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Sammanfattning 
 

Denna uppsats handlar om det individuella bemötandet på fritidshem och om hur 

fritidspedagogen individanpassade sig vid bemötandet av elever.  

Läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshem menar att personalen ska anpassa 

sitt bemötande efter varje barns förutsättningar och behov.  

Fritidspedagogen arbetar i stora barngrupper och med elever som har olika förutsättningar 

vilket ställer krav på fritidspedagogen. 

 

Syftet med denna studie är att få en inblick i hur fritidspedagogens individuella bemötande ser 

ut på fritidshemmen, ta del av fritidspedagogernas uppfattning om begreppet bemötande samt 

att se om de tar del de aktuella styrdokumenten. Detta gör vi genom att intervjua fyra 

fritidspedagoger och observera dem i sitt arbete. 

 

Resultaten av intervjuerna med fritidspedagogerna visade att de förespråkade ett individuellt 

bemötande och att det var viktigt för att barn skulle känna sig sedda och lyssnade på. Inte 

minst ansåg de att ett individuellt bemötande gynnade både det sociala samspelet och 

utvecklingen hos barnen. Resultaten visade även att ett individuellt bemötande finns i arbetet 

med gruppen. 

 

Nyckelord: Individuellt bemötande, fritidshem, fritidspedagog, forskning 
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Inledning 

 

I fritidshemmet idag är barngrupperna större än vad som rekommenderas av Barnverket. 

Barnverket är en rikstäckande förening som har FNs barnkonvention som utgångspunkt. 

Barnverket menar att gruppstorleken ska ligga mellan 10-35 barn och maximalt 10 barn per 

fritidspedagog (Barnveket.nu). Idag är snittet över 21 barn per fritidspedagog (Nordin, 2012). 

Fritidshemmens styrdokument (Skolverket, 2007) visar på att fritidspedagogen ska ge varje 

elev ett individuellt bemötande för att främja individens utveckling och kunskapsintagande 

(Skolverket, 2011). Är det möjligt att i dagens fritidshem ge varje elev ett individuellt 

bemötande i de växande barngrupperna eller är fritidshemmen på väg tillbaka till den 

kollektiva uppfostran som rådde i arbetsstugorna i slutet på 1800-talet? 

 

Vi har därför gjort en observationsstudie och en intervju med fyra fritidspedagoger där vi 

undersöker fritidspedagogers individuella bemötande av elever på fyra olika 

fritidsavdelningar i verksamhetens lokaler. Vi har också tagit del av resultat från tidigare 

forskning i ämnet för att se vad den har att säga när det gäller mötet mellan elever och 

fritidspedagoger på fritidshem. Vårt arbete handlar om mötet mellan fritidsavdelningarnas 

fritidspedagoger och elever under dagen, när verksamheten är öppen. Vi tror att om man ska 

kunna säga något om individuellt bemötande på ett fritidshem måste man veta varför 

fritidshemmet finns, hur verksamheten har skapats, omformats och styrts till vad det är idag; 

en institution som ska se till varje individs behov. Vi kommer att ge läsaren en inblick i 

fritidshemmets uppbyggnad, framväxt och omformning ur ett historiskt perspektiv, men vi 

kommer inte att beröra frågor som har med enskilda elevers eller pedagogers syn på etik, 

sexuell läggning eller andra kulturer och sedvänjor.  

 

Problemformulering 

 

Kvalitetskraven enligt Barnverket säger att gruppstorleken ska ligga mellan 10-35 barn och 

maximalt 10 barn per fritidspedagog (Barnverket). Idag är snittet över 21 barn per 

fritidspedagog (Nordin, 2012). Frågan är om det finns förutsättningar för ett individuellt 

bemötande i en verksamhet med 21 barn per fritidspedagog? Och hur de som arbetar i 

verksamheten ser på och hanterar kravet på individuellt bemötande. 

 

 

Syfte 
 

Syftet med undersökningen är att ge en uppfattning om huruvida eleverna får ett individuellt 

bemötande på fritidshemmet och vad fritidspedagogerna anser att ett bemötande är i sig själv. 

I samband med detta undersöks också om fritidspedagoger följer styrdokumentens föreskrifter 

om det individuella bemötandet. 
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Forskningsfrågor 

 

De forskningsfrågor som vi ställt oss inför undersökningen och som vi hoppas kunna få 

besvarade är följande: 

 

 Är det möjligt att ge elever på fritidshemmen ett individuellt bemötande? 

 

 Vad anser personalen att styrdokumenten säger angående individuellt 

bemötande? 

 

 Vad innebär begreppet bemötande för fritidspedagogen? 
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Fritidshemmets framväxt 

 

När föregångaren till dagens fritidshem kom till i Sverige kallade man dem för arbetsstugor, 

och det är dessa arbetsstugor som är grundtanken bakom fritidshemmens funktion än idag, 

trots att verksamheten i arbetsstugorna fungerade på ett helt annat sätt än vad den gör i dagens 

fritidshem. Idén med arbetsstugorna var att sysselsätta barnen under tiden som föräldrarna 

fortfarande arbetade och barnen hade slutat skolan. Eftersom barnen inte tillhörde eller var 

inskrivna i någon daglig verksamhet efter att de slutat skolan var det vanligt att de drog runt 

på gatorna och begick småbrott som stöld och snatteri. Politikerna ville naturligtvis förebygga 

allvarlig brottslig verksamhet bland barn och få dem att göra något gott i samhället istället för 

att förstöra, och man valde att satsa på en daglig verksamhet för barn i s.k. arbetsstugor 

(Rohlin, 2007). 

 

Arbetsstugornas främsta uppdrag var att få arbetarklassens barn att uppfostras till en god 

arbetare, då barnen på den tiden ofta lämnades ensamma då föräldrarna arbetade. Till skillnad 

från dagens fritidshem som har en individuell syn på elevens uppfostran, hade arbetsstugorna 

en kollektiv uppfostran. Barngrupperna på arbetsstugorna var stora och syftet var att barnen 

skulle få en plats att vistas på under föräldrarnas frånvaro samt ge barnen en yrkesutbildning 

(Rohlin, 2007). 

 

Den första arbetsstugan bildades den 25 januari 1887 i Stockholm av Anna Hierta-Retzius. 

Idén hade kommit från en folkskollärare vid namn Fridtjuv Berg och Anna Hierta-Retzius 

gjorde allvar av förslaget (Rohlin, 2007). Vid denna tid behövde många familjer två inkomster 

för att bättra på sin ekonomi. På grund av detta fanns det inte längre någon hemma i familjen 

på dagtid och hand om barnen på samma sätt som tidigare. Därför blev dessa barn förpliktade 

att gå till arbetsstugorna och delta i den dagliga verksamheten där.  De kunde alltså inte välja 

om de ville gå dit eller inte. På så sätt kunde föräldrarna känna sig trygga när deras barn hade 

något vettigt att göra på dagarna, och arbetsstugorna erbjöd även barnen tillsyn så de inte 

kunde begå några brott under tiden som föräldrarna arbetade (Rohlin, 2007). 

 

De anställda som arbetade i arbetsstugorna var till stor del yrkesmän och dessa delade med sig 

av sina hantverkarkunskaper till barnen i verksamheten. Genom att barnen fick nya 

kunskaper, tack vare lärarna i arbetsstugorna, kunde de också arbeta själva och tjäna egna 

pengar. Arbetsstugorna var vanligast i större orter som Stockholm och Göteborg, men de 

kunde också förekomma på mindre orter och på landet, även om det inte var lika vanligt 

(Rohlin, 2007). 

 

Enligt Börjesson (1997) är det i mitten på 1920-talet som skolan först börjar inrikta sig och 

fokusera på ett individuellt bemötande av elever. Den nya synen på individen följde med till 

de s.k. eftermiddagshemmen som grundades på 1930-talet. Barnavårdsnämnden tog sedan 

kommandot och styret över arbetsstugorna som tidigare hade förvaltats av 

folkskoledirektionen. Det var lärare från barnträdgårdarna som fick arbeta på både 

barnträdgårdar och i arbetsstugorna. Det ansågs vara en bra lösning att slå ihop 
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barnträdgårdarna med arbetsstugorna i samband med att eftermiddagshemmet bildades. 

Barnträdgårdslärarinnorna slog dock ifrån sig eftersom de ansåg att sammanslagningen inte 

skulle kunna klara de krav som man måste ställa på en verksamhet för barn, eftersom en sådan 

verksamhet måste vara anpassad efter barnens olika åldrar. 1964 startades en ny 

fritidspedagogutbildning som skulle präglas av ett pedagogiskt bemötande och vara anpassad 

efter barngruppen (Rohlin, 2007). 

 

I början på 1970-talet gjordes två statliga analyser som gick under namnen Utredningen om 

barnens fritid samt SIA-utredningen. Målet med utredningarna var att man ville arbeta ur ett 

mer individuellt perspektiv istället för att fokusera på barngruppen som helhet. Även 

undervisningen som bedrevs i skolan och på fritidshemmen blev mer individuell och det 

bidrog med mer stöd för studier samt etik och utvecklingsmöjlighet för barnen. På mitten av 

1990-talet flyttade fritidsverksamheterna in i skolans utrymmen. Den främsta orsaken till det 

var den ekonomiska kris som Sverige befann sig i vid den tiden (Rohlin, 2007). Inflyttningen 

av fritidshemmet och anpassningen till skolans lokaler har påverkat fritidspedagogens yrke på 

så sätt att det pedagogiska ”tänket” allt mer har riktats mot skolans behov (Lundgren, 2008). 

Det pågår idag diskussioner om vad innehållet i fritidsverksamheten egentligen ska vara, för 

på grund av fritidshemmets nära anknytning till skolan, blir ordet fritid otydligt (Haglund, 

2009). 

 

 

Fritidshemmet och styrdokument 

 

Fritidshemmets styrdokument är läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94, reviderad 1998). Den gäller dock inte fullt ut då 

fritidshemmens verksamheter är frivillig. Hösten 1999 gav Skolverket också ut Allmänna råd 

för fritidshemmet. Där av har fritidshemmet två dokument av olika karaktär som de skall följa. 

Fritidshemmets styrdokument formar och styr fritidspedagogens profession till att bland annat 

hjälpa och stötta barn i utvecklingen av det sociala samspelet och förankra värdegrunden 

samhället vilar på. Fritidshemmet är en verksamhet som ska forma individer för att fungera i 

ett kollektivt samhälle. Fritidspedagogen roll förväntas därför att vara utformad efter att styra 

och arbeta med olika grupprocesser. 

Det ena dokumentet är Skolverkets Allmänna råd för kvalitet i fritidshem. Det är uppbyggt på 

bestämmelser i skollagen (1985:1100), läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo94, samt barnkonventionens lagar om barns 

rättigheter. (Skolverket, 2007) Här i kan återfinns bestämmelser som bland annat: 

   ”Skolbarnsomsorgen skall utgå från varje barns behov. Barn som av fysiska, psykiska eller 

andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling skall ges den omsorg som deras speciella 

behov kräver.” (Skolverket, 2007 s. 9) Det står också fast att fritidshemmet skall ”erbjuda 

barnen en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid som är varierad och utgår från 

barnens behov och intressen” (Ibid s. 22) 
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Det andra styrdokumentet är Lpo 94, eller Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet. I detta styrdokument står det bland annat att läraren skall 

”utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar erfarenheter och tänkande” 

(Skolverket, 1994 s. 12) Det framkommer också i detta dokument att läraren ska ”organisera 

och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina förutsättningar”(Ibid) 

 

För att fritidspedagogen ska kunna hjälpa eleverna att utvecklas efter sina förutsättningar 

krävs det ett individuellt bemötande i skapandet av en relation mellan fritidspedagog och elev. 

Denna relation är grunden till att fritidspedagogen ska kunna veta vilka intressen och 

förutsättningar som finns för att stödja barnets utveckling.  

 

 

Bemötande 

 

Bemöta och bemötande är ord som kan vara svåra att förstå eftersom innebörden i dem kan 

vara olika i olika sammanhang. Blennberger (2005) menar att han upplever att bemötande 

betyder ’uppträda emot’. Den definitionen finns också hos Nationalencyklopedin (ne.se), och 

betyder att innebörden av begreppet bemöta, säger oss att det måste finnas någon att bemöta 

eller någon att uppträda inför. Att bli bemött eller att bemöta någon är ett socialt fenomen som 

innebär att någon blir bemött och någon bemöter någon annan. I ett möte med en annan 

människa är det därför omöjligt att inte bemöta människan på ett eller annat sätt, antingen det 

är ett positivt eller negativt. Det är dock upp till mottagaren att avgöra vilken karaktär 

bemötandet har (Waldermarson, 2007). Bemötandet kan vara bra, dåligt, varmt eller kallt och 

det ligger i människans natur att söka möjligheter till relation. Hur relationen sedan utväxlas 

beror på vad de inblandade vill få ut av mötet och relationen, och därför betraktas bemötandet 

här av intryck, uttryck och berör känslor och tankar som uppstår mellan mänskliga relationer. 

Därför finns det inga tomma möten. Begreppen bemöta och bemötande förtydligar detta 

sociala fenomen, det beskriver både sjuksköterskans och patientens samt fritidspedagogens 

och elevens framtidsutsikter för mötet menar Fossum (2007). Sammantaget betyder 

bemötande att man antar olika perspektiv när man skall ta emot en patient eller en elev. Hur 

man hälsar, vilket kroppsspråk som används, ögonkontakten, var man står, sitter eller rör sig 

gentemot eleven eller patienten. Enligt Fossum handlar bemötandet bland annat om: 

 

 vänlighet 

 människosyn 

 hjälpsamhet 

 kvalitet 

 information; upplysningar, korrekta besked och respekt 

 engagemang och värme 

 mottagande 

 uppträdande 

 tonfall 

 behandling 
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Blennberger (2005) menar att bemötande i socialt arbete är viktigt. Han talar om två sorters 

bemötande. Det ena är ett så kallat direkt bemötande som handlar om mötet mellan två 

personer ansikte mot ansikte eller i grupp. Den andra bemötandetypen är ett mer distanserat 

bemötande som exempelvis i ett telefonsamtal, i ett brev eller i ett e-postmeddelande. Båda 

typerna är alltså bemötanden, men de fungerar på olika sätt. Det bemötande som 

uppmärksammas är det direkta personbemötandet mellan människor där tonfall, 

ansiktsuttryck, kroppsspråk och gester m.m. ingår. Man kan också skilja mellan 

personbemötande och institutionsbemötande. Enligt Blennberger (2005) handlar 

institutionsbemötandet om hur inredningen ser ut, om mötet är tidsbestämt före besöket, vilket 

utbud av tidningar väntrummet har, vilka signaler och stämningslägen som institutionen ger 

ut. Men för de flesta verksamheter menar han att den kreativa kommunikationen, det 

förtroendefulla och uppriktiga bemötandet är det som har störst betydelse (ibid). 

 

Enligt Weirner Thoradson (2011) styr bemötandet vårt sätt att vara och agera mot varandra. På 

en arbetsplats till exempel, styr man inte över vem man ska möta eller vem man ska ha en 

relation till. På arbetsplatsen kommer människor med stor sannolikhet att möta personer som 

inte alltid är tillmötesgående och där möten inte alltid är positiva. Hon menar vidare att man 

alltid måste anstränga sig i sitt bemötande för att få samvaron att fungera. Det är viktigt att 

uppträda hyggligt mot andra människor, även om bemötandet man själv får tillbaka inte alltid 

är lika trevligt eller tillfredsställande. Bemötande av medmänniskor sker också i andra 

situationen än i hemmet och på fritiden till exempel på din arbetsplats då ”en person som 

arbetar heltid är på sin arbetsplats ungefär 1000 000 timmar under sitt yrkesverksamma liv. 

Det är mer tid än man har tillsammans med sin familj i vaket tillstånd, i alla fall under 

vardagarna” (Thordarson, 2011, s. 9). 

 

Weiner Thoradson (2011) menar att man kan avgöra vad som är ett dåligt respektive bra 

bemötande utifrån tre komponenter: Avsikten med handlingen, handlingen i sig och 

konsekvensen av handlingen. Avsikten med handlingen är vad man har planerat att göra eller 

har för avsikt att göra. Handlingen är genomförandet av planeringen och konsekvensen är 

resultatet av de utförda handlingarna. Dessa tre delar kan ha både positiv och en negativ 

karaktär. Enligt henne betyder det att vi är fria att göra våra val när det gäller avsikter, 

handling och delvis också vilka konsekvenser valen kan resultera i. Detta gäller i möten med 

både arbetskamrater och elever. Även om någon har onda avsikter och ett otrevligt bemötande 

kan man själv välja att bemöta denna individ på ett positivt sätt (ibid). 

 

Holm (2001) menar att bemötande – när det gäller pedagogen och eleven – bygger på en 

förtroenderelation mellan dem. Om pedagogen ska kunna bemöta elever på ett bra och 

professionellt sätt måste hon vara medveten om vilka beteenden hos elever som provocerar 

henne, och sedan måste pedagogen lära sig att hantera sina egna känslor (Holm, 2001). 

Skolverkets forskningsrapport säger särskilt, baserat på de Nederländska forskarna Mooij och 

Smeets artikel Towards systematic support of pupils with emotional and behavioural 

disorders, att elever med socioemotionella svårigheter måste bemötas ansvarsfullt, både 

individuellt och i grupp (Nilholm, 2012). 
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I fritidshemmens styrdokument påpekas att personalen på fritidshemmen ska främja barnens 

förmåga till inlevelse och förståelse för andra människor i sin omgivning. Fritidshemmen har 

alltså en viktig uppgift att fylla genom att förmedla och förankra de grundläggande värden 

som samhället bygger på. Människolivets integritet, alla människors lika värde, individens 

frihet, solidaritet mot utsatta och svaga, jämställdhet mellan män och kvinnor samt 

människans okränkbarhet brukar man tala om i dessa sammanhang. Det är dessa värden som 

fritidshemmen skall förmedla till barnen i verksamheten. Tanken är att fritidshemmet också 

ska lyckas att gestalta detta själv (Skolverket, 2011). Bemötandet är en viktig och avgörande 

faktor. Pedagogen måste bemöta eleverna på ett godtagbart sätt när hon förmedlar de budskap 

som skolans och fritidshemmets styrdokument uppmanar till (Lundgren, 2008). Det 

individuella bemötandet på fritidshemmet är också viktigt med tanke på att barn till största 

delen lär sig saker i sociala sammanhang. Pedagogens uppgift är att se och ta till vara på den 

enskilde individens intressen (Pramling, 2006). 

 

 

Individuellt bemötande 

 

I den sökning som vi gjort på litteratur och tidigare forskning som rör vårt ämne har vi letat 

efter rapporter och annat material som handlar om individuellt bemötande människor emellan 

i allmänhet och i fritidshemmet i synnerhet. Vi har därför konsulterat bibliotekets olika 

databaser. För att komma rätt i vår litteratursökning angav vi sökord som bemötande och 

individuellt bemötande i fritidshemmet. Med hjälp av bibliotekets olika databaser hittade vi 

rapporter, avhandlingar och annan litteratur som vi ansåg var relevanta för vår egen 

undersökning. Merparten av den tidigare forskning som vi stött på handlar dock om olika 

aspekter av bemötandets betydelse inom äldrevård, social omsorg och sjukvård. 

  

Gill Croonas forskningsprojekt om bemötande inom sjukvården handlar om att man måste se 

till individens kunskaper och värderingar parallellt med de teoretiska forskningsperspektiven 

på fenomenet bemötande (Croona, 2003). Men i samband med vår litteratursökning fann vi 

också forskning som hade fokus på ett individuellt bemötande av personer med 

funktionsnedsättningar av olika slag. Där nämns t.ex. att den socialdemokratiske politikern 

Lars Engqvist fick regeringens uppdrag att öka kompetensen när det gäller bemötandet av 

personer med funktionsnedsättning på 1990-talet. I utredningen som gjordes fick personer 

med funktionsnedsättning själva komma till tals och ge synpunkter på hur de blivit bemötta i 

vården. Lars Engqvist bildade en referensgrupp och bjöd in representanter från samtliga 

statsbidragsberättigade organisationer för att så många som möjligt skulle kunna göra sin röst 

hörd. Den del av utredningen som berör skolan visar att barn och ungdomar med 

funktionsnedsättning och deras föräldrar inte har någon myndighet att vända sig till om de är 

missnöjda med hur de blir bemötta (Engqvist, 1999). 

 

Det är inte bara barn med funktionsnedsättningar som är i behov av ett individuellt 

bemötande. Enligt observationerna i (Webster, 2010) vill alla elever ha ett individuellt 

bemötande i samtal med exempelvis assistenter. Då vill eleven själv hamna fokus och aktivt 
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delta i samtalet. Men när det gäller bemötandet i ett klassrum eller i stora samlingar vill de 

flesta elever ha ett kollektivt bemötande för att vara en i gruppen och inte exkluderas ifrån 

sammanhanget genom ett individuellt utpekande. 

 

Peter Blachford (2003) menar att förutsättningarna för det individuella bemötandet ökar om 

det är färre barn i klasserna. Blachfords studie (2003) visar att interaktionen mellan lärare och 

elev ökar markant när klasserna innehåller färre barn dock är kvalitén på interaktionen är svår 

att bedöma. 

 

Det vi sammanfattningsvis har fått fram av den tidigare forskningen är att elever gärna vill ha 

ett individuellt bemötande när fokus ligger på den enskillda individen, men att bemötandet 

ska hållas till kollektivet när gruppen i helhet ska bemötas. Vi har även fått fram att det är 

faktorer så som personernas erfarenheter, kunskaper och förtroendet och relationen mellan 

eleven och pedagogen som påverkar det individuella bemötandet. Det individuella 

bemötandet är därför viktigt för att främja möjligheter till människans förutsättningar att 

utveckals till sin fulla potential. Vi har funnit litteratur och annat material som handlar om 

bemötande och specifikt individuellt bemötande inom skola, fritids och omsorg, vilket 

återfinns under rubriken perspektiv på bemötande.  
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Metod 
 

Metodval 

 

Vi valde att forma våra metodval efter Denscombe (2009) som anser att den kvalitativa 

surveymetoden är den rätta metoden om avsikten är att generera bred kunskap om ämnet. Vi 

valde därför denna metod eftersom att den ansågs enklast för att samla in den information vi 

behövde. Vårt syfte är att se om eleverna på fritidshemmen får ett individuellt bemötande 

både enskilt och i grupp. Därför gjorde vi en observationsstudie samt intervjuade 

fritidspedagoger för att samla in det rådata som krävs för att få svar på frågorna som studien 

berör. Patel och Davidsson (2003) menar att valet borde falla på den metod som bäst bedöms 

kunna besvara det syfte och den frågeställning som finns. Därför valde vi den kvalitativa 

metoden som Denscombe (2009) förespråkar, då vi ansåg att intervju och observationsstudier 

var det lättaste alternativet för att komma åt den information vi sökte. 

 

 

Bekvämlighetsurval 

 

Fritidshemmet vi gjorde observationerna och intervjuerna på, valdes ut för att det är den skola 

vi gjort våra verksamhetsförlagda utbildningar på. Där vi visste att vi var välkomna sedan 

tidigare. Tanken var att utföra vår studie på ett fritidshem och valet föll naturligt på denna 

verksamhet på grund av tidspress och att vi redan kände personalen. Därför gjorde vi inget 

urval av fritidshem, utan vi valde efter bekvämlighet. 

Fyra fritidspedagoger valdes ut på fyra olika fritidsavdelningar, en fritidspedagog från 

respektive avdelning. Vi har där intervjuat samtliga fyra fritidspedagoger. Vi valde personal 

med fritidspedagogutbildning och de hade varierande antal år inom fritidsverksamheten. 

 

 

Intervju och samtal 

 

Vår studie utfördes på fyra olika fritidsavdelningar där vi har intervjuat och samtalat med fyra 

olika fritidspedagoger, en på varje avdelning. Intervjusamtalen gjordes i den öppna 

verksamheten, eftersom vi hellre sökte de spontana svaren än de förberedda svaren. Vi 

använde oss utav en kvalitativ och semi-strukturerad intervjuteknik (Backman, 2008). 

Intervjun var uppbyggd kring en öppen frågeställning (se bilaga 1.0). Samtliga 

fritidspedagoger fick samma frågor för att de skulle få möjligheten att framföra sin tankar om 

ämnet och att vi som observanter skulle kunna avgöra och se om resultatet skulle säga oss 

något om hur man tillämpar individuellt bemötande på de olika avdelningarna på 

fritidshemmet. 

 

Vi förde fältanteckningar under våra intervjuer. Dels för vi trodde det var enklast men också 

för att vi ville ha samtal kring våra frågor. Fältanteckningarna använde vi oss av senare för att 
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friska upp minnet kring våra samtal. Eftersom vi ville ha samtal kring bemötande och vad de 

anser att ett bemötande är för dem och vad styrdokumenten säger så ansåg vi att 

fältanteckningar borde vara de bästa. En fördel med fältanteckningar vid en intervju är att man 

kan komplettera relevant information som till exempel en ljudupptagning missar. Med 

fältanteckningar kan man få fram information som klimat, atmosfär och miljön runt intervjun. 

Man ser ansiktsuttryck och kan få ledtrådar för vad de egentligen menar i sina påståenden, i 

fall det skulle vara relevant för intervjun (Denscombe, 2000). 

 

Observation 

 

Vi valde att observera fritidspedagogernas med hjälp av en surveyundersökning (Denscombe, 

2009). Med hjälp av denna undersökning sökte vi efter det individuella bemötandet mellan 

elev och fritidspedagog. Bemötanden kan se ut på olika sätt, men vi sökte efter det direkta 

personbemötandet som innebär mötet mellan två människor ansikte mot ansikte eller i grupp. 

I det direkta personbemötandet ingår tonfall, ansiktsuttryck, gester och kroppspråk med mera. 

Vi observerade fritidspedagogerna i deras bemötanden med eleven i fritidshemmets 

verksamhet. Vi observerade också hur barnen bemöttes under fri lek och i fritidspedagogernas 

strukturerande samlingar för att vi skulle kunna avgöra i vilken grad individuellt bemötande 

mellan fritidspedagog och elev kunde urskiljas. Detta gjorde vi genom att ständigt finnas i 

fritidspedagogens närhet och i en passiv bakgrundsroll medan verksamheten rullade på och 

fritidspedagogerna var aktiva i barnens aktiviteter.  

Vi gjorde också en praktisk undersökning i form av beteendeobservation. Det är en 

observationsteknik som enligt Nationalencyklopedin handlar om att ”systematiskt kartlägga 

människors beteenden i olika situationer” (ne.se). Vi ville veta om fritidsavdelningarnas 

fritidspedagoger följer styrdokumenten som säger att personalen ska se till varje elevs 

enskilda behov. 

 

 

Datainsamling 

 

Vi har använt oss av högskolans bibliotek för att låna böcker och annan litteratur för att kunna 

utföra vår studie. Vi har även hämtat information från olika elektroniska källor, vetenskapliga 

artiklar från högskolans databaser och artikelsökningshjälpmedel. Vi har följt 

Vetenskapsrådets regler för forskningsetik, och nämner inte fritidshemmen eller 

fritidspedagogerna som vi intervjuat vid namn (Vetenskapsrådet 2002). 

Det uppstod vissa svårigheter när vi sökte efter svenska och internationell forskning som 

handlade om individuellt bemötande, eftersom det verkar vara ett ämne som det inte talas om 

särskilt ofta, utan det är snarare professionen man pratar om. ”Kunskapsöversikten om 

fritidshemmet har visat att det finns förhållandevis lite forskning om fritidshem, men mer i 

Sverige än i övriga nordiska länder. Det finns några doktorsavhandlingar, särskilt inom 

området fritidspedagogens profession, medan ”brukarna”, barn och föräldrar, ägnats lite 

uppmärksamhet.” (Johansson 2000, s 123). 
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En intressant sak i sammanhanget är – när man tittar på internationell forskning på området, 

som ofta är skriven på engelska - att ordet bemöta översatt till engelska får betydelserna treat 

respektive receive. Bemötande översätts till ’treatment’ respektive ’refutation’ på engelska. 

När man översätter engelskans treatment till svenska får ordet betydelsen ’behandling’ och 

ordet refutation får betydelsen ’vederläggning’. För att förenkla förklaringen kan man säga att 

engelskans treat inte översätts till ’bemöta’, utan till behandla och receive får översättningen 

’ta emot’, ’motta’, ’erhålla’ och ’uppbära’ på svenska (Wiman, 2011). Det kan underlätta 

arbetet med sökningar i engelskspråkig litteratur och databaser om man är medveten om de 

olika betydelserna och den innebörd ett ord kan ha, när man sedan ska överföra dem till en 

svensk kontext. 



14 

 

Genomförande 

 

Vi observerade fyra fritidspedagoger på fyra olika fritidsavdelningar och intervjuade dem och 

lät dem svara på frågan om vad begreppet bemöta innebär för dem. Får alla elever ett 

individuellt bemötande, och tar fritidspedagogerna hänsyn till vad styrdokumenten säger om 

det individuella bemötandet? I den semi-strukturerade intervjuen besvarade 

fritidspedagogerna åtta olika frågor (se bilaga 1.0). Vi förde intervjusamtalen på plats i 

verksamheten bland personal och elever för att vi skulle få mer spontana tankar och svar än 

om pedagogerna hade fått tid att förbereda intervjusamtalen. 

 

 

Observationsstudie 

 

Nedan kommer en löpande text som beskriver miljön och fritidspedagogernas arbetssätt på de 

olika avdelningarna i fritidshemmen. 

 

 

Fritidspedagog A 

 

Fritidspedagog A arbetar i en verksamhet med 35 inskrivna barn på två fritidspedagoger. 

Lokalen består av en hall med entré, en matsal, en ateljé, två klassrum samt ett snickarrum. 

Fritidshemmets verksamhet startar klockan 06:30 varje morgon. Då det finns barn i behov av 

särskilt stöd, möts barnen som kommer tidigt på morgonen till fritidshemmet alltid upp av en 

pedagog i hallen. Pedagogen bemöter barnen med ett stillsamt omhändertagande genom att ta 

emot barnen med lågt pratande röst och långsamma rörelser. Detta är för att skapa en lugn och 

harmonisk stämning och miljö för att alla barn ska kunna komma till ro. 

De barn som inte har ätit frukost hemma erbjuds att äta frukost i en matsal med nedtonad 

ljussättning då de kommer till fritids. De elever som redan har ätit frukost hemma erbjuds 

därför andra lugna aktiviter som till exempel spela spel, pyssla, bygga med lego samt lugn fri 

lek. Då det finns flera rum i fritidsveksamheten än vad det finns fritidspedagoger, tvingas 

pedagogerna därför hålla en centrerad position i verksamheten för att kunna täcka upp och 

kunna se så mycket som möjligt. Där av sker mötet mellan fritidspedagogen och eleven ofta i 

dörröppningarna och hallen vid elevens aktivitetsbyte. Bemötandet sker ofta i högt tempo då 

det är stora barngrupper och få fritidspedagoger. 

 

Bemötandet strax innan skolan början på morgonen, då fler barn har anlänt till fritidshemmets 

verksamhet är mycket korta och intensiva med en bestämd ton. Exempel på detta kan vara 

svar på ja och nej-frågor och tillsägelser så som ”Får jag spela ett spel?” och ”Nej, vi spelar 

inte musik på morgonen?” 

 

Det första bemötandet på fritids efter att skoldagen har tagit slut är då den obligatoriska 

fritidssamlingen är. Då stäms elevernas närvaro på fritids av samt att barnen får reda på när de 
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ska gå hem, vem som hämtar dem. Där efter får barnen oftast bestämma själva vilken aktivitet 

de ska syssla med innan det är dags för mellanmål. Under denna tid är det få barn som åker 

hem, vilket leder till att det är stora barngrupper kvar på fritids. Detta medför att 

fritidspedagogens bemötande i stor utsträckning ofta handlar om konflikthantering, aktivering 

och omhändertagande av barn eller elever som inte har kommer på något att göra eller som 

har skadat sig.  

 

Bemötandet under denna tid på dagen är väldigt individanpassad på grund utav att en del 

elever har svårigheter med det social samspelt eller att inte kunna aktiveras sig själva. 

Fritidspedagogerna möter ändå upp och synliggör de elever som inte har några problem med 

det sociala samspelet eller med att aktivera sig själv. Större delen av fritidspedagogens dagliga 

arbete handlar om att stötta och hjälpa de elever som har svårigheter med de sociala 

relationerna och att sysselsätta sig själva. 

 

Mellanmålet är en tidpunkt då det ges en chans för fritidspedagogen att bemöta barnen på ett 

sätt som åter igen varvar ner den stora högljudda barngruppen. Detta görs först i en 

organiserad samling där fritidspedagogen leder ett upprop för att få en blick över hur närvaron 

ser ut. Under detta upprop är bemötandet kort och direkt då barnen svarar vid tilltal av 

fritidspedagogen om inget speciellt ska tas upp. Barnen går sedan i led och tvättar händerna 

under ledning av en fritidspedagog. I dörren till matsalen möts ledet av en annan vuxen som 

varvar ned och tystar barnen och som sedan avgör vart barnen skall sitta någon stans. 

Fritidspedagogerna sätter sig och äter pedagogiskt tillsammans med barnen. Här blir 

bemötandet likt det bemötandet som barnen får när de äter frukost på morgonen. Barnen får 

en möjlighet att sitta ner och prata samt diskutera med en vuxen i lugn och ro. När barnen har 

ätit klart får den hjälp att aktiveras inne på fritidshemmet om eleven inte ska hämtas. 

 

Aktiviteterna på denna fritidsavdelning är i synnerhet fria och barnen uppsöker bara 

fritidspedagogen vid behov. Fritidspedagogen blandar sig inte i barnens lekar särskilt ofta. 

Däremot bemöts barn som är i behov av närhet med ett omhändertagande som tillgodoser 

deras behov genom att hålla i handen eller kramas. 

  

Det är strax efter mellanmålet som många barn blir hämtade och trycket på fritidspedagogerna 

lättar. Detta innebär att barngruppen blir betydligt mindre och när de flesta barn gått hem får 

de barn som är kvar mer tid tillsammans med fritidspedagogerna. Detta innebar att 

bemötandet mellan barn och fritidspedagog då blev längre och fritidspedagogen kunde 

exempelvis spela spel eller pyssla med barnen. Fritidspedagogen fick nu även mer tid att föra 

samtal och socialisera sig med barnen i både den fria leken och i organiserade situationer. 

 

 

Fritidspedagog B 

 

På denna avdelning finns det 36 barn inskrivna på två fritidspedagoger. Lokalen bygger på en 

lång korridor med en entré i andra ändan, fyra klassrum, ett lugnt rum och ett stort allrum med 

scen. Denna fritidsavdelning öppnar sin verksamhet när automatlåset öppnas klockan 07:30. 
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Då kan föräldrarna lämna barnen direkt vid denna avdelning, istället för att lämna av barnen 

vid den avdelning där fritidspedagog A arbetar som öppnar fritidsverksamheten på morgonen. 

Detta gjorde att barn och personal som kommit innan 07:30 inte går ner till denna avdelning 

förrän autolåset öppnats. Bemötandet i denna situation var kort eftersom att fritidspedagogen 

var tvungen att snabbt samla ihop eleverna och dess tillhörigheter för att gå ner till sin 

fritidsavdelning 07:30 då autolåset öppnas och föräldrar med barn kommer in den vägen 

istället. 

 

De barn som kom innan klockan 07:30 fick hjälpa fritidspedagogen att plocka i ordning 

frukosten så att allt skulle stå redo när frukosten skulle serveras klockan 07:00. Dessa barn 

fick mycket tid tillsammans med fritidspedagogen och ett lugnt individuellt bemötande. De 

barnen som skulle äta frukost och kom efter klockan 07:00 kunde själva komma in och sätta 

sig. De möttes av en lugn och ljusnedsatt miljö för att få matro. De flesta barn hade redan ätit 

frukost hemma och kom klockan 07:30 då en till pedagog började sitt arbete och 

fritidsavdelningen öppnade sin verksamhet för bland annat lek, pyssel och spel. 

 

När den avdelning som tidigare var låst öppnades, bemöttes barnen inne på sin 

fritidsavdelning. Strax innan skolan ska börja klockan 08:00 består bemötandet av korta 

kommandon om vad barnen ska göra som till exempel att städa undan efter sig. Bemötandet 

är då inte särskilt individuellt. 

 

Efter skoldagens slut, då fritidsverksamheten börjar igen, samlas barngruppen för att kolla 

närvaron. Här bemöts barngruppen inte av individuella bemötanden utan återigen av korta 

kommandon. Under uppropet får barnen, en i taget, tala om för fritidspedagogerna vad de har 

tänkt sysselsätta sig med på fritidshemmet efter uppropet och får ett individuellt bemötande. 

 

Under den fria leken blir bemötandet mellan fritidspedagogen och eleven individanpassat, då 

vissa elever kräver mer stöd i de sociala kontexter som uppstår än vad andra barn kräver. 

Fritidspedagogerna väljer själva i stor utsträckning att styra upp lekar och få barnen att leka 

och utföra aktiviteter i grupp. I dessa sammanhang bemöts barnen av en lekfull och glad 

fritidspedagog. 

 

Innan mellanmålet serveras är det en obligatorisk samling för att åter stämma av närvaron. De 

barn som har svårt med att bryta pågående aktivitet för att övergå till samling, får stöd och 

hjälp av en fritidspedagog som vet att eleven i fråga har svårt med aktivitetsbyten. 

Bemötandet på uppropet är individuellt då barnen får chansen att berätta själva vad de gjort 

samt möjlighet att visa något som de har gjort under dagens aktiviteter. Under mellanmålet 

läser en av fritidspedagogerna en bok för barnen under tiden de äter. Det var lugnt och alla 

barnen verkade vara intresserade av boken. 

Efter mellanmålet möts barnen som ätit klart av en fritidspedagog som ser till att barn får på 

sig kläderna innan de går ut. Bemötandet barnen fick var av en stressrelaterad karaktär och 

bemötandet är hastiga och korta kommandon för att få barnen att klä på sig och gå ut så fort 

som möjligt. 
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Ute i den fria leken ser vi att barnen söker bara upp fritidspedagogerna vid behov och där 

möts de av ett individuellt bemötande av en lekfull fritidspedagog som skrattar och leker med 

barnen. 

 

 

Fritidspedagog C 

 

Den här avdelningen har 82 inskrivna barn på två och en halv fritidspedagogtjänst. Lokalen 

består av ett stort rum, två angränsande klassrum, en dockvrå och ett lugnt rum. Den här 

avdelningen öppnar klockan 7:30, när de barn som har kommit tidigare och ätit frukost på en 

annan avdelning är klara. En fritidspedagog möter upp och samlar ihop alla barnen och går till 

sin avdelning. I den samlingen blir det en närvarokontroll och fritidspedagogen hälsar och 

pratar med varje elev och ger ett individuellt bemötande. Bemötandet är först riktat mot 

gruppen med raka, korta kommandon för att få ihop gruppen, sedan bemöts varje elev med ett 

individuellt bemötande då de växlar några ord medan alla elever samlar sig.  

Alla elever som inte redan befinner sig i sina klassrum är i den stora fritidslokalen. Strax 

innan skolan börjar så bemöter fritidspedagogen eleverna med korta kommandon då de skall 

få alla elever till sina respektive klassrum. Då är fritidspedagogen med hela tiden och 

bemötandena sker konstant mellan elever och fritidspedagog. De som redan befinner sig i sina 

klassrum blir bemötta av läraren som förbereder för sin lektion. 

 

När fritids startar igen efter skolan slut samlar fritidspedagogen ihop eleverna för en 

närvarokontroll och där bemöts eleverna av en öppen attityd som innebär att eleverna får välja 

själva vad de vill göra. Alla elever får komma till tals och blir bemötta på individnivå både i 

tonläge och i ordval. Det vill säga att fritidspedagogen anpassar sitt tal gentemot eleverna 

efter deras personligheter. Exempelvis blir de barn som är mer explosiva bemötta på ett 

lugnare sätt, än de barn som sitter och lyssnar och blir bemötta i vanlig samtalston. De 

eleverna som väljer att göra något där en vuxen behöver vara inblandad, till exempel att knyta 

en pärlkrokodil på fiskelina, får ett längre och trevligare bemötande än de elever som bara 

drar omkring utan någon särskild sysselsättning. Dessa barn blir bemötta med korta 

kommandon i frågeform som inte är individualiserade. 

I det stora allrummet blir bemötandet mellan fritidspedagogen och elever konstant och 

individuellt under hela dagen. Fritidspedagogen som befinner sig i det stora allrummet har 

god uppsikt och kan förutse situationer på ett bra sätt. 

 

Det är ingen organiserad samling innan mellanmålet, utan eleverna vet själv vad de ska göra. 

När mellanmålet serveras vet eleverna vart de ska gå. Eleverna möts av ett lugnt och stillsamt 

bemötande från fritidspedagogen. Fritidspedagogens bemötande gentemot eleverna är 

individanpassat. 

 

 

Fritidspedagog D 

 

På denna avdelning arbetar två fritidspedagoger med 37 inskrivna barn. Fritidsavdelningens 
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lokaler är uppbyggda av ett litet kapprum, ett stort förskoleklassrum, ett litet kök, ett lekrum, 

en dockvrå, ett snickarrum och ett klassrum. Avdelningen öppnar klockan 07:30 efter det att 

barnen samlats ihop och gått ner till denna avdelning, från den avdelning som öppnar 

fritidsverksamheten på morgonen. Bemötandet uppfattas då som individuellt då det är fri lek 

fram till skolan börjar och barnen söker sig till fritidspedagogen vid behov.  

 

Efter skolan är det fritidsaktiviteter fram tills det är mellanmål. Bemötandet under denna 

period är öppet från fritidspedagogens sida, det vill säga att barnen är fria att välja aktiviteter 

själva. Bemötandet är individanpassat och inga uppstyrda eller organiserade aktiviteter sker, 

utan barnen söker upp fritidspedagogen vid behov och möts då av ett individuellt bemötande. 

 

Innan mellanmålet samlas eleverna för närvarokontroll och bemötandet vid denna samling 

sker med korta och direkta kommandon. Under mellanmålet bemöts barnen av en irriterad 

fritidspedagog på grund av att ljudnivån som enligt fritidspedagogen är oacceptabelt hög. Här 

bemöts även de lugna barnen med irritation och inte ett individanpassat bemötande. Efter 

mellanmålet går alla barnen ut och den stressade fritidspedagogen hjälper barnen med 

kläderna i hallen. Inte heller här känns bemötandet individanpassat då fritidspedagogens stress 

resulterade i att barnen bemöts av korta kommandon. Under den fria leken söker eleven 

endast upp fritidspedagogen vid behov och bemötandet är då mer individanpassat. 

 

 

Intervju och samtal 

Fritidspedagogerna uppger att de inte tidigare reflekterat över hur deras bemötande av eleven 

kan förändras och växla under skoldagen fram till tiden på fritids. En av fritidspedagogerna 

menar dock att det helt beror på var man arbetar. Om man arbetar på en avdelning där barnen 

kräver mycket energi och uppmärksamhet av personalen under skoldagen, kan bemötandet av 

eleverna på fritids bli lidande på grund av hög stress- och energinivå. En fritidspedagog menar 

att bemötandet inte förändras över huvud taget under en dag, utan att det är möjligt att hålla 

samma pedagogiska profil hela tiden, oberoende av vad som händer under dagen. 

Fritidspedagogerna är ense om att bemötandet är en viktig faktor inom fritidsverksamheten. 

De menar att det är viktigt att barn blir sedda, lyssnade på och få ett trevligt bemötande för att 

det sociala samspelet, utvecklingen och kunskapsinhämtandet ska fungera på ett optimalt sätt. 

Ingen av de intervjuade är övertygad om att samtliga elever får det individuella bemötande 

som de behöver. Det finns elever som har svårigheter som inte får det professionella 

bemötande som krävs, eftersom det ofta saknas kunskap och utbildning hos personalen som 

arbetar på fritidshemmet. Fritidspedagogerna hävdar att det kan bero på flera saker och, 

oberoende av varandra, lyfter de fram samma exempel: brist på personal och alltför stora 

barngrupper på fritidshemmen. Personalbristen gör att de barn som behöver mycket vuxentid 

inte får det. De som kräver mycket tid får mycket och de barn som inte är lika krävande och 

inte kan hävda sina behov får då kanske inte alls någon egen tid med fritidspedagogerna. 

Personalbristen kan också leda till att personalen blir trött och att energinivån inte håller för 

att alla barn ska få ett individuellt bemötande i fritidshemmet. En av fritidspedagogerna menar 
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att olika individer dessutom kan ha olika syn på hur en viss elev ska bemötas. 

Fritidspedagogerna påpekar att deras bemötande skiljer sig från situationen till situation 

beroende på vad det är som har hänt och hur situationen ser ut. Alla de intervjuade 

fritidspedagogerna har dock samma syn på bemötande och dess mening. Samtliga 

fritidspedagoger från respektive fritidsavdelning menar att begreppet bemötande har att göra 

med hur man bemöter, uppträder och behandlar andra människor i en social kontext, och 

precis som Erik Blennberger (2005), uppmärksammar även de fritidspedagoger som vi har 

intervjuat det direkta personbemötandet där tonfall, ansiktsuttryck, kroppsspråk, kroppsbruk 

och gester ingår i mötet med andra människor. 

 

Fritidspedagogerna är alltså överens om att det inte går att bemöta alla barn på samma sätt, 

utan att alla barn behöver bemötas individuellt eftersom de har olika erfarenheter, 

personligheter och dagsform. Därför ser fritidspedagogerna det individuella bemötandet som 

en viktig ingrediens i verksamheten. Fritidspedagogerna uppfattar det individuella bemötandet 

på samma sätt som psykologen och forskaren Ulla Holm som menar att bemötandet bygger på 

en förtroenderelation mellan pedagog och elev (Holm, 2001). När det kommer till 

verksamhetens styrdokument har fritidspersonalen inte någon särskild uppfattning om exakt 

vad dessa säger om det individuella bemötandet. Tre av de intervjuade svarar att de arbetar 

med värdegrundsfrågorna, men inte mycket mer än så, medan en av de intervjuade inte 

besvarar frågan alls. 
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Resultat 

 

På vår forskningsfråga om eleverna i fritidshemmen som vi besökt bemöts på ett individuellt 

sätt upptäckte vi ett mönster. I stort sett bemöts eleverna på de olika avdelningarna på ett 

individuellt sätt. Detta mönster bryts dock vid stora samlingar när fritidspedagogen samlar 

ihop barnen för att ge korta och snabba kommandon om vad de ska göra, men det individuella 

tilltalet försvinner också i stressade situationer. 

 

Med hjälp av obesrvationerna och samtalen med fritidspedagogerna kunde vi konstatera att 

fritidspedagogerna i stor utsträckning arbetade efter de principer som styrdokumenten ger. 

Samtliga fritidspedagoger visade sig ha samma syn på begreppet bemötande. Samtliga 

fritidspedagoger från respektive fritidsavdelning menar att bemötande har att göra med hur 

man bemöter, uppträder och behandlar andra människor i ett socialt sammanhang. 

 

Det som var nytt för oss i vårt studieresultat är att eleverna får ett individuellt bemötande i 

stor utsträckning trots att elevgrupperna är stora. Vi har också kommit fram till att resultatet 

hade kunnat se annorlunda ut om vi hade gjort tidsbokade intervjusamtal där fritidspedagogen 

hade kunna förbereda sig på frågorna och på en plats där barn och annan personal inte 

avbryter samtalen. 
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Diskussion 

 

Efter att ha observerat samspel och bemötande hos fritidspedagoger på olika 

fritidsavdelningar kan vi se att det inte är så stor skillnad på fritidspedagogernas bemötande 

av eleverna mellan de olika avdelningarna, utan att verksamheten i stor utsträckning präglas 

av ett individuellt bemötande på samtliga ställen. Det kan ha att göra med att styrdokumentens 

innebörd tas på allvar och att det görs tydligt att varje elev skall få ett individuellt bemötande 

utifrån sina specifika behov (Lundgren, 2008). Till detta kommer naturligtvis även 

fritidspedagogernas kunskap och utbildning och inte minst hennes intresse för pedagogisk 

utveckling. Så som det beskrivs hos Holm (2001) är ju fritidspedagogerna medvetna om hur 

olika bemötanden och uppföranden kan provocera dem i deras yrkesroll och på så sätt kan de 

också undvika att hamna i sådana situationer. 

  

Alla fritidspedagoger vi intervjuade uppfattade begreppet bemötande som något som sker i ett 

socialt samspel; hur man behandlar och uppför sig mot den andra personen i det sociala 

samspelet. Eftersom bemöta betyder ’uppträda emot’ (ne.se) är det precis så som 

fritidspedagogerna uppfattar bemötande. Å andra sidan så kan ordet bemötande tolkas på 

många olika sätt. RFSL tillägger i sin tolkning att bemötande också handlar om vilka bilder 

som förmedlas genom informationsmaterial, broschyrer, hemsidor och olika sorters medier på 

arbetsplatser (rfsl.se). Olika sorters bemötande träffar man också på i brev, telefonsamtal och 

via e-post (Blennberger, 2005). Enligt Blennberger finns också ett särskilt 

institutionsbemötande där inredning och tidsrymd spelar in för hur bemötandet skall bli. Å 

andra sidan uppfattar Blennberger, precis som fritidspedagogerna i intervjuerna, att det är hur 

man ter sig och den kreativa kommunikationen som uppstår vid sociala samspel som är av 

störst betydelse för tolkningen av bemötandet. Kan det å andra sidan inte vara så att det är de 

små detaljerna som vi nästan inte ser och sällan talar om som är den allra viktigaste 

komponenten vid bemötandet? Om en särskild inredning i ett rum provocerar fram ett mindre 

bra beteende eller om lokalerna och allt som hänger på väggarna gör att det blir för många 

intryck för eleverna att ta in på en gång, kan det då leda till att det bemötandet och 

kommunikationen blir lidande? Det individuella bemötandet ska ge eleven tillgång till att 

utveckla sina egna specifika förkunskaper och främja utvecklingen av sina egna intressen 

(Pramling, 2006). 

Fritidspedagogerna i vår studie är inte övertygade om att alla elever får det bemötande de 

behöver på fritids, för det händer att personalen uppfattar situationer och elevens behov på 

olika sätt. De menar att elever som har svårigheter inte får det professionella bemötande som 

krävs eftersom att det ofta saknas kunskap och utbildning hos fritidspersonalen som arbetar på 

fritidshemmet. Å andra sidan kanske det inte bara beror på brist på utbildning utan kan 

påverkas av fritidspersonalens tidigare erfarenheter också. Fritidspedagogerna själva har olika 

bakgrund och har med sig olika efterenheter, vilket gör att deras tolkning av elevens behov 

kan skilja sig åt. Gill Croona menar att den personliga erfarenheten måste kombineras och 

anpassas med den teoretiska kunskapen för att man kunna bemöta eleven på bästa sätt 
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(Croona, 2003). Croona pekar på det faktum att man i teorin kan generellt läsa sig till hur man 

ska bemöta en människa med en viss diagnos som till exempel ADHD. Men eftersom alla 

med diagnosen ADHD har olika personligheter måste man också se till individens 

erfarenheter och förutsättningar samtidigt som man tar fasta på de teorier som finns 

tillgängliga. Både delarna behövs för att skapa förutsättningar för ett bra bemötande. 

Fritidspedagogerna menar att det inte går att bemöta alla elever, oavsett problematik, på 

samma sätt eftersom deras personligheter och erfarenheter ser olika ut. 

När vi gjorde våra observationer fick vi uppfattningen att fritidspedagogerna inte alltid tog 

hänsyn till elevernas tidigare erfarenheter och personligheter utan snarare bemötte eleverna 

som ett kollektiv för att få ordning på gruppen. Detta ska inte ses ur en negativ synvinkel då 

forskningen visar att elever vill bli kollektivt bemötta i stor grupp för att inte pekas ut 

(Blachford, 2010). Det ligger i sakens natur att det är svårt att nå ut till en grupp elever på ett 

individuellt sätt när man riktar sig till ett kollektiv. Verksamheten ger inte heller den tid som 

behövs för att man ska kunna bemöta varje elev på ett enskilt plan alla gånger. 

Fritidshemmets styrdokument är tydliga med att påpeka att personalen ska bemöta eleven på 

ett individuellt sätt (Lundgren, 2008). Det blir svårare att uppnå de  mål som är uppsatta av 

regeringen när elevgrupperna växer och personaltillskott inte växer i samma takt. Personalen i 

våra intervjuer menar att bristen på  individuellt bemötande beror på att barngrupperna är för 

stora och att det är brist på personal. Sådan är situationen trots att skollagen har fastställt att 

barngrupperna ska ha lämpliga storlekar och utgå från varje barns behov (Skolverket, 2007). 

Genom våra intervjuer fick uppfattningen att fritidspedagogerna inte var helt medvetna om 

vad styrdokumenten säger, men genom observationerna och samtalen med fritidspedagogerna 

kunde vi se att personalen i stor utsträckning ändå jobbade efter de bestämmelser som finns i 

dokumenten. Ordet styrdokument var inte helt bekant hos alla som vi talade med och därför 

kunde de inte heller relatera sina egna arbetsmetoder till dessa. Trots det var det mycket 

tydligt att verksamheten i praktiken präglades av det som styrdokumenten säger. 

I Läroplanen för grundskola, förskola och fritidshem poängteras vikten av de individuella 

bemötandet i fritidsverksamheten (Skolverket, 2011). Det gör även Ingrin Pramling 

Samuelsson i sin forskning om ämnet och de fritidspedagoger vi har intervjuat. Pramling 

påpekar att lärandet påverkas av det individuella bemötande vid en handling, och därför är det 

viktigt att pedagogen ser och tar till vara den enskilde individens intressen (Pramling, 2006). 

De fritidspedagoger som vi intervjuade tycker att det individuella bemötandet är en viktig 

ingrediens i fritidsverksamheten, eftersom alla barn inte kommer till fritids med samma 

personligheter, erfarenheter, behov och dagsform. Barngrupperna är ofta så pass stora att det i 

vissa lägen blir svårt att se till varje individs behov. 

Vi uppfattar att politiker och rektorer för verksamheten tillåter barngrupperna att växa sig så 

stora att fritidspedagogens individuella möten med eleven äventyras. Barngrupperna är för 

stora trots att styrdokumenten säger att ”I skollagen fastställs att barngruppen skall ha en 

lämplig sammansättning och storlek och att verksamheten ska utgå från varje barns behov” 
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(Skolverket, 2007, s.17). I takt med nedskärningarna och den ekonomiska situationen blir 

förutsättningarna allt sämre för en lämplig storlek på barngruppen i verksamheten. 

Fritidspedagogens roll och uppgift är bland annat att förankra den värdegrund som samhället 

bygger på till barnen. Förutsättningarna för detta minskar eftersom barngrupperna växer. 

Desto mindre barngrupper ju mer interaktioner sker det mellan fritidspedagog och elev vilket 

skapar större och bättre förutsättningar att förmedla och förankra etik och värdegrund. 

Blachfords studie (2003) visar på det sker färre interaktioner mellan barn och vuxna om 

barngruppen är större än om gruppen vore mindre. I de mindre grupperna där det sker fler 

interaktioner finns det bättre förusättning att förmedla och förankra kunskap och budskap. Om 

det individuella bemötandet suddas ut genom de expanderande barngrupperna, är väl 

fritidshemmen på väg tillbaka mot den kollektiva verksamheten som arbetsstugorna stod för? 

Läroplanen strider med tydlighet mot den kollektiva barntillsynen utan förespråkar den 

individuella utvecklingen av individen. 

 

Det vi tar med oss från denna undersökning och som vi lagt märke till i vår observationsstudie 

är att förutsättningar och de små detaljerna kan vara avgörande för vilket bemötande eleverna 

får. Vi har uppmärksammat att för en del elever blir det besvärligt om inte bemötandet blir 

som eleven har förväntat sig. Ett exempel är om verksamheten får en vikarie och elevens 

förväntningar och föreställning av vikarien inte stämmer överens med verkligheten, vilket kan 

bero på till exempel vikariens längd, kläder, frisyr eller dialekt. Vi tror att de stora 

barngrupperna leder till att de små detaljerna i ett bemötande kommer i kläm som exempelvis 

ett leende vid ett mottagande på morgonen. Det blir mindre planerings- och förberedelsetid 

för verksamheten då personaltätheten minskar eftersom att personaltillskotten inte sker i 

samma takt som barngrupperna växer. Då prioriteras kollektivet före den enskilde eleven. 

Fritidspedagogen får på så vis mindre tid till varje enskild elev och det individuella 

bemötandet suddas ut alltmer. Detta trots att personal, forskning och styrdokumenten 

förtydligar vikten av det individuella bemötandet. Vi förespråkar inte att fritidshemmen ska gå 

tillbaka till att bli en verksamhet med enbart barntillsyn. 

 

 

Slutsats 

 

Den slutsats vi kommit fram till utifrån vår frågeställning och vår problemformulering är att 

eleverna på det fritidshem vi besökt bemöts i stort sett på ett individuellt plan under hela 

dagen trots stora barngrupper på de olika avdelningarna. Detta mönster bryts dock vid 

samlingar när fritidspedagogen samlar ihop barnen för att ge korta och snabba kommandon 

om vad barnen ska göra. Det individuella tilltalet försvinner också i stressade situationer. 

 

Vi kan också konstatera att fritidspedagogerna i stor utsträckning arbetade efter de principer 

som styrdokumenten ger. Det visade sig också att samtliga fritidspedagoger på fritidshemmet 

har samma syn på begreppet bemötande. Fritidspedagogerna från respektive fritidsavdelning 

menar att bemötande har att göra med hur man bemöter, uppträder och behandlar andra 

människor i en social kontext. 
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Vi har också kommit fram till att resultaten hade kunnat se annorlunda ut om vi hade gjort 

tidsbokade intervjusamtal där fritidspedagogen hade kunna förbereda sig på frågorna och på 

en plats där barn och annan personal inte avbryter samtalen. 
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Bilaga 1.0 

 

 

 

Intervjufrågor: 

 

 

1. Vad är ett bemötande för dig? 

 

 

2. Bemöter du alla eleverna på fritids på samma sätt? 

 

 

3. Vad säger fritidshemmens styrdokument om bemötandet mot eleven? 

 

 

4. Upplever du någon skillnad på pedagogernas/ditt eget bemötande på morgonen och på 

sen eftermiddag? 

 

 

5. Tycker du att bemötandet är viktigt? 

 

 

6. Tror du att alla elever på alla fritidshem får det bemötandet som de behöver?  

 

 

7. Om inte!  Varför tror du att det är så? 

 

 

8. Hur gör du för att eleven ska få ett så individualiserat bemötande som möjligt? 
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Bilaga 2.0 

 
Hej! 

 

Detta är ett informationsbrev till er föräldrar vars barn har deltagit i vår undersökning till vårt 

examensarbete. 

 

Era barn kan ha deltagit i en observationsundersökning som vi gjort till vårt examensarbete 

om fritidspedagogers individuella bemötande i fritidshem. Undersökningen har gjorts av två 

studenter från högskolan i Gävle som båda jobbar som timvikarier vid behov och har sin 

verksamhetsförlagda utbildning på Lillhagskolan. Vi har gjort denna observation för att kunna 

jämföra våra observationer med den forskning och litteratur som finns i ämnet individuellt 

bemötande. 

 

Vi kan meddela att barnens namn eller identitet inte kommer att publiceras i vårt 

examensarbete. Vi vill meddela att ni kan med detta brev tacka nej till att resultaten, som vi 

fått fram med hjälp av era barn, framförs i examensarbetet. 

 

Vi vill ha ert godkännande på att vi fick observera era barn i möte med fritidspedagogerna på 

barnets fritids samt att vi får använda resultaten i vårt examensarbete. Godkänner ni inte så 

kommer resultatet vi har fått fram med hjälp av ert barn inte komma med. 

 

 

Sätt ett kryss i Ja rutan om vi har ert godkännande. Sätt ett kryss i Nej rutan om vi inte har ert 

godkännande att använde resultaten i vår studie. 

 

               JA                                                                                                     Nej 

 

 

  

                                                              

 

 

 

Robert Lindblom 

XXXXX 

Paul Lindfors 

XXXXX 

 

Vi tackar för visat intresse! 

Handledare: Maud Söderlund  

Högskolan i Gävle  

E-post: XXXXX 

  


