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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att synliggöra bemötandet av elever elever vid samlingar och 
måltidssituationer. Vi har använt oss av kvalitativ intervju och kvalitativ observation som 
metod för att nå kunskap om hur verksam personal i fritidshem samspelar med elever vid 
rutinsituationer. Frågeställningarna berör vilka förväntningar pedagoger har på elever, och 
om arbetslaget har ett gemensamt synsätt vid bemötandet av elever. Studien behandlar 
också om pedagoger utgår från yrkesprofessionens uppdrag om omsorg, lärande och 
utveckling vid måltider och samlingar. Studiens resultat visar på att pedagogens 
förväntningar sällan är förenade med fritidshemmets styrdokument. Kopplingar till 
styrdokument saknas, i synnerhet vid måltidssituationer, där pedagoger istället utgår ifrån 
egna föreställningar. Slutsatsen är att måltidssituationer kan tolkas som en paus i 
uppdraget om omsorg, lärande och utveckling. Det innebär att pedagoger lämnar sin 
yrkesprofession vid måltider och utgår ifrån egna föreställningar om hur eleven skall bete 
sig.  
 

Nyckelord: yrkesprofession, förväntningar, fostran, omsorg, utveckling, lärande. 
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1. Inledning 
Vår utbildning har präglats av reflektion och utvärdering av olika ledarroller och hur dessa 
kan gynna eller missgynna utveckling och lärande för elever i fritidshemmet. Under vår 
verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har vi reflekterat över hur en del pedagoger har 
yrkesprofessionen nära till hands och därmed skapar ett tydligt samspel mellan sig själv 
och eleven. Med yrkesprofession menar vi att pedagogen praktiserar, analyserar och 
reflekterar över det uppdrag vi ska utgå ifrån, det vill säga är professionell i sin yrkesroll. 
Exempelvis var det en pedagog som gjorde stort intryck då hen reflekterade över vilka 
verktyg och strategier hen skulle använda för att kunna bemöta en elev som inte ville 
lyssna. Att själv reflektera över sitt uppdrag istället för att agera på affekt visar på god 
yrkesprofession och ett värdigt bemötande mot barnet. Att ha en tydlig ledarroll med gott 
bemötande är något vi själva strävar efter. Vi har också bevittnat personal som visat sig 
vara mindre professionella i sin förmåga att samtala, lyssna och skapa relationer. Vi har 
upplevt att denna typ av ledarroll är ett resultat av att personalen pratar om elever utifrån 
etiketter. Greene (2016) beskriver att det ofta förekommer att vuxna människor sätter 
etiketter på barn, det vill säga pratar om barnet som ett objekt. Detta har vi märkt av i 
olika fritidsverksamheter då personalen har beskrivit elever som klängiga, tjuriga och 
rentav jobbiga. Ett tydligt exempel har varit då en pedagog berättade att hen inte tog det en 
elev sa på allvar då eleven alltid gnällde över att det inte fanns något att göra.  
Vårt uppdrag ställer höga krav på vår yrkesprofessionalitet där vi har ett stort ansvar att 
främja elevernas utveckling och lärande. I läroplanen (Skolverket, 2018) står det att alla 
som arbetar i skolan har i uppdrag att värna om människolivets okränkbarhet och 
egenvärde. Följaktligen innebär detta att verksam personal ska visa och förmedla 
förståelse och medmänsklighet. Genom att sätta etiketter på eleven bidrar det till att det 
pratas om eleven som objekt, vilket strider mot vårt uppdrag. 
Vår hypotes är att det personliga tyckandet och förväntningar på elever färgar det 
bemötande pedagogen har i mötet med eleven. Vi tänker att anledningen till att personal 
lättsamt sätter etiketter på elever har att göra med den egna föreställningen och ens 
förväntningar på hur elever ska uppföra sig vid rutinsituationer enligt den traditionella 
mallen på barnuppfostran, såsom sitta stilla, vara tysta och alltid göra som den vuxne 
säger. Vårt uppdrag som fritidslärare innebär att vi ska utgå från både styrdokument och 
internationella dokument såsom FN:s barnkonvention där vi ska utgå från barnets bästa. 
Vi upplever att elever i fritidshemmet får anpassa sig efter skyldigheter men sällan vet om 
sina rättigheter. Barnen är vår framtid och det är vårt ansvar i vår yrkesprofession att ge de 
förutsättningar för utveckling och lärande som barnet har rätt till, samt ge dem kunskapen 
om mänskliga rättigheter.  
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1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att nå kunskap om hur fritidshemmets verksamma personal 
bemöter elever vid rutinsituationer, såsom samlingar och måltidssituationer, i relation till 
yrkets uppdrag om omsorg, lärande och utveckling. 

1.2 Frågeställningar 
Genom observation vill vi få svar på denna fråga: 

● Vilket bemötande tillämpar pedagogen vid rutinsituationer?  
Genom intervju vill vi få svar på dessa frågor: 
● Vad har pedagoger för förväntningar på eleverna vid rutinsituationer?  
● Skiljer pedagogen på egna föreställningar och professionens uppdrag om omsorg, 

lärande och utveckling vid rutinsituationer på fritidshemmet?  
● Har arbetslaget ett gemensamt synsätt vid bemötandet av elever? 

1.3 Begreppsförklaring - centrala begrepp som används i studien  
Bemötande - Interaktionen med elev/elevgrupp vid rutinsituationer, samt på vilket sätt den 
vuxne samspelar och tilltalar barnen. 
Rutinsituationer - Innebär måltidssituationer, samling och undervisningstillfälle. 

Profession - Förväntningar på yrkesrollen och vad yrkesrollen kräver i praktiken. 
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2. Bakgrund 
Denna studie handlar om att nå kunskap om hur fritidslärare bemöter elever vid 
rutinsituationer i relation till fritidshemmets uppdrag. För denna kunskap behövs en 
bakgrund om fritidshemmets historia, styrdokumentens krav och tidigare forskning inom 
ämnet. Slutligen presenteras vår teoretiska utgångspunkt för studien, som tjänar som 
verktyg i analysarbetet.  

2.1 Fritidshemmets historia 
I det här avsnittet ger vi en historiskt beskrivning av hur dagens fritidshem har växt fram 
genom tiden via olika typer av verksamheter inom barnomsorg. Avsnittet belyser 
verksamma pedagogers arbete i historien och framåt, samt hur synen på barn har 
förändrats i utvecklingen av fritidshemmet.  
 
2.1.1 Arbetsstugan - föregångaren till fritidshem 
Det moderna fritidshemmet har sitt ursprung från arbetsstugan som växte fram under 
slutet på 1800-talet. Arbetsstugans syfte var att förebygga fattigdom då en stor andel barn 
lämnades för att tigga eller snatta medan föräldrarna arbetade inom industrierna 
(Hippinen, 2011). Initiativtagarna Anna Hierta Retzius och Fridtjuv Berg ville istället 
fostra barnen till arbetare och uppmuntra barnen att gå i skolan. I arbetsstugan fick barnen 
lära sig enklare sysslor, laga kläder, skor och snickra (Hippinen, 2011). Juhl (2015) 
förklarar att arbetsstugorna finansierades genom att sälja det barnen hade tillverkat. 
Andersson (2013) beskriver att de allra fattigaste barnen fick en plats i arbetsstugorna och 
att det var främst frivilliga kvinnor från överklassen som ombesörjde barnen i stugorna. 
Kvinnorna såg arbetsstugorna som en möjlighet till välgörenhetsarbete. Ursberg (1996) 
förklarar att de pedagogiska metoderna som användes för att fostra barnen var auktoritär 
disciplinering och de fattiga barnen förväntades att lyda. Hippinen (2011) skriver att 
arbetsstugan fungerade som en kompletteringsanstalt till folkskolan. Under 1930-talet 
startades uppror mot de barnarbete som ansågs bedrivas i arbetsstugorna. Upproret 
resulterade i att ansvaret flyttades över från folkskoledirektionen till barnavårdsnämnden. 
Arbetsstugorna blev istället eftermiddagshemmet vars syfte var rekreation och fri 
sysselsättning (Hippinen, 2011).  
 
2.1.2 Eftermiddagshemmet 
I eftermiddagshemmet arbetade barnträdgårdslärarinnor som var dåtidens förskollärare. 
Eftermiddagshemmens koppling till skolan försvagades och blev istället sammanknutet 
med barnträdgårdarna, förskolan. I och med att det var barnträdgårdslärarinnor som 
arbetade i eftermiddagshemmen innebar det att verksamheten hade pedagogiskt utbildad 
personal, även om den var inriktad mot yngre barn (Hviid, Gammelgaard & Bak, 2015). I 
eftermiddagshemmet fick barnen fortfarande sysselsätta sig med att slöjda eller med att 
laga mat med motiveringen att verksamheten tagit avstånd från arbetstvånget och 
försäljningen av barnens verk. Den moraliska fostran som hade genomsyrat arbetsstugorna 
byttes ut till en omsorgsfostran där barns sociala utveckling och självständighet främjades. 
Det kompensatoriska uppdraget för barn som levde i fattiga och otillräckliga hemmiljöer, 
var likt arbetsstugorna en viktig del i verksamheten (Hviid et.al, 2015).  
 
2.1.3 Fritidshemmet växer fram 
Hippinen (2011) förklarar att begreppet fritidshem växte fram under 50–60-talet och målet 
med fritidshemmet var att utveckla en positiv inställning till skolarbetet hos barnen samt 
förhindra skolk. Barnen började gå till fritidshemmet efter avslutad skoldag vilket var en 
förändring från arbetsstugans historia. Barnen i fritidshemmet möttes av en miljö som 
liknade hemmet och fritidshemmets uppgift var till stor del att skapa förutsättningar för 
läxläsning, avstressad återhämtning samt att barnen skulle få vistas i skog och mark. 
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Barnen gavs möjlighet till fritt skapande och att få kunskaper om hushållssysslor och 
hemmet (Hippinen, 2011).  
 
Under 1970–80 talet var fritidshemmen en fristående verksamhet, där verksamheten 
varken var knuten till skolan eller förskolan. Verksamheten var förlagd både före och efter 
skoldagen men också under skollov. Fritidshemmet nådde större grupper av barn från alla 
samhällsklasser. I centrum stod barns utveckling, målet var att fostra och förbereda barnen 
till att bli självständiga och demokratiska medborgare i samhället. Centralt innehåll var 
gruppedagogik och social gruppfostran. Trots att fritidshemmet sågs mer fristående var 
innehållet ett komplement till skolans mer avgränsade och tydliga undervisningsramar 
(Hviid et.al, 2015). 
 
Hippinen (2011) beskriver att år 1992 utvecklades ett tydligare pedagogiskt syfte där 
fritidshemmet skulle genomsyras av utveckling och inlärning utifrån barnens behov.  
Vidare skulle utbildningen genomsyras av en helhetssyn. Integreringen som skulle ske 
mellan fritidshemmet och skola började på allvar ta fart under 2000-talet. Under 2000-talet 
har fritidspedagog-utbildningen förändrats till grundlärare med inriktning mot arbete i 
fritidshem, då läroplanen för fritidshemmet numer lägger fokus på utveckling och lärande 
(Hippinen, 2011). 
  
2.1.4 Fritidshemmets nuläge 
År 2016 fick fritidshemmet ett eget kapitel i läroplanen där centralt innehåll och syfte för 
fritidshemmet ingår. Kapitlet är läroplanens fjärde del och ska tillsammans med kapitel 
ett, skolans värdegrund och uppdrag, och kapitel två, övergripande mål och riktlinjer, 
vara utgångspunkt för undervisningen i fritidshemmet. Ändamålet med fjärde delen i 
läroplanen var att tydliggöra vad eleverna i fritidshemmet ska lära och utvecklas i, samt 
vad fritidsläraren ska arbeta med i verksamheten (Skolverket, 2016). Skolinspektionen 
(2018) redogör för att barngrupperna i fritidshemmet har ökat och att personaltätheten 
minskar. Antalet utbildade med högskoleexamen är mycket låg vilket resulterar i att 
kvaliteten på innehållet i olika fritidshem är varierande. Vidare råder det olika 
uppfattningar bland personalen om vad uppdraget innebär i praktiken samt att personalens 
kompetens är skiftande (Skolinspektionen, 2018).  
 

2.2 Styrdokument 
I detta avsnitt redogör vi för det uppdrag fritidshemmet utgår ifrån, för att ge en tydligare 
bild över vad yrkesprofessionen innebär.  
 
2.2.1 Centralt innehåll - Språk och kommunikation 
Eleverna ska i fritidshemmet få utveckla lärandet inom området språk och kommunikation 
(Skolverket, 2018) där elevens förmågor att samtala, argumentera, ställa frågor och 
framföra sina egna tankar ska utvecklas. Vidare ska eleverna diskutera och samtala om 
olika etiska händelser som kan ske i vardagen. Fritidshemmets kommentarmaterial 
(Skolverket, 2016) framhäver att samlingar i fritidshemmet kan skapa ett naturligt tillfälle 
för eleverna att lyssna och samtala om saker som är väsentligt för hela elevgruppen. 
Samtalen kan fördjupas om eleverna får utrymme att lyssna och ställa frågor. 
 
2.2.2 Helhetsperspektiv på individen 
Enligt läroplanen (Skolverket, 2018) ska fritidshemmet vara upplevelsebaserat, 
situationsstyrt och individanpassat utifrån elevernas erfarenheter, intressen och behov. 
Allmänna råden (Skolverket, 2014) lägger särskild vikt vid elevers utveckling och lärande, 
där alla som arbetar inom skolans verksamheter har ett övergripande ansvar. Skolverket 
(2016) ger exempel på att utveckling och lärande sker genom att pedagoger skapar en 
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undervisning där elever känner tillhörighet, tillit och trygghet. Detta kan främjas 
ytterligare om tillsynen och säkerheten i undervisningen är av god kvalitet. Att skapa nära 
relationer, visa respekt och pedagogisk omsorg för individ såväl som grupp, utgör en 
viktig grund för lärande. Skolverket (2014) skriver att det är väsentligt att skapa trygghet 
för elevens självkänsla som i sin tur gynnar elevens utveckling och lärande. För att få en 
helhetssyn är det viktigt att fritidshemspersonalen kan redogöra för hur elevens utveckling 
sker i det sociala sammanhanget samt att pedagogerna visar på stor pedagogisk kompetens 
i samtalet om eleven (Skolverket, 2014). 
  
2.2.3 Barnets bästa som utgångspunkt 
Skollagen (SFS 2010:800) 1 kap 5§ ställer krav på att utbildningen ska vila på 
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, vidare i 10§ står det att utbildningen ska utgå 
utifrån barnets bästa. Barnets ska visas respekt och lyssnas på, för dennes åsikter, frågor 
och funderingar, detta ska beaktas till barnets ålder och mognad. Detta är också något som 
FN:s barnkonvention artikel 2 och 3 ställer krav på (UNICEF, 2009). Barnkonventionen 
kommer år 2020 bli svensk lag vilket stärker dess betydelse i styrdokumenten (Skolverket, 
2019) 
 
Läroplanen (Skolverket, 2018) tydliggör att alla vårdnadshavare ska kunna skicka sina 
barn till skolan med samma förtroende. Undervisningen ska vara saklig och allsidig. Den 
ska vara öppen för olika åskådningar och uppmuntra att elevernas personliga 
ställningstagande ska få föras fram. Eleverna får inte bli ensidigt påverkade av den ena 
eller andra uppfattningen, dock ska alla som arbetar i skolan försvara de grundläggande 
värdena som styrdokumenten anger samt ta avstånd från det som strider mot dessa 
(Skolverket, 2018).  Slutligen ska alla som arbetar i skolan visa respekt för den enskilda 
individen (Skolverket, 2018).  
 

2.3 Tidigare forskning 
Här kommer vi redovisa vad tidigare forskning säger om pedagogers förväntningar på 
elever och hur pedagoger förmedlar de normer och regler som satts upp i interaktionen 
med eleverna. Denna bakgrund behövs för studiens syfte; att nå kunskap om hur 
fritidspedagogers bemötande ter sig vid rutinsituationer.  
 
2.3.1 Yrkesroll kontra personligt tyckande 
Pramling-Samuelsson, Sommer och Hundeide (2011) klarlägger att det är ytterst viktigt att 
åtskilja yrkesrollen från pedagogens egna personliga värderingar. Pramling-Samuelsson 
et.al (2011) anser att det är komplext att inte utgå från egna värderingar i yrkesrollen. Det 
är viktigt att rannsaka sig själv och initiera diskussioner i arbetslaget kring detta tema. När 
läraren kan skilja på sitt egna tyckande och vad uppdraget innebär, bidrar det till en större 
medvetenhet hos läraren.  
 
2.3.2 Vägledning istället för frustration 
Greene (2016) tydliggör att barn gör rätt om barnet har kognitiva förmågor till det, men 
saknar barnet dessa förmågor kommer barnet visa det genom frustration. Det är enligt 
Greene pedagogens ansvar att identifiera dessa svårigheter och vägleda barnet. Greene 
(2016) poängterar att barn som har dysfunktionella sätt att visa sina behov ofta möts med 
ignorans hos pedagoger och vuxna. Det är vanligt förekommande att resonemang förs om 
att vårdnadshavarna har misslyckats med uppfostran eller att barnet bara söker 
uppmärksamhet genom vissa ageranden. Dessa sätt att samtala om barn är bara ett urval av 
vad som diskuteras i de kollegiala samtalen men även i samtal med vårdnadshavare. 
Greene förklarar att dessa sätt att se på barn är problematiska då det kan resultera i att 
pedagogen avsäger sig ansvaret att stödja och hjälpa barnet att utvecklas.  



 

6 

 

 
2.3.3 Barnet - en kompetent individ 
Pramling-Samuelsson et.al (2011) redovisar resultatet från en studie om lärares synsätt på 
barn. I resultatet framgår det att: om det sociala samspelet kännetecknas av en närvaro till 
barnets livsvärld, leder det till att pedagogerna ser barnet som en medmänniska och har 
tilltro till barnets förmåga att lära sig. Skulle det sociala samspelet vara frånvarande blir 
det följaktligen att pedagogen har ett ovanifrån-perspektiv på barnet, vilket gör att 
pedagogen ser på barnet som att denne inte är redo att lära sig på grund av barnets låga 
mognadsnivå och inkompetens. Har läraren ett behov av att utöva kontroll i det sociala 
samspelet leder detta till att läraren ser på barnet som inkapabel till att ta egna beslut, och 
därmed att läraren använder inlärningsmetoder såsom betingning. Slutligen framhäver 
Pramling-Samuelsson et.al (2011) att den mest önskvärda barnsynen är när pedagogen har 
ett synsätt på barnet som en kompetent individ, vilket är den syn på barnet som ger mest 
utrymme till utveckling.  
 
2.3.4 Social ordning 
Ursberg (1996) beskriver den sociala ordningen som organisering av rutinsituationer, 
exempelvis samling, där deltagarna samspelar med varandra. Situationerna ger oss 
möjlighet att utforska olika typer av socialisering, exempelvis turtagningsproceduren, 
d.v.s.huruvida eleverna får ordet. Ursberg poängterar att det är fritidsläraren som har 
ansvaret att genomföra rutinsituationen på ett sådant sätt att den sociala ordningen 
bibehålls. Det är oklart hur läraren ska agera för att upprätthålla den sociala ordningen och 
ha kontroll över gruppen. Inom barnomsorgen har det sedan länge varit tradition med den 
sociala ordningen. Både pedagoger och elever förväntas utgå ifrån ett visst beteende som 
överensstämmer med de normer som den specifika situationen efterfrågar. Johannesen och 
Sandvik (2009) menar att argumentet till dessa normer motiveras genom att rutiner skapar 
trygghet för barnen, speciellt för de barn som inte har tillräckligt goda relationer mellan 
vuxna och andra barn. Johannesen och Sandvik (2009) ställer sig undrande om inte 
rutinerna egentligen är till för pedagogerna, så att de kan hålla ihop arbetsdagen och 
därmed kunna fullfölja sitt uppdrag. Frelin (2012) anser att om pedagogerna har för 
krävande förväntningar resulterar det i att eleven kan uppleva sig själv som inkompetent. 
Genom att eleven inte klarar av att motsvara pedagogens förväntningar leder det till 
otrygghet för eleven och negativa konsekvenser för hens möjligheter till lärande.  
 
2.3.5 Skapa normer och regler 
Ursberg (1996) hävdar att det är viktigt att försöka förstå vad som händer i vardagens 
sociala normsystem. Ursberg anser att det har stor betydelse för hur vi skapar normer och 
regler för huruvida det mänskliga beteendet ska vara. Johannesen och Sandvik (2009) 
återger en studie i förskolan där en av förskollärarna framhävde att det var förkastligt att 
deras förskolechef hade bestämt över personalen när de fick dricka kaffe. Förskollärarna 
var upprörda och ifrågasatte chefens beslut. Johannesen och Sandvik (2009) ställer sig 
kritiska till varför pedagoger har rätt att styra barn till vissa normer och regler som 
exempelvis när barnen ska äta mellanmål. Författarna förtydligar att vuxna förhåller sig 
till sociala regler för accepterat beteende och modifierar efter behov men litar inte på att 
barnen kan fungera likadant.   
  
2.3.6 Social fostran - hjälpa och visa hänsyn 
Ursberg (1996) beskriver att begreppet social fostran innebär att lära barnen att respektera, 
hjälpa och visa hänsyn till människor i sin omgivning. I intervjuer har Ursberg kommit 
fram till att fritidslärare anser att den sociala fostran är lärarnas huvudsakliga uppgift att 
förmedla för att barnen ska kunna utveckla social kompetens. Att aktivt och medvetet 
arbeta med social fostran skulle innebära att lära barnen att samarbeta och lösa konflikter, 
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och detta resulterar i att upprätthålla den sociala ordningen på lång sikt. När strukturerna 
på den sociala ordningen enligt pedagogen fallerar, vidtar den vuxne metoder som 
upprätthåller gruppkontroll i form av regelsystem. Regelsystem kan ibland innebära någon 
typ av straff. 
 
2.3.7 “Det känns som att bli slagen med ord” - skäll och dess inverkan 
 Johannesson och Sandvik (2009) uppmärksammar den danske forskaren Erik Sigsgaard 
undersökning om barns erfarenheter att få skäll i skolan. Ett av barnen upplevde att skäll 
var som att bli slagen med ord. Sigsgaard hävdar att det är ytterst anmärkningsvärt 
eftersom det är förnedrande och dåligt för självuppfattningen att bli slagen med ord i 
skolans organisation. Resultatet av Sigsgaards forskning visade att skäll kan delas i två 
kategorier, där ena kan betyda att det är slags uppfostransstrategi och där den andra 
kategorin är när skäll sker i affekt. Undersökningen visar vidare att när den vuxne skäller i 
affekt har barnen lättare att uppfatta känslan bakom handlingen, där exempelvis rädsla kan 
vara orsaken till skäll i affekt. Skäll i affekt behöver inte nödvändigtvis betyda att barnet 
blir påverkat negativt. Skäll som uppfostranstrategi bidrar till att barnen får en sämre 
självbild, känner sig nedvärderande samt att det växer fram en känsla att vilja göra 
motstånd. Johannesen och Sandvik (2009) ställer sig kritiska till att skäll implementeras i 
verksamheten. De anser att det är av stor vikt att reflektera över sitt sätt att fostra och om 
det verkligen är nödvändigt med skäll. Johannesen och Sandvik (2009) poängterar att det 
är förlegat att straffa barn och att pedagogens uppgift är att lyssna på barn.  
 
2.3.8 Fostransuppdragets vara eller icke vara 
Hippinen (2011) förklarar att läroplanen för såväl fritidshem som för förskola har 
förändrats, och numer lägger större fokus på utveckling och lärande snarare än omsorg 
och fostran. Rantala (2016) skriver dock att det är svårt att få pedagoger att sluta fostra 
barn trots läroplanernas nya fokusområden. Nyberg (2018) menar att det råder ett dilemma 
om fritidshemmet ska fostra elever eller inte. Å ena sida anses det som hemmets uppgift 
att fostra barnen för att pedagoger i fritidshemmet ska kunna arbeta med verksamhetens 
uppdrag. Å andra sidan påstår Nyberg att många pedagoger ägnar sig åt att fostra till gott 
uppförande i fritidshemmet och därmed agerar mindre professionellt då läroplanen i 
nuläget fokuserar på lärande och utveckling. Liksom Rantala anser alltså Nyberg att  
fostransuppdraget hänger kvar i dagens verksamheter. Vidare beskriver Nyberg (2018) att 
detta fenomen kallas för den dolda läroplanen, vilket innebär att pedagoger har outtalade 
förväntningar på elever som inte har någon grund i den formella läroplanen. De outtalade 
förväntningarna kan innebära att eleverna förväntas uppnå de uppförandenormer som 
föregående arbetsstugor genomsyrades av. Det vill säga att fostra elever till dugliga 
medborgare som förväntas vara tysta, tålmodiga och respektfulla. 
 
2.3.9 Omsorg för bättre relationer 
Johansson (i Ursberg, 1996) har undersökt fritidspedagogens synsätt på omsorg. 
Fritidspedagogerna anser i undersökningen att omsorg är att främja känsla av trygghet och 
tillförlitlighet till vuxna och andra barn. Vidare handlar omsorg om att barn stöttas i sitt 
relationsskapande. Omsorg ska genomsyra hela professionella uppdraget, det kan handla 
om att ta emot barn i hallen eller att finnas där som stöd. Schröder och Tuisku (2015) 
proklamerar att om det inte finns ett medvetet omsorgstänk på fritidshemmet påverkar det 
hela eleven och dennes situation i skolans miljö. 

2.4 Teoretisk utgångspunkt 
I det här avsnittet kommer vi redovisa vår teoretiska utgångspunkt för studiens innehåll. 
Studiens syfte är att nå kunskap om hur fritidspersonalen bemöter elever vid 
rutinsituationer. Vidare genom våra frågeställningar vill vi ta reda på vilket synsätt 
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pedagogen har på eleven och huruvida det återspeglas i läroplanen eller inte. För att kunna 
ta reda på hur pedagoger tänker och resonerar om synsättet på eleverna har vi valt att utgå 
från Goffmans dramaturgiska perspektiv som teoretisk utgångspunkt.  
2.4.1 Dramaturgiska perspektivet 
Aspelin (2015) förklarar hur det kan se ut när en lärare försöker upprätthålla ordning eller 
vad som händer när ordningen sätts på spel, detta gör Aspelin genom att använda begrepp 
från Goffmans dramaturgiska perspektiv.  
2.4.1.1 Lärare som aktörer 
Aspelin (2015) beskriver utifrån Goffmans teori att läraren är en aktör på en scen vid 
undervisningstillfällen, där läraren följer ett manus, en lektionsplanering där läraren har en 
klar uppfattning om vad som kommer att ske under lektionen. Läraren går igenom en 
mängd olika sinnes- och känslotillstånd under föreställningen, lektionen. Genom en intern 
beteendekontroll innehar läraren en attityd-mask på sig för att lägga band på de inre tankar 
och känslor hen går igenom. Aspelin (2015) belyser att mer erfarna lärare har en större 
garderob av masker som de skiftar mellan när föreställningen ändrar riktning. Ordningen 
sätts på spel när andra aktörer, i detta fall eleverna, inte följer det manus som är utarbetat 
eller att eleverna inte uppnår lärarens förväntningar på de samspel som ska ske. Risken för 
att tappa masken blir större och regleringen av beteendekontrollen blir svårare när 
föreställningen inte går i den riktning som det var tänkt.  
 
2.4.1.2 Aktörens intryckshantering 
Det dramaturgiska perspektivet begreppsliggör besvärliga skeenden som incidenter. 
Aktören/läraren använder sig av intryckshantering, vilket är de försvarsåtgärder som 
används för att motverka de incidenter som inträffar. Intryckshantering kan i Goffmans 
dramaturgiska perspektiv (i Aspelin, 2015) förstås som att aktören är lojal, disciplinerad 
och agerar med försiktighet.  
 
Aktören ska inneha en dramaturgisk lojalitet gentemot sitt team genom att stötta och inte 
avvika avsevärt från de kollegiala aktörernas åsikter. Aktören ska vara dramaturgiskt 
disciplinerad i sitt beteende i möte med publiken, eleverna, genom att upprätthålla ett 
neutralt och positivt ansikte. Slutligen ska aktören agera med dramaturgisk försiktighet 
genom att följa manus, styrdokument. Aspelin (2015) anser dock att ett allt för strikt 
manus kan hämma lärarens flexibilitet när det kommer till oförutsedda händelser. 

2.5 Operationalisering av teoretisk utgångspunkt 
Vi har valt att använda Goffmans dramaturgiska perspektiv som analysverktyg i resultatet 
som redovisas i senare avsnitt. Det dramaturgiska perspektivet är användbart för att nå 
kunskap om hur personal bemöter elever vid rutinsituationer eftersom det är lätt att 
visualisera i relation till både de intervjuer och observationer vi gjort. Perspektivet 
synliggör framförallt pedagogens sätt att agera vid incidenter. De begrepp vi kommer 
använda i analysen är de som är beskrivna i aktörens intryckshantering i avsnittet ovan.  
Dramaturgisk lojalitet - kan hjälpa oss att förstå om våra informanter är lojala eller illojala 
mot sitt arbetslag via svaren i intervjun. 
Dramaturgisk disciplin - synliggör de masker våra informanter använder sig av i 
bemötandet av elever. Detta begrepp kan vi applicera på den data vi fått fram genom 
observation. 
Dramaturgisk försiktighet - synliggör huruvida informanten följer och är flexibla sitt 
manus. Begreppet kan vi applicera på den data som samlats in genom både intervju och 
observation 
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3. Metod 
I metodavsnittet kommer vi redogöra de datainsamlingsmetoder vi valt, hur urvalet sett ut 
och tillvägagångsätt i databearbetning. Vi har baserat våra metodval på syftet att nå 
kunskap om hur verksam personal i fritidshemmet bemöter elever.  

3.1 Datainsamlingsmetod 
Vi har använt oss av både kvalitativ observation och kvalitativ intervju som mer ingående 
presenteras nedan. 

3.1.1 Kvalitativ observation - Gynnsamt för att undersöka beteenden 
Johansson och Svedner (2010) förklarar att observationer är gynnsamma för att undersöka 
beteenden hos lärare och elever. Eftersom vi ska undersöka och nå kunskap om 
pedagogernas bemötande och hur interaktion med elever ter sig, var det självklart för oss 
att välja kvalitativ observation. Vår studie handlar till stor del om hur synsättet på elever 
påverkar bemötande, därför blir observation ett verktyg att jämföra med den kvalitativa 
intervjun.   
Vi har valt att använda oss av observationsschema (se bilaga 3) som innehåller 
kategoriseringar för vad vi ska lägga fokus på vid observationstillfället. Genom att skapa 
tydliga kriterier för vad vi ska observera har vi kunnat analysera informanternas 
bemötande i interaktion med elever. Bjørndal (2005) menar att genom att skapa ett 
observationsschema med förutbestämda kategorier bidrar det till att observatören har ett 
tydligt verktyg att utgå ifrån.  
3.1.2 Kvalitativ intervju - ett bra sätt att samla mycket information 
I våra frågeställningar söker vi svar på om personal i fritidshem skiljer på egna 
föreställningar från professionens uppdrag vid rutinsituationer. Vi söker även svar på hur 
pedagogens förväntningar på eleven påverkar bemötandet vid rutinsituation samt om 
arbetslaget diskuterar bemötande. Enligt Trost (2010) är kvalitativa intervjuer ett bra sätt 
att få ut mycket data där frågorna är enkla och öppna som genererar informativa svar. 
Vidare klargör Trost att genom kvalitativ intervju kan svaren analyseras och skapa 
förståelse för informantens uppfattningar. Vi har använt oss av standardiserade frågor, där 
samma frågor ställs till alla informanter. 
För att få en förståelse för intervjupersonens reflektion och motivering till sitt agerande 
har vi valt att använda oss av både kvalitativa observationer och kvalitativa intervjuer för 
att sedan analysera och jämföra dessa. I resultatet kommer observationen att väga tyngst. 

3.2  Urval 
Ett missivbrev (se bilaga 1) har utformats och skickats ut till tre rektorer och 15 personer 
som har anställning inom fritidshemmen i norra Sverige. Sex personer tackade ja till att 
delta i vår studie. Vi har valt att avgränsa oss och valde att inte redogöra för observation 
och intervju från en informant. Den insamlade datan i det fallet genererade för lite empiri 
att redovisa i resultatdelen. Sammantaget har vi alltså intervjuat och observerat fem 
informanter från två kommuner i norra Sverige. Könsfördelningen har varit fyra kvinnor 
och en man. Samlingsbenämning för alla verksamma i fritidshemmet kommer i studien att 
benämnas som personal eller pedagog. Urvalet bygger på frivillighet och de personer som 
velat ställa upp har fått göra det.  
 
De personer som deltagit i vår studie är följande: 

- Lisa - 20 år och har arbetat i fritidshemmet från dess att hon tagit studenten från 
barn och fritidsprogrammet 2018. Arbetar i fritidshemmet som barnskötare.  

- Kerstin - 50 år och har högskoleutbildning inom fritidshemmet. Varit verksam ca 
30 år inom fritidshem. Arbetar enbart på fritids som fritidslärare.  
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- Agge - 60 år, utbildad undersköterska, har en del ledarskapsutbildningar i bagaget 
men ej inom skolans värld, har arbetat inom fritidshemmet i 3,5 år. Anställd som 
barnskötare i fritidshemmet 

- Mia - 30 år och utbildad F-6 lärare och tog examen 2015 och har sedan dess 
arbetat inom skola, men främst på fritidshem. Anställd som fritidslärare 

- Björn - 40 år med utbildning inom kyrkan. Har erfarenhet av att arbeta med barn 
och ungdomar inom kyrkan och asylboenden. Anställd som barnskötare i 
fritidshemmet. 
  

3.3 Etiska övervägande  
Vi har utgått från vetenskapsrådet forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002, 
2017) där vi på följande sätt informerat om: 
Informationskravet - Vi har informerat om syftet med studien och villkoren för 
deltagandet. Deltagandet är frivilligt och de har rätt att avbryta sin medverkan under både 
intervju och observation. De har också fått information om rättigheterna att avbryta efter 
genomförd intervju och observation.  
Samtyckeskravet - Informanten har givit sitt samtycke om att den data vi samlar in får 
användas i vår studie.  
Konfidentialitetskravet - Alla informanter har fått information om anonymitet och att 
deras identiteter inte går att härleda då vi bytt namn på dem. Det går inte att härleda vilken 
skola eller kommun dessa är verksamma i. Vidare har vi informerat om att data vi samlat 
in endast är till grund för studien.  
Nyttjandekravet - Informanterna har fått information om att personliga uppgifter endast är 
för studiens ändamål och kommer inte att lånas ut eller säljas vidare för kommersiellt 
bruk.  

3.4 Konstruktion av undersökningsinstrument 
Observationsschemat utgår ifrån studiens frågeställning om vilket bemötande som 
pedagogen tillämpar vid rutinsituationer och har därför utformats utifrån tre 
huvudpunkter. Första är vägledning och delas upp i två kategorier:  

- Direkta - Direkt vägledning motsvarar fysisk beröring som exempelvis en 
handpåläggning på elevens axel, eller föser eleven åt något håll. Det kan också 
innebära direkta tillsägelser såsom “gå och tvätta händerna”.  

- Indirekta - Indirekt vägledning innebär att informanten ställer frågor till elever, ger 
beröm eller avleder eleven från något. Det kan innebära frågor som “Vart hade du 
tänkt sitta?” eller att informanten avleder, genom att få eleven att lägga fokus på 
något annat än t.ex. en konflikt. 

Begreppen inom första huvudpunkten är lånade begrepp ifrån Rantalas (2016) studie om 
vägledning i förskolan där begreppen ger oss tydliga ramar över vad vi kan observera i 
pedagogens interaktion med eleverna.  
Andra huvudpunkten är lärar-ledar-beteenden där vi kategoriserar informantens 
beteenden i någon av följande kategorier: 

- Självosäkert - Informanten har ett undfallande beteende där denne undviker att 
hävda sig och sina rättigheter.  

- Självhävdande - Informanten har ett aggressivt, auktoritärt och omedgörligt 
beteende samt strävar efter egna mål på andras bekostnad.   

- Självsäkert - Informanten har ett legitimt beteende med respekt för både egna och 
andras mål och behov.   
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Dessa kategorier kallas enligt Stensmo (2012), för självsäkerhetsstilar och användes 
ursprungligen för att analysera vilken stil läraren bör använda för att upprätthålla önskvärd 
ordning i klassrummet. Observationsschemat innehåller också övriga kommentarer där det 
finns utrymme att anteckna annat som kan vara relevant för studien. 
 
För att kunna skapa representativa intervjufrågor som kan hjälpa oss att nå svaren på våra 
frågeställningar har vi skapat en intervjuguide som finns som bilaga. 

3.5 Genomförande och databearbetning 
Vi utgick från det kategoriserade observationsschema och intervjuguiden som vi hade 
konstruerat i förväg (se bilaga 2 och 3). Vid observationerna antecknade vi i varsitt 
observationsschema som gav oss stöd i vad vi skulle anteckna. Efter observationen satte vi 
oss ner med informanten och genomförde en intervju som spelades in via standardiserade 
röstinspelningsprogram på två mobiltelefoner. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att 
det är av stor vikt att intervjuaren har kännedom om att människor tolkar och uppfattar 
frågor på olika sätt. Därför har vi varit tydliga med att informanten ska förstå de frågor vi 
ställt, samt att vi varit flexibla med att förklara innebörden av frågorna.  
Alla intervjuer har varit individuella. Två intervjuer hölls i fritidshemmets lokal och tre 
intervjuer hölls i ett personalrum, några störningar förekom men påverkade inte avsevärt 
informantens fokus på intervjun. Intervjuinspelningarna har bearbetats och transkriberats i 
ExpressScribe och konverterats till Word-dokument. Därefter har vi bearbetat vår empiri 
tematiskt. Genom att jämföra och markera bärande delar i transkripterna har vi fått en 
överblick över våra informanters syn på deras yrkesprofession. Överblicken har slutligen 
jämförts tillsammans med Goffmans dramaturgiska perspektiv som är vår teoretiska 
utgångspunkt för studien. Alla tematiska delar har inte kunnat applicerats på vår teoretiska 
utgångspunkt. En tematisk del som handlar om förväntningar på elever vid rutinsituationer 
har enbart analyserats utifrån tidigare forskning istället.  

3.6 Metoddiskussion  
Vi båda har deltagit vid alla intervjuer och observationer. Efter varje intervju och 
observation har vi jämfört våra observationsanteckningar för att se om vi har tolkat 
informantens bemötande jämbördigt. Vi har också diskuterat våra frågeställningar och hur 
vi tolkat informanternas svar. Det är en fördel att vi varit två på samtliga observationer 
och intervjuer då vi lättare kan säkerställa att våra tolkningar och analyser 
överensstämmer med varandra. Bjørndal (2005) förklarar att trots att observatörerna gjort 
ett tydligt strukturerat observationsschema finns det ändå en risk för att observatörerna 
tolkar och uppfattar observationen olika. Vi har varit medvetna om det Bjørndal förklarar, 
och har därför kritiskt granskat den data vi samlat in i syftet att tillförlitligheten ska vara 
god. Dessutom har vi kritiskt granskat vår förmåga att vara objektiva i relation till 
empirin.  
När vi hade analyserat vår insamlade data insåg vi att en intervju och observation med en 
informant gav oss för lite data att redovisa i studien. Vi har därför valt att utesluta den 
empirin ur vår studie. En orsak till att intervjun inte gav den mängd data vi önskade kan 
vara att informanten var osäker på frågornas innehåll. Det var också vår första informant 
och vi var oerfarna inom intervjutekniken. Den övriga data som insamlades blev dock 
omfattande, vilket resulterade i att avgränsningen inte påverkade studiens tillförlitlighet.  
Intervjuguiden innehåller frågor om ledarskap samt ledarroll. När all data var 
transkriberad kunde vi tydligt se att ledarskap/ledarroll inte var ett väsentligt tema för att 
undersöka pedagogernas bemötande av elever vid rutinsituationer. Vi har därför valt att 
plocka bort dessa delar, för att och se till att vi undersöker det vi ska och härmed öka 
validiteten i vår studie. 
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4. Resultat 
I detta avsnitt redovisas den data som insamlats vid observationer och intervjuer. Studiens 
syfte är att nå kunskap om hur verksam personal i fritidshemmet bemöter elever vid 
rutinsituationer. I första delen av avsnittet kommer observationen och informantens syn på 
rutinsituationen presenteras för att få en helhetssyn på informantens bemötande. Från 
andra delen och framåt kommer enbart data från intervjuerna att redovisas. Andra delen 
handlar om de förväntningar personalen har och hur de gör för att upprätthålla dessa. 
Tredje delen handlar om hur informanten uppfattar professionens uppdrag om omsorg, 
utveckling och lärande och om informanten skiljer på uppdraget och egna föreställningar. 
Fjärde delen beskriver ifall det råder ett gemensamt synsätt i arbetslaget gällande 
bemötandet av elever. Efter varje del följer en sammanfattande analys om det berörda 
ämnet, där vi i tre av delarna använder begrepp från Goffmans dramaturgiska perspektiv.  

 4.1 Vilket bemötande av elever tillämpas vid rutinsituationer? 
Detta är första delen är i vårt resultat där vi kommer redovisa den empiri som berör vår 
första frågeställning om vilket bemötande pedagoger tillämpar vid rutinsituationer. 
Observationer och de intervjufrågor som rör observationerna kommer att sammanflätas för 
att nå denna kunskap. Motivering till detta är att informanten ska få återge sin syn på 
rutinsituationen, där svaren jämförs med det som observerats.  
4.1.1 Agges bemötande av elever vid samling enligt observation 
Agge samlar eleverna i ett rum med två stora soffor och hon placerar sig på en stol framför 
eleverna. Dagens samling handlar om frågor: hur dagen har varit och vad fritidshemmet 
erbjuder för aktiviteter under eftermiddagen. 
Agge har ett självsäkert lärar-ledar-beteende vilket hon visar genom att ha en öppen dialog 
med eleverna. Hon bekräftar och visar respekt för varje elev genom att svara på frågor och 
tilltal på ett ödmjukt sätt. Hon använder sig av både direkt vägledning men till största 
delen indirekt vägledning. Den direkta vägledningen visar sig genom att Agge använder 
vissa fraser såsom “hallå hallå”, “nämen hörrni!” och “nu får ni sitta lite stilla”. Den 
indirekta vägledningen ageras genom hon frågar varje elev om hur dagen har varit och 
använder fraser såsom “jamen bra!” och “vad brukar vi göra på fredagar?”.  
4.1.2 Agges perspektiv på rutinsituationen enligt intervjun 
Fredagen vid observationstillfället är det en inplanerad samling, vilket inte hör till 
vanligheterna. Agge förklarar att hon la märke till att eleverna inte var beredda på en 
samling och hade därför myror i rumpan, det vill säga svårare att sitta still. Vid samlingen 
berättar hon för eleverna om dagens aktiviteter, hon använder sig av 
turtagningsproceduren och frågar varje elev hur dagen varit, om maten var god och om 
eleven lärt sig något. Agge upplever att samlingen gick bra men hon beskriver att hon 
alltid blir lite nervös när kollegorna är närvarande. Hon beskriver att hon är medveten om 
att det råder skilda uppfattningar i arbetslaget om vad som är okej i elevbeteendena. “Jag 
tycker, om dom klänger lite på varandra, så tycker jag det är okej för de har lite myror i 
rumpan. Det är ju jobbigt att sitta till”.  
Vidare beskriver Agge i intervjun att hon motsätter sig till rutinsituationernas uppstyrda 
karaktär, hon tycker istället att samlingarna ska utgå från elevernas behov och intressen. 
Vid ett flertal tillfällen i intervjun poängterar hon att det är viktigt att fråga eleverna vad 
de vill. Personalen ska tillhandahålla verktyg och inspirera eleverna till att ta egna 
initiativ, hon förklarar att ansvaret ligger på henne som verksam i fritidshemmet att leda 
eleverna framåt i utveckling.  
4.1.3 Lisas bemötande av elever vid måltidssituation enligt observation 
Lisa börjar med att samla eleverna i en kö för att tillsammans gå ned till matsalen och äta 
mellanmål med eleverna. I matsalen tar Lisa för sig av det mellanmål som serveras och 
sätter sig vid ett bord med fem elever. 
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Lisas lärar-ledar-beteende visar ett självosäkert beteende där hon agerar undfallande och 
håller sig i bakgrunden vilket kan uppfattas som att hon är osäker på vart i rummet hon 
ska befinna sig. När melliskön minskar och det endast är ett fåtal elever kvar, hjälper hon 
de eleverna som ber om hjälp. När Lisa sitter vid ett bord med några elever framhåller hon 
en positiv attityd, hon skrattar och verkar ha en god relation med eleverna. Lisa använder 
sig av både direkt vägledning och indirekt vägledning. Den direkta vägledningen visar sig 
främst när hon samlar ihop eleverna för att gå till matsalen, genom fraser som “kom nu”, 
”ställ er framåt, då går vi” och “scchh” (hyschar). Indirekt vägledning ges i uttryck i frågor 
såsom “har du en kniv?”, eleven svarar och Lisa fortsätter vägledningen med “då får du 
smöra där”.  
4.1.4 Lisas perspektiv på måltidssituationen enligt intervjun 
I intervjun efter observationen förklarar Lisa att hon hade koll på eleverna, hon berättar att 
eleverna skall vara tysta, titta framåt, vara lugna och gå tillsammans ned till matsalen. Hon 
förklarar att hon skulle berättat för eleverna innan de gick till matsalen att “Nu ska vi in 
till matsalen, att nu tänker vi på att visa ettorna respekt, nu är vi tysta och vi springer inte i 
korridoren”. Hon menar att hon skulle använt sig av ett annat ordval, inte använda ordet 
inte. Lisa önskar istället att hon använt sig av frasen “Vi går i korridoren”. I övrigt tycker 
hon att rutinsituationen var väldigt lugn, hon anser att det inte var hög ljudnivå och att det 
var lugnt bland alla elever. “Är det ganska lugnt så håller man en lugn ton och pratar om 
skolan eller barnens intresse, utifrån vilka barn det är, så man får med sig alla och det 
tyckte jag att jag gjorde”. Lisa poängterar vikten av att vara en god förebild för eleverna 
genom ett gott bordsskick, äta upp det man tagit för sig och äta mer om man fortfarande är 
hungrig. Genom att vara en god förebild visar hon för eleverna att “såhär gör vi, även när 
vi blir äldre”, enligt Lisa lyckas hon med detta. Hon avslutar med att hon alltid har i 
åtanke att lugna ner, få eleverna att ta det lugnt och prata, eller ta det lugnt och äta, 
eleverna ska inte stressa under mellisen.  
4.1.5 Björns bemötande av elever vid måltidssituation enligt observation 
Björn berättar för eleverna när det är dags för städning. Eleverna städar, tvättar händer och 
går utomhus för att ställa sig i ett led för promenad tillsammans till matsalen där frukosten 
är serverad. Björn riktar sin fokus på konfliktlösning mellan elever.  
Björn har ett självsäkert lärar-ledar-beteende där han är lugn och trygg i sitt bemötande av 
elever, han förklarar och motiverar varför det blir tillsägelser. Han vill tillsammans med 
eleverna hitta lösningar, därmed visas respekt för både egna och andras behov. Han 
försöker med olika strategier att upprätthålla den sociala ordningen. Björn använder både 
direkt vägledning men mest indirekt vägledning. Den direkta vägledningen utspelar sig 
genom verbala yttringar som t.ex. “plocka ihop” och “tvätta händerna”. Den direkta 
vägledningen utspelar sig genom fysisk vägledning där han bland annat särar på två elever 
som är i en konflikt. Den större delen av observationen präglades av den indirekta 
vägledningen där Björn ställer frågor såsom “Har du tvättat händerna?”, varav eleven 
svarar ja och detta bekräftas med beröm.  
4.1.6 Björns perspektiv på måltidssituationen enligt intervjun 
Björn beskriver i intervjun hans upplevelse av att det brukar vara svårare att få med sig 
elevgruppen till frukost än vad det var den dagen. Han tycker det gick bra till en början 
men det var två elever som började nöta mot varandra vilket resulterade i att det uppstod 
konflikter. För ett år sedan skulle detta ha varit en vanlig frukost där det ofta uppstod 
konflikter. Han tror att orsaken till konflikten är att han inte arbetade med ordinarie 
personal denna frukost. Vidare menar Björn att han inte vill dra några slutsatser då det kan 
bero på en situation med en viss elev, “tycker ändå att det funkade ganska bra, kanske då, 
förutom just situationen med (...)”. 
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Björn belyser olika strategier som han tillämpade kring eleven i den nämnda situationen 
såhär: 

Jag försökte väl att ibland göra nåt för att han antingen skulle lugna sig eller äta något, 
eller åtminstone sitta ner och inte bara springa runt. Ibland försökte jag att inte göra 
något för att nå samma sak. 

Björn berättar att han tycker att frukosten var okontrollerad men med en viss typ av 
kontroll. Han uppger att hans känsla av frukosten var att om något skulle eskalera så 
skulle personalen kunna kontrollera det.  
4.1.7 Mias bemötande vid måltidssituation enligt observationen 
Mia har vid observationstillfället frukost med eleverna och när det är dags att gå till 
matsalen ber Mia alla elever att plocka ihop, tvätta händerna och ställa sig i kö för att 
tillsammans gå till matsalen. När eleverna befinner sig i matsalen sätter de sig vid borden 
och inväntar sin tur att ta frukost. Mia skickar eleverna bordsvis till frukostvagnen för att 
sedan själv ta frukost och äta tillsammans med eleverna. 
Mia har ett självsäkert lärar-ledar-beteende där hon använder en lugn samtalston, visar 
respekt, hjälper och är ödmjuk inför eleverna, vid en situation blir en elev frustrerad men 
Mia bibehåller ett lugn. Hon agerar självsäkert och i samtal med eleverna är hon delaktig 
och driver samtalet framåt, Mia parerar mellan samtal och bekräftar det eleverna pratar 
om. Hon använder sig av direkt vägledning men till största delen av indirekt vägledning. 
Den direkta vägledningen består mestadels av fysisk vägledning, när Mia visar att det är 
dags att tvätta händerna, gnuggar Mia sina händer utan att säga någonting för att med sitt 
kroppsspråk vägleda eleverna. Hon använder sig av en handpåläggning för att visa att 
eleven ska sätta sig. Vid ett senare tillfälle när en elev inte följer den sociala ordningen 
kramar hon om armen på en elev för att tillrättavisa och med tillsägelse säga “nu räcker 
det”.  Den indirekta vägledningen yttrar sig tydligt när hon ställer frågor: “vill du ha något 
att dricka?” och “vill du sitta själv vid ett bord eller vill du byta bord?”. Mia avleder när 
samtal mellan elever börjar eskalera till konflikt, där hon vid ett tillfälle säger “vill du gå 
ut (...) om du börjar bli stressad?”.   
4.1.8 Mias perspektiv på måltidssituationen enligt intervjun 
Mia är den enda informant som inte hunnit läsa igenom intervjufrågorna då vi missade att 
skicka dessa till henne, vilket gjorde att hon inte hade fått den förberedelse som de andra 
informanterna. 
Mia berättar i intervjun efter observationen att frukosten i helhet gick bra, vidare förklarar 
hon upplevelsen av att känna sig otillräcklig på så sätt att hon ska hinna vara med överallt, 
hon förklarar: 

 [...] sen är det ju ändå svårt att hinna med allt, till exempel såg jag några sitter och 
skjuter på varandra och sånt. Att samtidigt vara den som är där vid frukost och hjälper 
om de behöver, att hinna vara med överallt, det är ju som vanligt vid rutinsituationer att 
det inte alltid känns som man räcker till.  

Hon tydliggör att elever och personal alltid försöker sätta sig nära varandra, inte sprida ut 
sig i matsalen, för att få en mysig morgonstämning. Ibland är det någon elev som vill sitta 
själv, hon anser att eleven ska få den valmöjligheten. Hon motiverar svaret med att ett 
barn kan inneha samma behov som en vuxen att sitta ensam. Mia tycker att det är viktigt 
att finnas till hands för elevernas olika behov och förutsättningar och att frukostens syfte 
är att eleverna ska orka hela dagen, trivas och att de ska få en bra start.  
4.1.9 Kerstins bemötande av elever vid undervisningssituation enligt observation 
Kerstin arbetar på ett fritidshem där det är schemalagda fritidspass vilket innebär att 
eleverna under sin skoldag går i halvklass till fritids och har undervisningstillfällen utifrån 
fritidshemmets centrala innehåll. Eleverna sätter sig i soffor som står i en halvmåne, 
Kerstin har placerat sig vid projektorduken där hon presenterar dagens fritidspass. 



 

16 

 

Kerstin har ett självsäkert lärar-ledar-beteende vid observationen där hon är rak och tydlig, 
engagerad och uppmärksam, hon förklarar för eleverna vad syfte och mål är med 
undervisningstillfället. Kerstin låter eleverna vara delaktiga genom att lyfta frågor och 
funderingar. Vid vägledning använder hon sig varierande av både direkt- och indirekt 
vägledning. Direkt vägledning karaktäriseras av att Kerstin pekar vart eleverna ska lägga 
sina saker, hon flyttar på en kudde som en elev tagit fram för att visa på att kudden ska 
fungera som ryggstöd. Hon använder sig av tillsägelser såsom “du får gärna sätta dig 
upp”, “räck upp handen” och “den lägger du på bordet”. Den indirekta vägledningen visar 
sig genom frågor som exempelvis “är det där en lämplig plats?”. Kerstin ger eleverna 
utrymme att fundera över sina valda platser “tänk nu vart du sätter dig”, “klarar du att sitta 
där? det är upp till bevis” vid ett tillfälle vägleder Kerstin en elev genom att säga “du får 
gärna sitta bredvid (...), men inte klämma, vet du varför? Det blir jobbigt för (...)” Kerstin 
har i sin PowerPoint lagt in texten “tänk på var du sätter dig” som hon hänvisar till vid 
samtal med eleverna om det är en lämplig plats eleven valt. 
4.1.10 Kerstins perspektiv på rutinsituationen enligt intervjun 
Kerstin berättar i intervjun att hon alltid tycker att det går bra med 
undervisningstillfällena, hon belyser att det är viktigt att ha ett ämne som eleverna finner 
intressant. Det är viktigt att eleverna är medvetna om varför de har undervisningstillfällen 
som ovan nämnt, hon förklarar syfte och mål, vilka är: sociala allsidiga kontakter, 
omvärlden och vi, lust att lära och allas lika rätt. Kerstin meddelar att “de ska veta varför 
vi gör det och då måste ju vi veta varför, annars kan vi inte förtälja för dem varför, det är 
därför man plockar målen.”.  
Kerstin beskriver att det största målet är allas lika rätt. Hon motiverar på detta sätt:  

Att kunna sitta så här många utan att peta på dig hela tiden, om jag petar på dig såhär 
(visar med handen en puttning) då tar ju jag din rätt att lyssna. Det jobbar vi väldigt 
hårt med. 

Kerstin säger att det är viktigt att eleverna är medvetna om hela processen och varför 
målen är tydliga, något som hon fastslår är ett genomgående mantra för hela 
fritidsverksamheten.  

4.2 Sammanfattande analys - bemötande av elever som tillämpas vid 
rutinsituationer 
Sammanfattningsvis kan vi se att observationen av den samling som Agge höll i stämmer 
överens med hennes perspektiv på rutinsituationen där skeendena vi såg i observationen 
kunde motiveras av hennes syn på bemötande. Lisas perspektiv på situationen stämmer 
inte riktigt överens med vår observation då vi upplevde henne mer osäker i sitt handlande 
än vad hon själv beskriver. Exempelvis att Lisa höll sig i bakgrunden i matsalen och gav 
ett osäkert intryck av vart hon skulle befinna sig. Hon beskriver att hon fick med sig alla 
elever och att hennes utgångspunkt var att lugna ner eleverna vid mellanmål, det var inget 
vi såg under observationen. Vi har i åtanke att detta kan bero på att Lisa var nervös över 
att vi observerade henne och att hon annars kan ha ett självsäkert beteende. Observationen 
av Björn stämmer till viss del med det Björn berättar i intervjun. Vi har tolkat att Björn 
uppträder på ett lugnt sätt medan det framgår i intervjun att han upplevde att frukosten inte 
blev som han tänkt sig. Vi tolkar Björns svar i intervjun att anledningen till varför det inte 
blev en önskvärd rutinsituation för honom var att en viss elev inte följde den sociala 
ordningen. Mias perspektiv på rutinsituationen stämmer överens med observationen då 
hon motiverar sina svar och ger förklaringar till hennes egna ställningstaganden i olika 
situationer. Kerstins perspektiv på rutinsituationen stämmer överens med vår observation, 
hon ger tydliga svar och har motiveringar till alla delar i observationen.  
Att vara dramaturgiskt disciplinerad enligt Goffmans dramaturgiska perspektiv, (Aspelin, 
2015) innebär att aktören/läraren ska vara disciplinerad och upprätthålla ett neutralt och 
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positivt ansikte, samtliga informanter innehar en dramaturgisk disciplin. Kerstin innehar 
många masker som hon skiftar mellan, vilket stärker det Aspelin (2015) upplyser om, att 
lärare med mer erfarenhet har en större garderob av masker. Mia är den enda av 
informanterna som vid ett tillfälle tappar masken inför eleverna, vilket är ett tecken på att 
Mia har svårare att reglera sin beteende-kontroll när en elev inte uppnådde de 
förväntningar hon hade vilket visade sig genom att hon kramade om armen på en elev och 
sa högt “Nu räcker det...”.  

4.3 Vad har pedagoger för förväntningar på eleverna vid rutinsituationer? 
I detta avsnitt kommer vi redovisa fritidslärarnas och barnskötarnas förväntningar på de 
elever som deltar vid rutinsituationer samt tillvägagångssätt för att förväntningarna ska 
nås. Vi kommer också presentera hur informanterna agerar när förväntningarna inte 
motsvaras. Detta är relevant för studiens andra frågeställning som leder oss till att nå 
kunskap om hur verksam personal i fritidshemmet bemöter elever.  
4.3.1 Agges förväntningar på elever i fritidshemmet 
Agge förklarar att hennes förväntningar är att eleverna ska tycka att det som presenteras är 
intressant och att elevgruppen ska visa empati och respekt för varandra. När 
förväntningarna inte uppnås enligt Agge, reflekterar hon över det hon presenterar för att 
istället hitta något som eleverna kan finna intresse för. När elevgruppen inte visar empati 
eller respekterar varandra går hon in i sin ledarroll och försöker styra upp situationen 
genom att skapa ett forum där problematiken på något sätt lyfts för eleverna. “Jag skulle 
på nåt sätt prata utifrån det här barnet som mår dåligt så att jag får de andras 
uppmärksamhet så att de på nåt sätt förstår”. Hon beskriver vidare hur eleverna kan 
framföra sina tankar kring situationen “hallå, vi kanske skulle ha tänkt till där och brytt 
oss om våran kompis, inte babbla sådär och bara skita i det”.  
4.3.2 Lisas förväntningar på elever i fritidshemmet  
Lisas förväntningar på eleverna vid mellanmålssituationen är att eleverna ska ta så mycket 
som de orkar och att de äter det de ska, eleverna ska tänka på ljudnivån och samtala med 
alla vid bordet. När förväntningarna inte motsvaras så berättar någon från personalen för 
eleven om vad som gäller sedan har personalen uppsikt på eleven nästkommande 
mellanmål för att se till så att eleven gör enligt överenskommelse. När eleverna inte 
motsvarar den förväntade ljudnivån, inför personalen fem tysta minuter, detta motiverar 
Lisa såhär: “det är för att eleverna ska känna, oj oj, vad mycket ljud det blev. Men också 
att alla ska få sin chans till lugn och ro och verkligen få äta i sin takt”. Vidare beskriver 
Lisa att elevernas förmåga att äta under samtal är varierande, hennes uppfattning är att 
vissa elever blir stressade och inte äter det de tagit för sig.  
4.3.3 Björns förväntningar på elever i fritidshemmet 
Björn anser att förväntningarna vid frukost ligger på olika nivåer beroende på situationen. 
Han berättar vidare att det finns förhoppningar och förväntningar på att eleverna gör som 
de blir tillsagda. Han har förhoppningen att ingen elev är högljudd och att det inte uppstår 
några problem i elevgruppen. Vidare förklarar Björn att han har förståelse för att eleverna 
är barn och att det kan uppstå situationer som inte går att förutsäga. När dessa situationer 
inträffar, förväntar sig Björn att han ska kunna samtala med eleverna om hur de ska bete 
sig mot varandra. Förhoppningen är att eleverna ska lyssna på Björn och hjälpa honom i 
att hantera situationen. Det är beroende på elev och situation som han väljer strategi att 
hantera skeendet.  

Ibland ett väldigt lågaffektivt bemötande, om det är någon som behöver det. Ibland kan 
det ju vara tvärtom nästan, att det blir ett högaffektivt bemötande om det är något man 
måste verkligen sätta stopp för. Men oftast blir det väl mer att man försöker liksom 
tona ner och hålla sig lugn och nära, så nära som man känner är lämpligt. Så man 
verkligen får kontakt. 
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4.3.4 Mias förväntningar på elever i fritidshemmet 
Mia förväntar sig att eleverna får en bra start på dagen genom frukostsituationen, att 
eleverna respekterar sina vänner på fritids och att de ska ha en ljudnivå som är lämplig för 
situationen. Hon fortsätter: “förväntningarna är att man försöker ha en trevlig stund, äta 
och kunna prata med varandra utan att det ska bli slams”. När elevernas agerande inte 
motsvarar hennes förväntningar så säger hon till rätt ut “men nu måste du vara tyst annars 
hör inte de här”. Hon reflekterar att denna strategi enligt henne inte är så pedagogisk och 
bra, men att det kan bli så när hon har sagt till den berörda eleven många gånger. Hon 
fortsätter med reflektionen och säger “Alla barn gör rätt om de kan. Ibland kanske man 
skulle ägna mer tid åt att mer lära rutinsituationer”.  Mia avslutar med “Jag försöker gå 
fram till den eleven som jag inte tycker fyller förväntningarna på den situationen, försöker 
att hålla mig lugn själv”.  
4.3.5 Kerstins förväntningar på elever i fritidshemmet 
Kerstins förväntningar vid undervisningstillfället är att de ska vara med, de ska lyssna och 
inte störa sin kompis. Hon förklarar syftet såhär:  

Att när du är här, så ska du ge alla rätt, du ska ge dig själv rätt att lyssna och du ska ge 
dina kompisar rätt att lyssna och vara med. För om du sitter och petar eller far runt så 
stör du, du stör mig som ska förmedla någonting till dig och du stör alla som sitter 
runtomkring. och det är inte rätt, och du själv kan inte höra någonting.  

När eleverna inte motsvarar hennes förväntningar beskriver hon att det helt beror på vilken 
elev det är som inte uppnår förväntningarna. Det krävs en “fingertoppskänsla” av henne 
att avgöra vilken strategi hon kan använda. Kerstin förklarar att hennes mest 
framgångsrika strategi är att presentera sin känsla av situationen för eleven, sedan frågar 
hon eleven om denne kan tänkas göra på något annat sätt nästa gång.  

De får komma med förslaget för att det är deras ansvar, det är inte mitt. [...] Vi har haft 
lärare som jobbat så länge, där man lägger på barnen att de ska göra och vara på ett 
visst sätt för lärarens skull och det är ju det värsta man kan göra. [...] alltså, det är ju 
inte därför jag vill ha ett barn som lämnar nian med respekt för människor omkring sig. 
Då kan det inte vara för min skull, jag kan inte finnas jämt, jag kan inte stå bredvid för 
att du ska göra rätt val. Utan DU måste känna vad som är rätt och vad är konsekvensen 
om jag gör på det här viset, eller om jag gör på det där viset. och då måste man ju ha tid 
att resonera med dem. 

Kerstin fastslår att genom att lägga tillbaka ansvaret på eleverna, främjas utveckling av 
deras konsekvenstänk på de handlingar de utför.  

4.4 Sammanfattning av informanternas förväntningar på elever vid rutinsituationer 
I detta avsnitt sammanfattar vi resultatet på frågeställningen som svarar på informantens 
förväntningar på elever vid rutinsituationer. Avsnittet behandlar inte en analys av 
resultatet utifrån Goffmans dramaturgiska perspektiv, då begreppen inte är applicerbara 
under denna frågeställning.  
Agges förväntningar är att det som presenteras ska vara intressant och att eleverna ska visa 
varandra respekt och empati, när förväntningarna inte motsvaras skapar hon ett forum för 
eleverna att samtala och reflektera över sitt beteende. Kerstins har förväntningar att 
eleverna ska lyssna, vara med och ger varandra rätt till att lära. När förväntningarna inte 
motsvaras använder hon oftast metoden att presentera hennes känsla av situationen och 
lägger tillbaka ansvaret på eleverna och låter de komma fram till lösningar. Lisas 
förväntningar är att eleverna tar så mycket mat de orkar, håller en låg ljudnivå och 
samtalar med alla kompisar runt bordet. Lisa och hennes kollegor inför fem tysta minuter 
eller använder sig av tillsägelser när förväntningarna inte motsvaras. Björn har 
förväntningarna att det är lugnt i matsalen och att eleverna gör som de blir tillsagda och att 
eleverna hjälper honom att hantera situationen. Mia förväntar sig att eleverna respekterar 
varandra, håller en ljudnivå som lämpas för situationen och “slamsar” inte. För att hantera 
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situationer när förväntningar inte uppnås kan hon antingen säga till rakt ut, men oftast går 
hon fram och pratar med den berörda eleven samt försöker hålla sig lugn. Avslutningsvis 
är det Lisa, Mia och Björn som har förväntningar på att eleverna håller en låg ljudnivå.  

4.5 Skiljer sig pedagogens egna föreställningar från professionens uppdrag om 
omsorg, utveckling och lärande i rutinsituationer?  
I detta tredje avsnitt i vårt resultat kommer vi presentera hur våra informanter uppfattar 
professionens uppdrag som berör omsorg, utveckling och lärande. Den data som redovisas 
kommer vara till hjälp för oss att ta reda på om informanterna praktiserar egna 
föreställningar eller utgår ifrån uppdraget. Detta avsnittet är en del i att kunna nå kunskap 
om hur verksam personal i fritidshemmet bemöter elever.  
4.5.1 Agges syn på professionens uppdrag om omsorg, utveckling och lärande 
Agge trycker på vikten av att särskilja egna värderingar och sin yrkesroll “Jag kan inte 
bara hitta på en massa egna saker, nä det funkar ju inte. Jag måste ju lägga ifrån mig mitt 
vardags-jag och ta mig professionen när jag här, utifrån läroplanen”. Vidare berättar hon 
att hon går en webbkurs om fritidshemmets uppdrag via Skolverket och upplevelsen är att 
hon får mothugg från kollegor angående detta. 

Men gud, ska du läsa det där? Ja men det är ju vårt uppdrag, jag är ju inte ens utbildad 
och då är det ännu mer viktigt att jag kan det här och vet vad jag håller på med när jag 
är på jobbet. Det är som om jag skulle haft en blomsteraffär och någon kommer in och 
säger att jag vill ha en krukväxt, men nää, du får en bukett. 

Agge avser med detta att hon reflekterar över vad professionen innebär i praktiken och att 
verksamma inte ska praktisera något som inte tillhör uppdraget. Hon lägger särskild vikt 
vid att outbildade måste ta ett eget ansvar att förstå och praktisera fritidshemmets uppdrag.  
4.5.2 Lisas syn på professionens uppdrag om omsorg, utveckling och lärande 
Lisa förklarar att: 

Det är ju det här med normer och värden som är i fokus eller i planen och jag känner att 
det här med att man, det är jätteviktigt, superviktigt ska jag säga, väldigt superviktigt 
att man tänker att det är oavsett kön, sexuell läggning, religion att man behandlar alla 
barn, oavsett vad, lika. 

Lisa menar att kärnan i uppdraget är att inte göra skillnad på elever utan att det har samma 
värde och därför ska de behandlas lika och elevbeteendena ska få samma konsekvenser 
oavsett vem som agerar. Hon är på arbetet för elevernas skull. Vidare beskriver hon:  

Det är väldigt roligt jobb att jobba på fritids, för det är lärande på ett sätt och det är inte 
så avslappnat utan det gäller ändå att vi aktiverar barnen att de får leka, lära sig det här 
grundläggande, rättigheter och skyldigheter. Och det är klart det är ju inte små barn, de 
ska inte lära sig gå och så, utan det är hur vi är mot varandra. Hur är man en bra 
kompis? Så utvecklar man det utifrån ålder och erfarenhet också. 

Hon hävdar i citatet att det grundläggande i fritidshemmet är att främja en utveckling till 
att bli en god medmänniska.  
4.5.3 Björns syn på professionen om omsorg, utveckling och lärande 
Björn medger att han inte är så insatt i uppdraget och har inte jättestor koll men han vill 
gärna förklara att han tror att det är viktigt att se varje elev, vara engagerad och 
uppmuntra. Han reflekterar över jobbet på fritids och att omgivningen ska känna att 
arbetet går framåt: 

När man arbetar så ska dom som finns runt omkring kunna känna att det styr mot något 
och att det kanske inte alltid bara är att ta itu med situationerna, utan det handlar om att 
skapa och bygga något för längre fram.  

Vidare kommer Björn in begreppet bemötande och säger “jag tänker att om man jobbar på 
fritids och att bemötandet inte funkar, då funkar ju ingenting i uppdraget”. Björn förklarar 
att bemötandet är en väldigt stor del, i att lära barnen hur man är mot varandra. Därefter 
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kommer han in på hur fritidshemmet kompletterar skolan. Björn menar att i skolan så kan 
eleverna ha ett hårt klimat med hårdare ord, utfrysning och mobbning, men att de på fritids 
jobbar mer med hur de bemöter varandra, vilket resulterar i att det blir bättre klimat i 
skolan. Avslutningsvis säger Björn att han tycker att det är synd att inte alla elever går på 
fritids så att de kan jobba med detta med alla elever.   
4.5.4 Mias syn på professionens uppdrag om omsorg, lärande och utveckling 
Mia trycker på vikten av att se eleverna så att eleverna kan känna att de får vara med och 
påverka och ge inflytande i verksamheten. Eleverna ska kunna känna sig trygga och att de 
kan vända sig till en vuxen med vetskapen om att de blir lyssnade på. Hon poängterar att 
alla elever har olika behov och olika förutsättningar och det gäller därför att skapa 
situationer som fungerar för alla elever. Mia anser att uppdraget innebär att lära eleverna 
hur man är en bra medmänniska och att hjälpa barnen att hitta en balans. Eleverna ska 
respektera varandra, både kamrater och vuxna. Mia tar upp ett exempel om en 
rutinsituation  

Istället för att bara höja rösten och be dem sluta. Kanske pausa och fråga hur de tänker, 
så de får reflektera själva, så de får utveckla sitt sätt att tänka, hur man blir en bra 
kompis och en bra medmänniska. 

Vidare proklamerar Mia att det är viktigt att prata med eleverna och inte till eleverna och 
att elev och fritidslärare skapar ett samspel tillsammans.  
4.5.5 Kerstins syn på professionens uppdrag om omsorg, lärande och utveckling 
Kerstin uppger att styrdokumenten är väldigt tydliga med att berätta vad personalen ska 
arbeta med. Då måste hon bemöta elever utifrån det. Hon förklarar att det är hennes 
uppdrag att se till att eleverna har en bra dag och att eleven får sociala allsidiga kontakter 
och känner sig trygga. Kerstin trycker på att hon ska bemöta alla elever med respekt, men 
ändå lägga tillbaka ansvaret på eleven. Kerstin förväntar sig att eleven tar ansvar för vad 
hen gör: “Nu har du fått en tillsägelse så nu ändrar du på ditt beteende.” Hon fortsätter 
med att understryka att man inte ska skälla på elever för det ger ingen effekt. Hon avslutar 
med att berätta om att undervisningstillfällena hon håller i är viktiga och det är det 
roligaste som finns eftersom eleverna själva tänker, reflekterar och att eleverna kopplar 
ihop innehåll från olika undervisningstillfällen. Detta visar på att informationen fastnar 
hos eleverna. Hon ger exempel på hur eleverna reflekterar över kvinnlig rösträtt: “Det är 
jättecoolt och de är ju bara ettor, jag menar kvinnlig rösträtt, varför är det skillnad på män 
och kvinnor och varför ska det vara så? Varför får man inte göra samma sak, man får klä 
sig i klänning om man vill” Kerstin fortsätter: “Det kanske inte sitter praktiskt riktigt, att 
man kan acceptera det riktigt. Men det sitter mentalt att det är okej, du får ha på dig vilka 
kläder som helst, det har du rätt till, och det ska vi ju mata de med i alla, alla, alla, alla 
lägen, att det ska vara jämställt”. 

4.6 Sammanfattande analys på informantens egna föreställningar och professionens 
uppdrag om omsorg, lärande och utveckling vid rutinsituationer 
Agge tycker att det är viktigt att ha koll på styrdokumenten då hon har ett ansvar att utgå 
från en yrkesprofession och lämna vardags-jaget hemma. Kerstin hävdar att det är tydligt 
vad styrdokumenten säger och att målen är förankrade hos eleverna på hennes arbetsplats. 
Hon motiverar och hänvisar till styrdokumenten i samtal med eleverna. Lisa beskriver att 
det är “det här med normer och värden” som är professionen uppdrag att alla elever 
oavsett vad, ska behandlas lika. Hon visar i intervjun att hon har någorlunda koll på vad 
styrdokumenten kräver och hon agerar utifrån förväntningar som inte styrks i läroplanen, 
exempelvis att de ska sitta tysta och äta upp det de tagit för sig. Lisa agerar därför utifrån 
egna föreställningar vid rutinsituationen. Eftersom Björn medger att han inte har någon 
koll på styrdokumenten kan slutsatsen dras att han enbart utgår från egna föreställningar. 
Mia reflekterar mycket över vad professionens uppdrag ställer för krav, hon har koll på 
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styrdokumenten. Mia utgår från förväntningar som inte styrks i läroplanen, såsom att 
eleverna inte ska slamsa. Hon agerar därför från egna föreställningar vid rutinsituationen.  
Att agera med dramaturgisk försiktighet innebär att aktören/läraren följer ett 
manus/lektionsplanering/läroplanen (Aspelin, 2015). Agge och Kerstin agerade med 
dramaturgisk försiktighet vid deras rutinsituationer där såväl förväntningar som syfte 
kopplades till styrdokumenten. Mia reflekterar mycket över sitt manus men agerar inte 
med dramaturgisk försiktighet vid observationstillfället. Hon funderar på om de skulle 
behöva ”lära in” rutinsituationer så att både personal och elever har kunskap om var fokus 
ska placeras. Björn och Lisa har inget manus och kan därför inte agera med dramaturgisk 
försiktighet. De har istället skapat en egen mall tillsammans med arbetslaget där regler och 
rutiner har utformats. Mallen är den som de agerar efter. Björns och Lisas mall har ingen 
koppling till styrdokument.  

4.7 Har arbetslaget ett gemensamt synsätt vid bemötande av elever? 
I det fjärde och sista avsnittet i resultatet kommer det att presenteras hur det kollegiala 
synsättet på elever ter sig, och om det råder ett gemensamt synsätt i arbetslaget. Här 
kommer vi också att redovisa hur samtalen om elever brukar föras. Detta för att få den 
sista pusselbiten i att nå kunskap om hur verksam personal i fritidshemmet bemöter elever.  
4.7.1 Agges arbetslags gemensamma synsätt vid bemötande av elever 
Agge uppvisar en frustration när hon ska svara på frågor om arbetslaget, hon orkar inte 
riktigt för att hon tycker att det är så svårt att prata om. Hon säger att det grundar sig i att 
några i arbetslaget spekulerar i elevers hemförhållanden, då brukar hon protestera “Hallå, 
STOPP, tror ni att det är så, anmälan. En orosanmälan, vi ska inte sitta här och spekulera i 
någonting”  
Hon fortsätter med att berätta att hon tycker det är jättejobbigt när kollegorna skapar 
förbud för eleverna. Agge håller inte med om att det är rätt väg att gå men hon upplever 
ingen respons från kollegorna på hennes sätt att se på saken.  

Om vi bara tar bort de, ja men då kommer det här liksom, det är ju inte grejen, det är ju 
inte fotbollsspelet som vi är arga på eller som är jobbigt utan det är hur barnen är runt 
fotbollsspelet. Där kommer ju vår roll in som ledare att hjälpa de för vi har ju inte 
hjälpt dem om vi tar bort det, för då flyttar vi problemet till nästa grej.  

Agge berättar övergripande om att arbetslaget inte har ett gemensamt synsätt vid 
bemötande av elever. Hon poängterar att även om de har olika synsätt på eleverna så är det 
viktigt att man respekterar varandras olika bemötande och att man ska kunna ifrågasätta 
varför hen gör på ett visst sätt.  
4.7.2 Lisas arbetslags gemensamma synsätt vid bemötande av elever 
Lisa upplever att arbetslaget inte diskuterar tillräckligt över strategier för att förbättra 
elevers olika situationer. Hon menar att arbetslaget ägnar mer tid till att observera elever 
än att agera för barnets bästa. Hon drar paralleller till NPF (Neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning) vid frågan om hur arbetslaget pratar om elever som inte motsvarar 
de kollegiala förväntningarna. Hon tror att arbetslaget saknar engagemang och vilja att 
hjälpa eleverna som eventuellt innehar någon diagnos. Lisa upplever att arbetslaget pratar 
om olika skeenden i verksamheten och hur dessa kan hanteras men det saknas 
uppföljningar och kunskaper om strategier för att hantera vissa situationer. Hon anser att 
det råder en skillnad i det gemensamma synsättet vid bemötande av elever.  

Det är framförallt när vi är ute, jag är ung och kan springa runt och är aktiv. Men också 
det här med att arbetsgruppen står i en ring och pratar med varandra, istället för att vara 
med barnen. Det gjorde mig väldigt arg när jag började jobba här. Jag kan ju inte 
påverka det direkt, det är ju deras sätt att jobba. Men jag önskar att arbetsgruppen var 
mer aktiv när vi är ute. [...] Och bemötande hänger som ihop, att barnen förstår att de 
står där och pratar.  
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Lisa beskriver att eleverna går till någon annan som inte står och pratar och eleverna 
förstår precis vad som gäller, att de stör.   
4.7.3 Björns arbetslags gemensamma synsätt vid bemötande av elever 
Björn anser att arbetslaget har för lite tid att diskutera elever och bemötande, de pratar 
dock om elever när problem uppstår. Han förklarar att arbetslaget försöker ha ett 
gemensamt synsätt på bemötande vid samtal med elever. Han tycker att arbetslaget har ett 
öppet klimat och om det skulle råda delade meningar så känner han sig trygg att prata om 
det. Han säger “att olika personal hanterar olika situationer, olika”, detta motiverar han 
med att “olika elever har olika relation med olika personal”. Björn vrider och vänder på 
det hela och konstaterar att det skiljer sig i arbetslaget till viss del. Han ställer sig frågande 
till “hur stora delar det skiljer sig och om det skiljer sig i form och funktion eller mer bara 
i stil och personlighet, det är lite svårt att bedöma” vidare påstår Björn att “vissa är lite 
mer strikt medan andra är mer som att man avvaktar och ser hur situationen spelas ut och 
går in om man känner att det verkligen behövs”.  
4.7.4 Mias arbetslags gemensamma synsätt vid bemötande av elever 
Mia upplever att det diskuteras för lite om bemötande i arbetslaget men att det är något 
som arbetslaget behöver bli bättre på. Detta för att alla i arbetslaget ska kunna känna sig 
trygga i sin ledarroll och för att eleverna ska känna sig trygga i att de vet att arbetslaget 
har ett liknande synsätt på bemötande. Hon fortsätter att beskriva att det diskuteras mer 
om eleverna som vistas på fritids, speciellt de elever som behöver lite extra stöd “hur ska 
man bemöta det här barnet? Jo men det är bäst att man bemöter hen lite mer lågaffektivt”. 
Vidare hävdar Mia att arbetslaget inte har samma synsätt på de elever som inte motsvarar 
deras förväntningar, hon kan uppleva att det kan pratas som om eleven är ett problem. Hon 
säger att det kan yttra sig såhär: “Hen kan då inte vara med på samlingar, för hen stör ju 
hela tiden. Förstör för alla andra” Mia tycker att de istället kan prata om hur det kan göra 
samlingen så att den passar alla “att vi reflekterar mer hur vi kan göra istället för att barnet 
är störigt (gör citationstecken på störigt)”. Mia anser att de ska tänka “att alla barn gör ju 
rätt om de har rätt förutsättningar, att göra rätt”. Därefter berättar Mia att det skiljer sig på 
hur arbetslaget tänker och att alla har olika förväntningar på eleverna. Hon önskar att de 
kunde arbeta ihop sig och prata om vilka förväntningar som är rimliga att ha på eleverna 
för att de ska kunna uppfylla dem. Avslutningsvis säger Mia att hon tänker att det hade 
varit bra om arbetslaget hade samma förväntningar och gemensam grund för elevernas 
skull.  
4.7.5 Kerstins arbetslags gemensamma synsätt vid bemötande av elever  
Kerstin arbetar för närvarande med en relativt ny konstellation i en arbetsgrupp där hon 
menar att hon “coachar” sina kollegor till hur de ska förhålla sig till läroplanen. “Ja, och 
varför vi gör det här, vi är inte här för att ha roligt, utan vi är här för att det finns ett mål”. 
Hon beskriver att med hennes 30 år i branschen så har hon ganska lätt att hålla i en 
barngrupp. Detta kan resultera i att när hon kommer in i ett rum så faller ansvaret på henne 
att ta hand om elevgruppen. Kerstin tycker inte att det är okej eftersom de är ett arbetslag, 
alla har ett ansvar och att det krävs ett samarbete:  

När jag står och leder, då är det inte jag som ska gå runt och liksom handpåläggning på 
barn som pillras, utan det är de andra vuxna som är i rummet [...] annars tappar jag 
tråden, då blir det inget, för jag vill göra ett bra jobb och då kan inte jag gå och lugna 
ner överallt också.  

Kerstin förklarar att de hela tiden försöker hitta nya vägar att gå när det kommer till elever 
som inte motsvarar deras förväntningar. Hon anser att det inte bara går att säga till eleven. 

Du kan inte bara hacka på barnen hela tiden, tillslut vill de inte ens komma hit. De 
flesta barnen vill göra rätt, eller alla barn vill göra rätt, men de klarar inte av det [...] 
många barn svarar väldigt mycket på fysisk kontakt och att man sitter med dem, så att 
det inte blir de som vill sitta i knä utan de som BEHÖVER sitta i knä som gör det 
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Vidare tydliggör hon att arbetslaget jobbar på att hitta ett gemensamt bemötande att utgå 
ifrån. Hon förklarar att det är 100 elever inskrivna på hennes avdelning, arbetslaget 
kartlägger elevgruppen och det är vid kartläggningen det ges utrymme till att prata om 
eleverna. Det pratas då utifrån elevens förmåga att interagera med andra elever och vuxna. 
Det tas också upp om eleven är i några svårigheter så att personalen kan fundera ut 
strategier som kan hjälpa eleven. 

4.8 Sammanfattande analys om arbetslagets gemensamma synsätt vid bemötande 
av elever  
Alla informanter utom Björn anser att de råder skilda meningar i arbetslaget om hur de 
bemöter elever. Mia och Agge hävdar att det framförallt handlar om hur arbetslaget 
samtalar om elever som skiljer sig. Lisa poängterar att det skiljer sig i engagemang och 
vilja att hjälpa och stötta elever, detta för att det saknas kunskapen om hur.   
Enligt Goffmans dramaturgiska perspektiv (Aspelin, 2015) ska aktören, fritidsläraren vara 
lojal mot sitt arbetslag genom att stötta och inte avvika från sina kollegors åsikter. 
Resultatet visar att Lisa är lojal mot sitt arbetslag. Trots att Lisa inte håller med 
arbetslagets arbetssätt så ifrågasätter inte Lisa det som kollegorna praktiserar, hon gör 
heller inte motstånd. Hon väljer att istället ingå i teamets rutiner för att upprätthålla 
ordning. Björn är även han lojal mot sina kollegor, eftersom han påstår att det råder ett 
öppet klimat i arbetslaget och att de stöttar varandra i olika situationer. Han berättar också 
att om det skulle råda meningsskillnader är det inte ett problem att prata om.  
Kerstin och Mia däremot är både illojala och lojala mot sitt arbetslag. Å enda sidan är 
Mia och Kerstin den som stöttar sina kollegor, vilket visar en lojalitet mot sitt arbetslag. Å 
andra sidan är Kerstin illojal mot sitt arbetslag eftersom hon tycker att hon får ta det 
största ansvaret, vilket hon även ifrågasätter. Mia är illojal mot sitt arbetslag då hon 
ifrågasätter hur kollegorna samtalar om elever. Avslutningsvis är Agge genomgående 
illojal mot sitt arbetslag då hon har helt andra åsikter än sina kollegor, vilket gör att Agge 
inte kan stötta de arbetssätt de praktiserar. Hon ifrågasätter men än mer protesterar hon.  
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5. Analys  
I detta avsnitt kommer vi att vidareutveckla analysen av resultatet tillsammans med den 
tidigare forskning som presenterats i bakgrunden, för att nå syftet om hur verksam 
personal i fritidshemmet bemöter elever vid rutinsituationer. Då empirin har varit 
omfattande bearbetas analysen i två steg. Första steget har redovisats i föregående avsnitt. 
Andra steget av analysen presenteras i detta avsnitt som fokuserar på hur organisering av 
rutinsituationer kan se ut, och om pedagogens förväntningar är synkroniserade med 
läroplanen, samt arbetslagets gemensamma synsätt på bemötande av elever. 

5.1 Organisering av rutinsituationer  
Ursberg (1996) framhäver att organisering av rutinsituationer skapar en social ordning, 
vilket innebär en möjlighet för eleverna att utforska socialisering som exempelvis 
turtagningsprocedur. Tre av våra fem informanter använde sig av turtagningsprocedurer 
vid deras rutinsituationer. Kerstin beskriver att eleverna ska träna på att ge alla rätt att 
lyssna på varandra. Detta praktiseras genom att Kerstin bestämmer vem som får ordet. 
Agge praktiserar på samma sätt en runda där alla elever turas om att berätta om sin dag. 
Mia använde sig av turtagningsproceduren genom att bestämma vilket bord som fick ta 
frukost och i vilken turordning.  

5.2 Är pedagogens förväntningar kopplat till uppdraget om omsorg, lärande och 
utveckling? 
Nyberg (2018) beskriver att pedagoger i fritidshemmet tycks ägna mer tid åt att fostra i 
den bemärkelsen att elever ska ha gott uppförande. Nyberg menar att fostran inte är 
fritidshemmets uppdrag, då lärande och utveckling är i fokus. Alla våra informanter har 
använt sig av olika begrepp som är tolkningsbara huruvida begreppen betyder att de 
fostrar elever eller inte. Informanterna använder sig av varierande arbetssätt att hantera 
situationer där förväntningar inte uppnås. Björn förklarar och motiverar för att vägleda 
eleven hur den ska bete sig och varför för att uppnå hans förväntningar. Lisa inför fem 
tysta minuter för att eleverna inte ska prata för högt. Detta för att eleverna ska uppnå Lisas 
och hennes kollegors förväntningar. Agge däremot säger att hon skapar ett 
diskussionsforum för att ge eleverna utrymme att fundera över deras strategier när 
förväntningar inte uppnås. Mia och Kerstin reflekterar mycket över de metoder de 
använder för att förväntningarna ska uppnås eftersom de hävdar att elever gör rätt om de 
kan. Kerstin säger att hennes mest framgångsrika metod är att presentera känslan hon får 
vid ett oönskat elevbeteende och låter sedan eleven komma fram till hur hen ska gå 
tillväga vid nästa tillfälle. Mia medger att hon ibland inte agerar så pedagogiskt när hon 
säger rätt ut till eleven att hen ska sluta. Vidare berättar Mia att hon oftast försöker prata 
med eleven och skapa ett samspel och ett samtal om situationen. Greene (2016) anser att 
elever gör rätt om deras kognitiva förmåga har förutsättningar till det. Greene poängterar 
att det är pedagogens ansvar att identifiera elevernas svårigheter och utifrån det vägleda 
eleven. Mia och Kerstins resonemang samt Agge och Björns agerande, styrks därmed av 
det Greenes (2016) påstående.  

5.3 Arbetslagets synsätt gemensamt eller inte? 
Mia, Agge och Kerstin beskriver hur de ifrågasätter arbetslagets sätt att prata om elever 
och arbetslagets synsätt på dessa. Pramling-Samuelsson et.al (2011) betonar vikten av att 
skilja yrkesrollen och personliga värderingar från varandra. Vidare kungör Pramling-
Samuelsson et.al att det är viktigt att initiera diskussioner kring ämnet i arbetslaget. Agge, 
Kerstin och Mia initierar diskussion i arbetslaget för att medvetandegöra professionen för 
andra på arbetsplatsen vilket ökar möjligheterna till lärande och utveckling för alla elever. 
Björn och Lisa beskriver däremot att de inte ifrågasätter utan arbetar på i det kollegiala 
arbetssättet. Björn tycker dock att han kan ha en dialog med sitt arbetslag om problem 
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skulle uppstå. Lisa reflekterar mer över sitt eget och kollegornas arbetssätt utan att 
ifrågasätta arbetslaget.  
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6. Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras hur verksam personal i fritidshemmet bemöter elever. Detta görs 
i relation till tidigare forskning inom området. Först kommer arbetslagets synsätt att 
diskuteras. Vidare kommer vi att diskutera hur förväntningar skapas utifrån professionens 
uppdrag om omsorg, utveckling och lärande eller från egna föreställningar. Avslutningsvis 
lyfter vi hur dessa delar praktiseras i bemötandet av elever.  

6.1 Arbetslag, illojala och lojala 
Agge menar att det råder skilda meningar och skilda synsätt på elever i arbetslaget. Hon 
ifrågasätter kollegornas samtal om eleverna och hur olika regler organiseras i 
fritidshemmet. I analysen uppvisade Agge illojalitet mot sina kollegor enligt Goffmans 
perspektiv (i Aspelin, 2015). Mia är lojal i det avseende att hon stöttar sina kollegor men 
hon är illojal då hon ifrågasätter deras synsätt på elever. Mia poängterar att det är 
arbetslaget som har ansvaret att utforma situationerna så de passar alla elever oavsett 
svårigheter. Allmänna råden (Skolverket, 2014) styrker Mia och Agges resonemang, då de 
allmänna råden belyser vikten av att pedagoger ska inneha en stor pedagogisk kompetens i 
samtalet om elever. Samtalen ska präglas av innehåll om hur elevens utveckling sker. 
Kerstin är lojal i det avseende att hon ger sin kollegor kunskap om hur läroplanen kan 
tolkas. Däremot är hon illojal när hon ifrågasätter sina kollegors sätt att endast lägga 
ansvaret på henne när hon kommer in i ett rum. Pramling-Samuelsson et.al (2011) 
argumenterar att det är av största vikt att samtala om kollegors sätt att skilja på yrkesrollen 
och det styrdokumenten ställer krav på. Vi tolkar att begreppet illojal mot sitt arbetslag 
kan uppfattas som något negativt. Med tanke på att Pramling-Samuelsson et.al 
argumenterar för att diskussion bör förekomma, kan Goffmans begrepp (i Aspelin, 2015) 
illojalitet också tolkas som något positivt. Det är viktigt att man ifrågasätter kollegornas 
arbetssätt och synsätt om det inte är i enlighet med uppdraget. Vi tycker att det är viktigt 
att kunna föra samtal om vad professionens uppdrag ställer för krav i fritidshemmet 
eftersom det medvetandegör egna föreställningar som skiljer från uppdraget. Illojalitet i 
det avseende att man inte stöttar sina kollegor tolkar vi dock som någonting negativt. Vi 
menar på att fritidslärare ska vara lojala och stötta sina kollegor så att utveckling och 
lärande kan ske. Det är också viktigt att kunna känna att man kan vara illojal och 
ifrågasätta det som strider mot de krav styrdokumenten ställer.  
Lisa uttrycker att hennes kollegor inte uppmärksammar elever i svårigheter och att det 
saknas kunskap och vilja att hjälpa. Vidare beskriver Lisa att det saknas engagemang för 
att stötta eleverna. Greene (2016) belyser att elever som uppvisar oönskade beteenden ofta 
möts med ignorans från pedagogerna. Resultatet kan än värre arta sig till att pedagogerna 
indirekt avstår från ansvaret för elevens utveckling. Läroplanen (Skolverket, 2018) ställer 
höga krav på att alla som arbetar i skolan ska ta avstånd från det som inte står i 
styrdokumenten. Eftersom Lisa inte ifrågasätter sitt arbetslag ställer vi oss kritiska till 
hennes agerande att inte ta avstånd. Vi har dock förståelsen för att ett ifrågasättande i en 
redan splittrad arbetsgrupp kan upplevas som jobbigt men att yrket kräver ett ansvar 
utifrån det uppdrag som läroplanen beskriver. Analysen visar på att Björn är lojal 
gentemot sitt arbetslag, han säger dock att han skulle ifrågasätta om problem skulle 
uppstå. Det Björn förklarar är i enlighet med läroplanen utan att han själv vet om det. 
Björn medger att han inte har någon koll på vad som står i styrdokumenten vilket gör oss 
fundersamma över om han skulle veta när något avviker från uppdraget.  

6.2 Pedagogens förväntningar vid rutinsituationer 
Skolverket (2016) förklarar att en samling kan bli ett naturligt tillfälle för eleverna att 
samtala, lyssna och ställa frågor. Enligt våra observationer och intervjuer kunde vi se att 
rutinsituationerna var tillfällen att kunna samtala, lyssna och ställa frågor. Alla 
informanter berättade att rutinsituationerna gav utrymme för pedagoger och elever för just 
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detta. Informanterna menar att de har förväntningar på elevernas beteende vid 
rutinsituationerna som de motiverade svar till i intervjuerna. Lisa menade att eleverna 
skulle äta upp det som de tagit för sig, ha en lugn samtalston och ha ett gott bordsskick. 
Vidare berättade Lisa att eleverna skulle prata med alla runt sitt bord och att hennes roll 
var att vara en god förebild. Mias förväntningar var att eleverna inte skulle “slamsa”. 
Björn sa att hans förväntningar var att det inte skulle vara högljutt och att problem inte 
skulle uppstå. Sammantaget kan man säga att både Lisas, Mia och Björn förväntar sig ett 
gott uppförande från eleverna där de förväntas vara tysta eller hålla en låg ljudnivå. De ska 
äta upp det de tagit för sig och inneha ett gott bordsskick. Vi ställer oss kritiska till varför 
dessa förväntningar på elevers beteende ska implementeras vid måltider då läroplanen inte 
förmedlar det i uppdraget. Vi kan tolka det som att informanterna bemöter elever utifrån 
ett uppfostranstänk och inte utifrån läroplanens uppdrag att främja lärande och utveckling. 
Nyberg (2018) förklarar att verksam personal ofta utgår ifrån den dolda läroplanen som 
innehåller outtalade förväntningar på elever som inte styrks i den formella läroplanen. De 
outtalade förväntningarna lever kvar från arbetsstugornas tid, där eleverna skulle fostras 
till dugliga medborgare (Nyberg, 2018). Hippinen (2011) redogör för att läroplanen numer 
lägger större fokus på utveckling och lärande snarare än fostran och omsorg som de 
tidigare styrdokumenten la fokus på.  
Utveckling och lärande är däremot något som Kerstin och Agges förväntningar kan 
kopplas till. Kerstin har förväntningarna att eleverna ska lyssna, vara med och inte störa 
sin kompis. Hon motiverar förväntningarna utifrån att eleverna ska ge varandra rätt att 
lära. Agge beskriver att hennes förväntningar är att elevgruppen ska visa varandra respekt 
och empati. Ursberg (1996) förklarar begreppet social fostran och dess innebörd. 
Begreppet betyder att eleverna ska respektera varandra, hjälpa och visa hänsyn till 
människor i sin omgivning. Den sociala fostran går i linje med Skolverkets (2016) 
skrivelse, att fritidshemmet ska präglas av pedagogisk omsorg, att skapa nära relationer till 
såväl individ som grupp för att främja lärande och utveckling. Det är viktigt att skilja 
social fostran från fostran som syftar till att elever ska ha ett gott uppförande enligt gamla 
föreställningar som ligger kvar sedan arbetsstugorna på 1800-talet. Det är tydligt att Agge 
och Kerstin har förväntningar som går i linje med styrdokumentens uppdrag om omsorg, 
lärande och utveckling då de använder sig av samma begrepp som såväl det Ursberg 
använder i sin avhandling och som Skolverkets krav. 

6.3 När förväntningarna inte motsvaras 
Frelin (2012) upplyser om att för krävande förväntningar kan resultera i att eleven får en 
känsla av inkompetens om förväntningarna inte kan nås. Som en följd av detta leder det 
till otrygghet för eleven och får negativa konsekvenser för elevens lärande. Lisa berättade 
att om eleverna inte uppfyller förväntningarna vid måltidsituationen så införs fem tysta 
minuter i form av regelsystem. Hon förklarade att fem tysta minuter var den metod som 
kunde ge eleverna utrymme att reflektera över ljudnivån. Detta tolkar vi som ett typ av 
straff, kollektiv bestraffning dessutom. Johannesen och Sandvik (2009) poängterar att det 
är förlegat att straffa barn, pedagogernas uppgift innebär att lyssna på barn. Johannesen 
och Sandvik kritiserar det faktum att pedagoger tar sig rätten att fostra elever till vissa 
normer. Vidare menar Johannesen och Sandvik (2009) att de argument som framförs 
angående rutinsituationer är att de ska ge eleverna en känsla av trygghet och ge tillfällen 
till att skapa goda relationer. Vi undrar om det verkligen gynnar relationerna att eleverna 
måste sitta tysta och äta då samtal inte kan föras.  
Mia ställer sig kritisk till sitt egna sätt att agera när elever inte uppnår hennes 
förväntningar. Hon förklarar att ibland blir det inte på det sätt hon önskar. Mia tycker inte 
att det är önskvärt att ge tillsägelser till eleverna. Istället vill hon använda andra metoder 
som gör att eleverna får tänka själva över sitt sätt att agera vid samling. Hon poängterar att 
det då skulle främja att eleven själv får utveckla sitt sätt att tänka. Agge hanterar 
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ouppfyllda förväntningar på samma sätt som Mia och skapar forum där eleverna får 
möjlighet att tänka själva över sitt agerande. Kerstin klarlägger att hon lägger tillbaka 
ansvaret på eleven när denne inte motsvarar hennes förväntningar. Hon förklarar att 
hennes mest framgångsrika strategi är att beskriva för eleven vad hennes känsla av 
händelsen är, för att låta eleven fundera över ett annat sätt att agera och vad konsekvensen 
blir av det. Pramling-Samuelsson et.al (2011) redogör för att pedagogen ska se utifrån 
elevens livsvärld och därmed se eleven som en medmänniska. När pedagogen ser eleven 
som en medmänniska främjar detta till att eleven ses som en kompetent individ och 
resultatet blir att lärande och utveckling gynnas. Skolverket (2018) poängterar att respekt 
för den enskilde individen ska genomsyra hela utbildningen. Vidare står det i Skollagens 
(SFS 2010:800) första kapitel, 10§, att barnets bästa ska vara som utgångspunkt i 
utbildningen. Detta innebär att eleven i fritidshemmet ska visas respekt, lyssnas på för 
dennes åsikter, frågor och funderingar. Hänsyn ska tas utifrån elevens mognad och ålder. 
Vi kan se att Mia, Agge och Kerstin ser eleverna som kompetenta individer och deras 
möjligheter att utvecklas. Deras sätt att bemöta eleverna kan även kopplas till 
styrdokument, vilket talar för att de utgår från professionens uppdrag om omsorg, 
utveckling och lärande.  
Björn redogör för att hans strategier att hantera situationer där förväntningar inte uppnås 
kan bli ett lågaffektivt bemötande om någon elev behöver det. Vidare beskriver Björn att 
han ibland agerar tvärtom och använder begreppet “högaffektivt”. Björn agerar på detta 
sätt om det sker någonting som han måste sätta stopp för. Vanligast är att han tonar ner 
och försöker hålla sig nära. Han menar att han ska kunna samtala med eleverna om hur 
situationen ska lösas. Sigsgaard (i Johannesen & Sandvik, 2008) redogör för en 
forskningsstudie som visar att skäll kan delas upp i två kategorier, där ena kategorin är 
skäll i affekt vilket exempelvis kan ske när en rädsla ligger till grund för utskällningen. 
Den andra kategorin är skäll som uppfostransstrategi, exempelvis att elever ska uppföra 
sig på ett visst sätt. Det Björn beskriver om hans “högaffektiva” bemötande skulle kunna 
ses som skäll i affekt där hans rädsla ligger till grund för agerandet. Sigsgaard förklarar att 
eleverna kan förstå lärarens känsla när de blir skällda på i affekt. Eleverna behöver därför 
inte bli negativt påverkade av den typen av skäll. Vi håller med det Johannesen och 
Sandvik (2009) säger när de menar på att skäll inte ska förekomma i skolans verksamheter 
överhuvudtaget. När vi reflekterar över hur skäll i affekt kan se ut, blir vi osäkra på hur vi 
skulle agera. Vi tänker oss ett scenario där två elever är i slagsmål, vårt önskvärda 
agerande skulle vara att hantera detta utan att behöva skälla på eleverna. Vi har dock 
förståelse för att rädslan kan ta över och att pedagoger agerar på impuls. Skäll som 
uppfostransstrategi är något som vi inte har förståelse för och ska absolut inte få 
förekomma i fritidshemmet. 

6.4 Bemötande  
Genom Goffmans dramaturgiska perspektiv (i Aspelin, 2015) kan vi se att samtliga 
informanter agerar iklädda i olika masker som i det dramaturgiska perspektivet benämns 
som dramaturgisk disciplin. Som det framgick i analysen tappade Mia vid ett tillfälle 
masken. Men hon plockade snabbt upp den och återgick till sin ordinarie mask. Enligt det 
dramaturgiska perspektivet har fritidsläraren svårt att hantera sin beteende-kontroll om 
masken faller. I intervjun med Mia framgick det att hon ständigt reflekterar över sitt sätt 
att bemöta eleverna i fritidshemmet. Hon vill bemöta eleverna utifrån deras olika behov 
och intressen. Sedermera upplever hon att det är svårt att känna sig tillräcklig vid 
rutinsituationer eftersom alla elever behöver stöd i olika saker. I Aspelin (2015) beskrivs 
att lärarens olika masker beror på erfarenhet och det är erfarenheten som fyller garderoben 
med masker. Efter att ha analyserat och redovisat resultatet är vår tolkning att Mia 
försöker hitta olika masker för olika situationer. Skolverket (2014) talar om att det är 
viktigt att skapa trygghet för elevens självkänsla som i sin tur gynnar elevens utveckling 
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och lärande. Mia reflekterar över sitt sätt att bemöta elever och menar att det ska vara 
anpassat för alla elevers olika behov och intressen. Vi tycker att det är viktigt att våga 
laborera mellan olika masker för att kunna hitta sitt sätt att bemöta elever som 
överensstämmer med läroplanen.  Lisa innehar en neutral mask i sitt sätt att bemöta elever. 
Men i intervjun beskriver Lisa ett mer allvarsamt bemötande som grundar sig i 
arbetslagets arbetssätt. Hon upplever sig bemöta elever utifrån elevernas intressen och 
behov. Lisa förklarar att hennes främsta uppgift är att vara en god förebild för eleverna. 
Hon gav argumentet att genom vara en god förebild kan hon visa eleverna att vuxna också 
ska ha ett gott uppförande. Det självsäkra och det självosäkra lärar-ledar-beteenden som 
Stensmo (2012) redogör för är de lärar-ledar-beteenden som utspelar sig under 
observationerna. Det är vid Lisas observation som vi kan se det självosäkra beteendet. I 
intervjun förklaras ett helt annat typ av bemötande som vi tror grundar sig i arbetslagets 
förväntningar på eleverna, vilket påverkar Lisa att tro att hon också behöver agera 
därefter. Samtliga informanter har vid observationerna haft ett gott bemötande i samspel 
med eleverna, det är först i intervjuerna några av informanterna har redogjort för att de 
stundtals kan råka agera med mindre gott bemötande.  

7. Avslutning 
Vårt syfte med denna studie var att nå kunskap om hur verksam personal i fritidshemmet 
bemöter elever vid rutinsituationer, såsom samlingar och måltider i relation till yrkets 
uppdrag om omsorg, lärande och utveckling. Vi utformade frågeställningar som ringade in 
studiens syfte. För att nå kunskap ville vi även ta reda på vilka förväntningar pedagoger 
har på elever, och om pedagogen skiljer egna föreställningar ifrån professionens uppdrag 
som är omsorg, lärande och utveckling. Slutligen ville vi få kunskap om arbetslaget har ett 
gemensamt synsätt vid bemötandet av elever. 

7.1 Studiens syfte och frågeställningar - vad har vi nått kunskap om?  
Även om alla informanter hade ett gott bemötande av elever vid rutinsituationer kunde vi 
se skillnader mellan måltidssituationerna och samlingen/undervisningstillfället genom 
både intervjuer och observationer. Vid måltidssituationerna fanns det outtalade 
förväntningar som var i linje med ett fostransuppdrag som inte styrks i styrdokumenten. 
Eleverna förväntades sitta tysta och visa ett gott uppförande. Informanterna motiverade 
sina svar mer utifrån egna föreställningar än från professionens uppdrag om omsorg, 
lärande och utveckling. Vid samlingen och undervisningstillfället var förväntningarna 
kopplade till styrdokumentens riktlinjer, såsom att eleverna skulle ge varandra rätt att 
lyssna, visa respekt för sina kompisar och vara delaktiga. Efter att vi har kunnat se dessa 
skillnader har vi nått kunskap om att uppdraget tycks glömmas bort vid måltidssituationer 
och att de förväntningar som ställs på eleverna samt det bemötande som tillämpas, inte är 
kopplade till styrdokumenten. Vi har nått kunskap om att när våra informanter har haft en 
samling och ett undervisningstillfälle, så har bemötandet och förväntningarna varit mer i 
enlighet med uppdraget om omsorg, lärande och utveckling. Vidare har vi nått kunskap 
om att det råder en lucka vid måltidsituationer där uppdraget glöms bort och pedagoger 
utgår från egna föreställningar och förväntningar om hur eleven ska uppföra sig. Vi tror att 
anledningen till detta är att måltidssituationer kan uppfattas som paus i verksamhetens 
uppdrag. Men vårt uppdrag sträcker sig över hela dagen och även givetvis vid måltider i 
verksamheten. Fortsättningsvis tar vi med oss att om man lämnar sitt uppdrag vid 
måltidsrutiner är sannolikheten större att egna föreställningar tar över. Vi tror att den 
dramaturgiska försiktigheten ska ses över och att pedagogen följer manus oavsett vilken 
situation hen deltar i.  
Läroplanen (Skolverket, 2018) ställer krav på att fritidshemmet ska vara situationsstyrt, 
upplevelsebaserat och individanpassat utifrån eleverna intressen och behov. Utgår 
pedagogerna från egna föreställningar och förväntningar som inte styrks i läroplanen, är 
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det tydligt att elevens intresse och behov byts ut mot pedagogens intressen och behov. 
Vidare redogör Pramling-Samuelsson et.al (2011) för att om det råder en frånvarande 
relation mellan elever och pedagoger leder det till att pedagogerna får ett ovanifrån-
perspektiv på eleverna. Resultatet blir att eleven ses som omogen och inkompetent och att 
pedagogen får ett behov av att utöva kontroll. Vi kan inte se att någon av våra informanter 
avsaknar relationer med eleverna men samtliga har någon form av behov att utöva 
kontroll. Skillnaden mellan informanterna är att vissa har belägg för varför kontrollen ska 
utövas samt är kopplade till läroplanen, medan andra inte kan redogöra för hur kontrollen 
kan kopplas till styrdokumenten. Läroplanen (Skolverket, 2018) slår fast att alla som 
arbetar i skolan har ett särskilt ansvar för elevers utveckling och lärande. Skolverket är 
tydliga med att det är elevens utveckling och lärande som pedagoger ska utgå ifrån. Därför 
kan vi än en gång konstatera att pedagogens egna intressen och behov inte gynnar elevens 
utveckling och lärande. Vi tolkar det som att när eleverna ska vara tysta så har 
pedagogerna utan att förankrat detta hos eleverna skapat sig en föreställning om att det 
gynnar matro. Genom att man har ett ovanifrånperspektiv och ser eleven som omogen och 
inkompetent kan ingen tilltro finnas till att eleverna självmant kan utvecklas och lära sig.  

7.2 Arbetslagets gemensamma synsätt. 
Vår sista frågeställning behandlade arbetslagets synsätt och om det påverkar bemötandet 
av eleverna. Vi har nått kunskap om att det är ytterst viktigt att arbetslaget diskuterar 
bemötande och vilka förväntningar och krav som är rimliga att ställa på eleverna. Det är 
viktigt att stötta varandra i arbetslaget, men också att individer i arbetslaget vågar 
ifrågasätta det som inte styrks i läroplanen. Det verkar vara så att även om pedagogerna 
har koll på styrdokumentens innehåll är det svårt att förankra uppdraget om omsorg, 
utveckling och lärande. Vi tror att detta beror på att fostransuppdraget är så djupt rotad i 
verksamheterna sedan arbetsstugorna, eftermiddagshemmen och det gamla fritidshemmet. 
Rantala (2016) menar på samma sätt att det verkar vara svårt att få pedagoger att sluta 
fostra barn trots läroplanens nya fokusområde om utveckling och lärande. 
Skolinspektionen (2018) redovisade att det finns en låg andel högskoleutbildade i 
fritidshemmet och att personalens kunskaper om styrdokumenten är varierande. Vidare 
redogör Skolinspektionen för att kompetensen i fritidshemmet skiftar. Vi har haft detta i 
åtanke under studiens process vilket innebär att vi undersökt våra informanters 
uppfattning om styrdokumenten. Vi har dragit slutsatsen att det är av stor vikt att inneha 
en högskoleutbildning eftersom den ger verktyg för hur styrdokument ska tolkas. Vi har 
även förstått vikten av att personal som inte har högskoleutbildning inriktad mot 
fritidshem bör orientera sig i vad styrdokumenten ställer krav på. Detta för att förstå sin 
arbetsuppgift och kunna bemöta eleverna utifrån god yrkesprofession.  
Inledningsvis framgick det i vår hypotes att vi trodde att pedagogers förväntningar på 
eleverna färgar det sätt på vilket de bemöter dem. Vi utgick ifrån att anledningen var att 
pedagoger ofta sätter etiketter på elever, det vill säga att pedagogerna samtalade om elever 
som ett problem. Vi kan härmed utifrån de informanter vi utgått ifrån, bekräfta vår 
hypotes men att förväntningarna och etiketterna på eleven framförallt präglas av 
arbetslagets synsätt och hur det diskuteras i arbetslaget. Arbetslagets diskussioner 
genomsyrar till stor del verksamheten, oavsett hur väl påläst den enskilda individen är i 
styrdokumenten.  
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