmän om hur de ser på 

beteendeproblem, och hur de i sitt ledarskap tänker sig att man skapar goda förutsättningar för sina 

anställda att hantera beteendeproblem. 
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12. Bilagor 

 

Bilaga 1 – Missivbrev 

 

Hej! 

 
Jag kontaktar dig för att du är verksam som pedagog inom skolan. Jag studerar till 

lärare med inriktning mot fritidshem och skriver examensarbete i pedagogik. Ämnet 

handlar om beteendeproblem och vilka strategier pedagoger har för att hantera dessa. 

För att undersöka detta och fördjupa mig har jag valt att göra kvalitativa intervjuer 

med minst fem pedagoger. Om jag får ditt godkännande önskar jag spela in intervjun 

med en mobiltelefon för att sedan transkribera det innehåll som ska användas. Cirka 

30-45 minuter beräknas själva intervjun att ta. 

 

Intervjuerna är förankrad i vetenskapliga rådets fyra forsknings principer 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Detta för dig innebär att du kommer att vara helt anonym och det kommer inte gå att 

härleda svaren du gett till vare sig din arbetsplats eller direkt till dig. Det är bara jag 

som kommer ha tillgång till intervjuerna och efter arbetet är klart kommer jag radera 

dem. Du kan närsomhelst välja att inte längre delta och då kommer jag ta bort 

intervjun och inte heller använda den i studien. 

 

Om du har några frågor hör gärna av dig till mig via mejl eller telefon 

plp09jon@student.hig.se 

0736985541 

 

eller till min handledare Johan Liljestrand 

johan.liljestrand@hig.se 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

1. Hur gammal är du? 

2. Vilken utbildning har du? 

3.  Hur länge har du arbetat i fritidshem? 

 

Intervjufrågor 

1. Vad är beteendeproblem i skolmiljön för dig? 

2. Vilka kännetecken på beteendeproblem ser du? 

3. Vad har du för erfarenheter av elever med beteendeproblem? 

4. Vilka strategier använder du dig av för att hantera elever med beteendeproblem? 

5. Kan du berätta om några exempel på strategier du använder dig av? 

6. Har arbetslaget du tillhör några gemensamma strategier för att hantera beteendeproblem?   
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