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Det tillhör att bli osams. 

En intervjuvstudie om hur fritidshemmet bidrar till att utbilda demokratiska 

samhällsmedborgare.  

It belongs to being quarrel. 

An interview study of how the leisure-time center contributes to educating democratic 

citizens.  

_______________________________________________________________________ 

Syftet med studien är att undersöka  hur lärare i fritidshem beskriver sitt uppdrag att 

utbilda demokratiska medborgare. Denna studie vilar på en kvalitativ forskningsstrategi. 

Tre olika forkusgruppintervjuer är genomförda med lärare i fritidshem på tre olika skolor. 

Studien visar att fritidshemmet är en arena där det finns möjlighet för eleven att leva i en 

demokratisk anda. Genom lärarens agerande och organisering av undervisning blir 

fritidshemmet en plats där eleven kan utveckla en demokratisk förmåga, förhållningsätt 

och kompetens. Det situationstyrda och upplevelsebaserade lärandet med gruppen som 

grund ökar skolans möjlighet att lyckas med bildningsuppdraget att utbilda demokratiska 

medborgare.  

The purpose of the study is examine how teachers of leisure-time centers dicloses theres 

mission to educate democratic citizents. This study is based upon a qualitative research 

strategy. Three different focus group interviews with teachers at leisure-time centers of 

three different schools have been conducted. The study shows that the leisure-time center  

is an arena providing opportunities for the student to develop in the spirit of democracy. 

Through the actions of the teacher and the organisation of education the leisure-time 

center becomes a place where the student develops a democratic ability, approach and 

competence. The situational and experience based pedagogy based on the group provides 

increased opportunities for schools to succeed in its educational mission to form 

democratic citizens.  
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När jag skrev min kandidatuppsats om integration på fritidshemmet växte min nyfikenhet 

kring demokrati och på vilket sätt fritidshemmet bidrar till att elever utvecklas till 

demokratiska medborgare. Kandidatuppsatsen belyste vikten av att skapa fritidshem där 

lärarna har ett interkulturellt förhållningsätt. Med ett interkulturellt förhållningsätt menas 

att olika erfarenheter och kulturer tas till vara för att bygga något nytt. Både Borgström 

(2004) och Lahdenperä (2004) talar om vikten av ett interkulturellt förhållningssätt där 

avståndet mellan elev och lärare minskar. På så sätt blir fritidshemmet en arena där 

elevernas erfarenheter tas till vara och en gemensam kultur byggs upp där varje individ 

bidrar utifrån sina erfarenheter. Denna gemensamma kultur byggs upp utifrån de 

demokratiska normer och värden skolans utbildning vilar på.  

Sverige har utvecklat sitt samhälle under lång tid i fred och demokrati. Innebär det då att 

vi tar demokratiska normer och värden som självklara och därmed förutsätter att alla 

individer i vårt samhälle lever efter dem? Jag vet inte svaret på den frågan. Men under 

arbetet med kandidatuppsatsen upplevde jag att de lärare i fritidshem som deltog i studien 

inte i så stor utsträckning reflekterade kring uppdraget att utbilda demokratiska 

medborgare. Däremot när de talade om undervisningen var gruppen och dess samspel 

betydelsefullt för fritidshemmets verksamhet. Holmberg (2018) beskriver att lärare i 

fritidshem förväntas att utbilda eleverna i rådande normer och värderingar samt stötta 

dem i deras identitets- och kunskapsutveckling. Detta var för lärarna något självklart men 

hur, när och på vilket sätt var inte lika uttalat i lärarnas berättelser. Fritidshemmets 

undervisning kännetecknas av lek (Hippinen, 2012). Lekens turtagning, förhandling och 

konfliktlösning kan vila på demokratiska värden men det är inte självklart att den gör det. 

Likaså ska fritidshemmets undervisning vara situationstyrd, upplevelsebaserad och 

grupporienterad. Den ska ta sin utgångspunkt i elevens behov och intressen (Skolverket, 

2018). Frågan jag ställer mig är hur lärarna i fritidshem ser på sitt uppdrag att utbilda 

demokratiska medborgare och hur de tar sig an undervisningen för att skapa möjligheter 

för att utveckla elever till demokratiska medborgare. Så med denna studie vill jag 

undersöka på vilket sätt fritidshemmets praktik bidrar till att utveckla demokratiska 

samhällsmedborgare och på så sätt bidrar till att värna om de normer och värden Sverige 

vilar på. Genom att synliggöra lärarna i fritidshem och deras upplevelser av uppdraget att 

1. Inledning 
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utbilda demokratiska medborgare, kan andra lärare i fritidshem dra nytta av dessa 

kunskaper. På så sätt skapar vi tillsammans ny kunskap som kan bidra till likvärdig och 

kvalitetssäkrad undervisning på fritidshemmet. Genom att skapa kunskap om samt sätta 

ord på hur lärarna i fritidshem bidrar till att utbilda demokratiska samhällsmedborgare 

blir det av större vikt att kvalitetssäkra och värdesätta undervisningen som sker där. 

Likaså skulle det innebära ett kunskapsbidrag kring didaktiken och innehållet i 

undervisningen på fritidshemmet. Det skulle kunna innebära att fritidshemmets 

undervisning skulle tas på större allvar och få samma förutsättningar att lyckas med 

uppdraget som övriga skolan. Likvärdigheten skulle stärkas och kvalitén utvecklas. Så 

min nyfikenhet riktar sig till att ta reda på hur lärarna själva ser på uppdraget att utbilda 

demokratiska medborgare och hur de didaktiskt tar sig an uppgiften.  
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I bakgrunden behandlas styrdokument samt tidigare forskning kring områdena 

fritidshemmets didaktik, demokrati i skolan, värdepedagogik samt leken som arena för 

demokratiprocesser.    

2.1 Demokrati i skolan 

I denna uppsats lyfts begreppet demokrati i fritidshem. Då menas de mellanmänskliga 

relationer som kännetecknas av eller har demokratiska kvaliteter. Mellanmänskliga 

relationer är det utbyte som sker mellan individer eller grupper. De kan finnas på olika 

nivåer i samhället. På fritidshemmet genom sin friare form sker dessa utbyten ständigt, 

utifrån elevens intresse och behov. Det demokratiska samhället ställer krav och granskar 

dessa demokratiska kvalitéer i de mellanmänskliga relationerna (Persson, 2010). 

Demokrati är ett sätt att fördela makt i samhället. Det demokratiska förhållningssättet är 

av betydelse för att medborgarna ska ta ansvar för samhällets utveckling och välmående 

(Grannäs, 2011). På samma vis blir det demokratiska förhållningsättet i fritidshemmet 

betydelsefullt för hur eleverna tar ansvar för sig själva och för andra på skolan.  

Dewey (2015) menar att en gynnsam samhällsutveckling grundar sig på att medborgarna 

i samhället agerar utifrån demokratiska värden och i samklang med varandra. Skolverket 

definierar den demokratiska kompetensen som att eleven ska kunna reflektera, 

känslomässigt bearbeta, förhålla sig till samt agera utifrån de grundläggande 

demokratiska värdena. Fritidshemmet är en del av grundskolan. Eleverna ska kunna delta 

i samt påverka de demokratiska processer som finns i skolan (Skolverket, 2001). Det 

innebär att eleven fostras och tränas till att bli en demokratisk medborgare både i den mer 

formella klassrumssituationen som i den mer informella relationella situationen där 

kamrater möts i samspel. Den mer informella demokratin sker i form av vardagliga 

beslut, ofta förekommande i fritidshemmet, medan den formella demokratin sker i form 

av tex klassråd eller fritidsråd. Eleven behöver alltså tillägna sig kunskap både i form av 

förhållningssätt, förmåga och kompetens i en demokratisk anda. Dagens skola ger en bild 

av att demokratisforstran i skolan är där eleven får göra sin röst hörd och känna 

delaktighet och inflytande (Aspán & Elvstrand, 2014; Elvstrand, 2009). Men forskning 

har visat att demokratifostran ofta kan handla om disciplinära åtgärder. Det handlar om 

2. Bakgrund 
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regler som är uppställda för elever att följa utan möjlighet att påverka dess utformning 

(Aspán & Elvstrand, 2014; Elvstrand, 2009; Grannäs, 2011).  

Flera forskare har enats om att använda begreppet värdepedagogik för att beskriva det 

vardagliga samspelet som sker mellan lärare och elev (Thornberg, 2006; Grannäs, 2011). 

Tidigare kallades detta värdegrundsarbete. Dessa informella situationen sker i stor 

utsträckning oplanerat och handlar till stor del om att korrigera en elevs beteende. Hur 

eleverna upplever delaktighet och blir lyssnade på i dessa situationer, påverkar deras sätt 

att hantera motstånd. Motstånd som kan innebära konflikt och behöver en process för att 

lösas. På så sätt påverkar skolledaren och lärarens hanterande av det vardagliga samspelet 

elevens demokratiska fostran. Därför behöver skolans personal lägga vikt vid hur de 

hanterar elevens delaktighet och hur eleven blir lyssnad på (Grannäs, 2011).  

Det mångkulturella samhälle som växer fram i Sverige gör att skolan blir den arena där 

elever får möjlighet att utveckla gemensamma demokratiska värden som vårt samhälle 

vilar på. Skolan blir den institution som fostrar aktiva demokratiska medborgare. Skolan 

har därmed en större uppgift än att bara utbilda individer i demokratiska beslut eller 

demokratiska processer. Skolan ska fostra individer som har ett demokratiskt 

förhållningssätt och agerar utifrån demokratiska värden (Grannäs, 2011). 

2.2 Fritidshemmet och dess didaktik  

Fritidshemmet kompletterar övriga skolan både tidsmässigt och innehållsmässigt. Elever 

från 6 år upp till 13 år vistas på fritidshemmet den delen av dagen då de inte är i skolan 

samt under lov (Skolverket, 2016) . Det är främst de yngre åldrarna som är inskrivna på 

fritidshemmet. 84% av alla 6-9 åringar var inskrivna i fritidshemmet 2018 (Skolverket, 

2019). Där ska de få andra kunskaper och erfarenheter än vad de får i övriga skolan. 

Tillsammans ska förskoleklassen, skola och fritidshem bidra till elevens allsidiga 

utbildning. Fritidshemmets innehåll styrs av skollagen och läroplanen för grundskola, 

förskoleklass och fritidshem (Skolverket, 2016). I syfte att tydliggöra läroplanens syfte 

och mål med fritidshemmets undervisning kom skolverket 2016 med ett nytt kapitel 4 

endast för fritidshemmet (Skollagen, 2018). Tidigare hade lärare i fritidshem organiserat 

undervisning utifrån kapitel 1 och 2 i läroplanen samt utifrån skollagens skrivning kring 

fritidshemmet. I det nya kapitlet finns det tre skrivningar som lyfter fram utbildningens 

intention kring demokrati:  
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I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förtrogenhet 

med demokratiska principer, arbetssätt och processer genom att de får vara 

delaktiga, utöva inflytande och ta ansvar i verksamheten. (Skolverket, 2018, s 

22) 

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt 

och empatiskt förhållningssätt, (Skolverket, 2018 s 23) 

Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för 

eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras 

på ett konstruktivt sätt. (Skolverket, 2018 s 24) 

Läroplanens fjärde kapitel beskrivs lärandet i fritidshem att det ska vara situationstyrt, 

upplevelsebaserat och grupporienterat lärande. Flera forskare är överens om att 

yrkesrollen för lärare i fritidshem har förändrats över tid (Haglund 2004; Hansen 1999; 

Hippinen 2002). Det finns även en samstämmighet om att yrkesrollen består av att 

utveckla barns sociala samspel, identitetsutveckling, att arbetet är vardagsnära och varvas 

i både informella och formella miljöer. Hippinen (2012) beskriver att lek, rörelse, 

estetiska processer och praktiskt arbete är inslag som kännetecknar fritidshemmet. 

I skolverkets kommentarmaterial till läroplanen (Skolverket 2016) beskrivs det 

situationstyrda lärandet som en situation där läraren fångar upp det som sker i stunden 

eller det som eleverna är intresserade av för att sedan utveckla det vidare. För att detta 

ska kunna ske måste läraren interagera med eleverna och visa intresse för vad som sker i 

elevens vardag. Situationstyrt lärande kan också uppstå i planerade situationer då elevens 

intresse väcks mot en specifik inriktning eller ett innehåll. Hansen (2015) beskriver 

lärandet som att det handlar om att ”fånga tillfället i flykten” för att sedan bygga vidare 

kring elevens frågor och funderingar. De sociala relationerna är viktiga och målet att 

fostra demokratiska individer med en värdegrund enligt läroplanens intention är centrala i 

undervisningen på fritidshemmet.  

Skolverkets kommentarmaterial (2016) beskriver lärandet i fritidshem i termen av 

upplevelsebaserat lärande. Det kan ske i de flesta miljöer och kan engagera eleverna 

känslomässigt. På fritidshemmet, genom upplevelser och känslomässigt engagemang kan 

eleven erfara konkreta erfarenheter och tillägna sig kunskap. Kroksmark (2011) menar att 

det är skolans uppdrag att organisera undervisning som är aktiv, i ett socialt sammanhang 

och skapar engagemang hos eleven. Han menar att det är på så sätt skolan främjar 

lärande samt skapar lust och mening för eleven.  
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Lärandet i fritidshem ska utgå från en helhetssyn på eleven och utifrån deras intressen 

och behov (Skollagen, 2018:800). Det ska finnas en öppenhet och undervisningen utgår 

från ett tematiskt tänk snarare än ämnesspecifika mål. Självklart är det ämneskunskaper 

eleven kan förvärva inom fritidshemmets ram men framförallt handlar det om att 

förvärva kompetenser och förmågor. Genom att skapa förutsättningar där eleven i hög 

grad är fri och självbestämmande utvecklas undervisning på fritidshemmet. (Borgström 

S., 2015, Pihlgren, 2017) 

Läraren i fritidshem använder gruppen som grund för lärande. Ett grupporienterat lärande 

där gruppen används som resurs för den enskilda individens lärande. Med gruppens hjälp 

utvecklas demokratiska processer, konflikter hanteras och samarbete tränas (Skolverket, 

2016). Dewey (2015) menar att undervisningen behöver utgå från elevens intresse och 

motivation för att sedan i samspel med omvärlden pröva och utveckla kunskaper. Han 

använder uttrycket learning by doing. För att vara en del i gruppen måste individen förstå 

de kulturella koder, normer och värden som finns där (Skaremyr, 2014). Läraren i 

fritidshem kan organisera en undervisning där detta blir möjligt och en gemensam kultur 

på fritidshemmet byggs upp där elevernas olika erfarenheter och kunskaper tas tillvara.  

2.3 Leken som arena för demokratiska processer 

Läroplanen (Skolverket, 2011) är tydlig med att leken ska ha stor betydelse för barns 

inhämtande av kunskaper framförallt i de tidigare åldrarna. 

I undervisningen ska eleverna genom leken ges möjlighet att bearbeta intryck, 

pröva sin identitet, utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och 

kommunicera. (Skolverket, 2011 s22) 

Dahl (2011) och Strandberg (2006) menar att både det rumsliga och det relationella 

samspelet har betydelse för barns sociala liv. Både den fysiska platsen och förhandlingen 

som sker mellan barn har betydelse för barns sociala liv och därmed barns lek. Dahl 

(2011) menar att barn skapar allianser där olika roller i leken förhandlas och organiseras. 

För att få tillträde till dessa allianser använder barnen olika strategier så som: ta initiativ, 

vara följsam, fråga sig in, ta del av aktiviteten, fråga om att få delta, följa efter, göra som 

andra, individanpassa regler, iaktta andra, instruera andra och göra nya upptäckter 

(Dahl 2011). Något som både Dahl (2011) och Lofors-Nybloms (2009) menar är att barn 

känner till och vet om olika hierarkier som finns i deras gemenskaper. Dessa hierarkier 
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påverkar barns sociala liv. Men allra viktigast är att tillhöra en gemenskap och att ingå i 

någon form av kamratskapande (Ihrskog, 2006).  

Ankestjerne (2015) beskriver leken som en arena där barnet får möjlighet att utveckla 

förmågan till själv- och medbestämmande. Dessa förmågor möjliggör barnets utveckling 

till att bli en självständig, ansvarstagande, aktiv individ i ett demokratiskt samhälle. 

2.4 Tidigare forskning kring demokrati på fritidshemmet 

Fortfarande är forskning kring fritidshemmets praktik begränsad. Den forskning som 

finns kring fritidshemmet är i hög grad riktad mot ledning, organisation och 

förutsättningar. Det finns lite forskning som beskriver innehållet i fritidshemmets praktik 

och didaktiken i fritidshemmet (Skolinspektionen, 2018). Skolverket (2012) skriver att en 

stor del av forskningen inom fritidshem inriktar sig på förändringarna som skett på 

organisationsnivå, framförallt när det gäller förhållandet mellan skola – fritidshem.  På 

samma vis lyfter flera avhandlingar fram professionsfrågan och utvecklingen av själva 

yrket (Haglund, 2004; Hansen, 1999; Andersson, 2013) 

Men det finns några avhandlingar som lyfter fram innehållet i undervisningen på 

fritidshemmet. Dahl (2011) har i sin studie följt barns sociala liv på fritidshemmet och 

det samspel som pågår där. Hon har även gjort en studie kring fritidspedagogers 

handlingsrepertoar (Dahl, 2014). Dahl beskriver bland annat hur fritidspedagogernas 

handlingar utvecklar barns relationer. Kane (2015) har tillsammans med lärare i 

fritidshem studerat hur leken kan få större utrymme. Barn och personal styrs till att 

utveckla önskade egenskaper. Det visar Holmbergs (2018) avhandling. Hon beskriver hur 

personal i fritidshem agerar i relation till styrdokumenten i det sociala lärandet som sker 

på fritidshemmet. Holmberg problematiserar hur agerande hos personal och 

förutsättningar kan utvecklas för att läroplanens intention ska införlivas. Jonsson (2018) 

visar i sin avhandling att personal på fritidshem beskriver att kunskaper hos eleven kring 

det egna beteendet är viktigt för det sociala lärandet. Eleven behöver ha kunskaper om 

hur samtal går till för att de ska kunna lösa konflikter. För att lyckas i det sociala 

samspelet beskriver personalen i fritidshem att eleven behöver ha empatisk förmåga, 

kommunikativ förmåga samt förmåga att ta ansvar. Likaså berör avhandlingen vikten av 

att eleven både känner sig trygg i gruppen och som individ för att socialt lärande ska ske.  
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Det finns relativt mycket forskning kring demokrati och medborgarskap, elevinflytande 

(Forsberg, 2000) och elevens delaktighet (Elvstrand, 2009). Likaså problematiserar 

Brumark (2010) kring skolan dubbla demokratiuppdrag där skolan både ska ge eleven 

kunskap om demokratiska processer samtidigt som de själva ska kunna påverka sin 

utbildning. Att skolan är en arena för utbildning av demokratiska medborgare där 

kunskap om vad en demokrati är och att verkligen leva demokratiskt har betydelse för 

den demokratiska förmågan är flera forskare överens om (Embry-Jenlink, 2018; Straume, 

2016; Kennedy, 2018). Däremot är forskning kring fritidshemmets innehåll och hur det 

möjliggör utbildningens syfte att utbilda demokratiska medborgare liten. Ludvigsson och 

Falkner (2016) skriver i sin forskningsöversikt att lärare i fritidshem har kompetens att 

arbeta med elevens sociala utveckling både på individ- och gruppnivå. Utveckling av 

elevers relationskapande, konflikthantering och ledarskap samt arbetet med normer, 

värden och demokratifostran är också arbete lärare i fritidshem har kompetens att utföra. 

Denna studie ger kunskap och sätter ord på lärarens agerande i förhållande till det 

demokratiska medborgarskapet. Studien tydliggör och synliggör både didaktiken och 

elevens lärande i fritidshemmet kring uppdraget att utbilda demokratiska medborgare. 

Det möjliggör reproduktion av kunskap samt utveckling av fritidshemmets didaktik och 

innehåll. Genom att synliggöra och skapa kunskap om fritidshemmets praktik bidrar 

studien till att förstå på vilket sätt fritidshemmets undervisning bidrar till att utbilda 

demokratiska medborgare. Det in sin tur möjliggör vidare forskning och utveckling av 

didaktiken samt innehållet i undervisningen på fritidshemmet.  
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Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i fritidshem beskriver sitt uppdrag att 

utbilda demokratiska medborgare.  

 

Forskningsfrågor 

I vilka sammanhang på fritidshemmet framträder situationer som kan utveckla elevernas 

demokratiska förmåga och kompetens?  

Hur organiserar lärare i fritidshemundervisning så att eleverna får förutsättningar att 

utvecklas till demokratiska samhällsmedborgare? 

 

 

  

3. Syfte 
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Sociokulturellt perspektiv 

Ett sociokulturellt perspektiv tar sin utgångspunkt i att människor hela tiden lärare sig i 

samspel med varandra och den miljö de befinner sig i. Vygotskij är en av filosofer som 

påverkat den moderna utvecklingspsykologi och pedagogiken. Han menade att lärande 

och utveckling inte är en individuell process utan en process som sker i samklang med 

andra. Han menade att eleven med hjälp av andra kan dras in i situationer och därmed 

utveckla nya erfarenheter och förmågor (Säljö, 2014). Dessa processer handlar inte 

enbart om att lära sig något utan även om att göra lärandet till sitt eget. Fritidshemmets 

undervisning ska utgå från elevens intresse och behov. Det betyder att det som sker på 

fritidshemmet är i hög grad initierat av eleven själv eller utifrån elevens egna intressen. 

Det i sin tur skapar mening och drivkraft för eleven direkt i sin egen vardag. I samklang 

med andra utmanas eleven och tillägnar sig nya erfarenheter och kunskaper. På så sätt 

kan denna teoretiska utgångspunkt hjälpa till att förstå studiens intention att beskriva vad 

som sker på fritidshemmet och hur undervisningen där bidrar till att utbilda demokratiska 

medborgare. Eleven behöver inte bara ha kunskap om demokratiska processer utan även 

leva efter dem. Dewey (2015) är en amerikans filosof som beskriver individens 

utveckling som en dialektisk process. Individen lär sig att förstå, beskriva och leva i sin 

omvärld genom ett samspel dem emellan.  Det innebär att eleven i en utbildningssituation 

måste både få pröva och experimentera för att förvärva sig kunskap. Fritidshemmet är en 

arena där eleven kan få möjlighet att pröva sig själv i förhållande till andra. Samtidigt 

som eleven hela tiden kan få stöd av läraren i processen. På så sätt skulle perspektivet 

hjälpa till att förklara studiens innehåll när det gäller hur läraren på fritidshemmet kan 

möjliggöra elevens lärande kring det demokratiska medborgarskapet. Vygotskij beskriver 

individens möjligheter att lära som en proximal utvecklingszon (Vygotskij, 1999). Det 

han menar med en proximal utvecklingszon är avståndet mellan vad en individ kan 

prestera själv och vad individen kan klara av med stöd av andra till exempel en kamrat 

eller lärare. Fritidshemmets undervisning är grupporienterat och har betydelse för hur 

läraren organiserar undervisning. Perspektivet kan på så sätt hjälpa till att förklara 

lärarnas beskrivningar av hur gruppens samspel har betydelse för den enskilda eleven. 

4. Teoretisk utgångspunkt 
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Säljö (2014) beskriver betydelsen av kulturella artefakter (redskap). Han menar att 

eleverna präglas av den miljö de vistas i. Tillsammans, genom gruppen och olika 

kulturella redskap lär vi oss att förstå omvärlden och agera i den. Det innebär att elevens 

lärande påverkas av individen, samspelet med andra samt den kulturella kontext eleven 

befinner sig i. Hundeide (2006) tolkar det sociokulturella perspektivet på ett sätt där hon 

menar att språket och kommunikationen utvecklar en norm som visar vad som är 

accepterat och vad som inte accepteras i skolan. Det är inte alltså bara undervisningens 

innehåll som genererar lärande hos eleven utan det som sker mellan elever och dess 

omgivning har betydelse (Dahl ,2011; Strandberg, 2006). Genom perspektivet hjälper det 

till att förstå samspelets betydelse mellan olika individer och miljön på fritidshemmet. 

Scaffolding är ett begrepp som används både av Säljö (2014) och Hundeide (2016). Säljö 

(2014) liknar begreppets betydelse av ett vägräcke som visar vart eleven ska gå och det 

går att hålla i räcket som stöd vid behov. Hundeide (2016) menar att elever behöver stöd 

(scaffolding) i utvecklingen av förmågor, kunskaper och färdigheter. Dahl (2014) 

beskriver läraren i fritidshems handlingsrepertoar som att den styr, puffar, slussar eller 

syr in barn i gemenskaper. På så vis förklarar hon elevens behov av att ha stöd i de 

sociala relationerna och hon liknar det vid ett hantverk som läraren utövar. Perspektivet 

hjälper till att förstå lärarens betydelse i fritidshemmet.   
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I denna del beskrivs vilken metod som används för att ta fram empiri som ligger till 

grund för studien. Urval redovisas, genomförande beskrivs, analysmetod och de 

forskningsetiska aspekterna redovisas.  

5.1 Val av metod 

Studiens syfte var att undersöka hur lärare i fritidshem beskriver sitt uppdrag att utbilda 

demokratiska medborgare. Därför vilar studien på en kvalitativ forskningsstrategi som 

innebär att resultatet av empirin ligger till grund för ett ställningstagande eller en slutsats. 

Den kvalitativa forskningsstrategin är tolkande och konstruktionistisk (Bryman, 2011). 

Det finns olika metoder inom kvalitativ forskning. Denna studies empiri har samlats in 

med hjälp av fokusgrupps metoden. Metoden är en forskningsintervju som sker i grupp 

med syfte att förstå deltagarnas uppfattningar och beskriva den mening som framträder i 

deras erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 2015). Metoden passar bra in på denna studie 

eftersom den möjliggör fördjupning kring ett tema eller ämne. I detta fall lärares 

beskrivning av sin undervisning när det gäller att utbilda demokratiska medborgare. Det 

finns en skiljelinje mellan strukturerad och ostrukturerad fokusgruppsintervju. I den 

ostrukturerade fokusgruppsintervjun talar deltagarna i större utsträckning med varandra 

och moderatorn har inte en så framträdande roll utan ett mer in lyssnande perspektiv 

(Wibeck, 2010). En mer ostrukturerad metod passar studiens syfte väl eftersom 

interaktionen mellan deltagarna kan möjliggöra att de hittar ett djupare resonemang kring 

sitt uppdrag att utbilda demokratiska samhällsmedborgare. Nackdelen med den 

ostrukturerade formen är att det kan vara svårt att skapa ordning i analysmaterialet eller 

att specifika ämnen inte kommer upp under samtalet (Wibeck, 2010). Fokusgrupps 

metoden är en relativt ny metod inom samhällsvetenskaplig forskning. Men har växt som 

metod eftersom den har visat sig fungera bra vid känsliga eller komplexa frågeställningar 

(Bryman, 2008; Wibeck, 2010).  

5. Metod 
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5.2 Urval 

För att uppnå studiens syfte har ett strategiskt urval använts (Bryman, 2008; Wibeck, 

2010). Det innebär att jag valde ut deltagarna utifrån vissa specifika kriterier eller mål. I 

detta fall är alla deltagare lärare i fritidshem eftersom det är dessa som ansvarar för 

undervisningen i fritidshemmet. En deltagare är inte färdig lärare i fritidshem utan 

studerar sin sista termin till lärare i fritidshem. Jag leder utvecklingsarbete i kommunen 

och har därmed stor kännedom och kontaktytor kring kommunens skolor och dess lärare. 

På ett utveckling möte frågade jag om det var några skolor som var intresserade av att 

delta i studien. Tre skolor anmälde sitt intresse. Därefter togs kontakten med lärarna i 

fritidshem på respektive skolor via epost för att sedan talas vid personligen. För att 

undvika spänningar i gruppen anser Wibeck (2010) att antalet deltagare i fokusgruppen 

inte ska vara mindre än fyra stycken men inte heller fler än sex stycken deltagare. Vid 

fler deltagare än sex är risken att subgrupper bildas inom gruppen. Studiens empiri har 

samlats in på tre olika skolor. Lärarna i fritidshemmen på respektive skola har bildat en 

fokusgrupp. En grupp bestod av 5 stycken deltagare och två grupper av 6 stycken 

deltagare. Det innebär att alla grupperna höll sig inom ramen av vad Wibeck anser vara 

optimalt. Alla skolor där lärarna arbetar har elever från förskoleklassen upp till årskurs 6.  

5.3 Genomförande 

Första steget för att kvalitén på intervjuerna skulle bli så bra som möjligt var att ta fram 

en intervjuguide (bilaga 1). Den mer ostrukturerade formen av fokusgruppsintervju gör 

gällande att skapa en intervjuguide som består av breda områden som ska täckas in. 

Nästa steg, utifrån de urvalskriterier som ligger till grund för studiens empiri, blev att 

tillfråga rektor på aktuella skolor kring möjlighet att genomföra fokusgrupps intervjuer 

där. Vid klartecken från rektor bokades ett möte in med de berörda lärarna för att 

informera om studiens syfte, frivillighet och anonymitet. Innan mötet fick alla lärare 

information via e-post så att de kunde vara förberedda för att ta ställning till deltagande 

eller ej. Intervjuerna genomfördes på lärarnas respektive skola och varje intervju tog ca 

90 minuter. Vid intervjutillfället fick deltagarna återigen information om syfte, 

frivillighet, anonymitet och hur genomförande av intervjun skulle gå till. För att jag 

skulle kunna hålla fokus på själva samtalet gjordes en röstinspelning av intervjun. Att 

alla i fokusgruppen kan ta talarrollen är viktigt för resultatet menar Wibeck (2010). 
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Därför valde jag att inleda intervjun med en fråga där varje deltagare fick tänka själv 

först för att sedan i tur och ordning delge sina tankar för de andra. Därefter följde ett 

samtal utifrån tidigare uppräknade tankar och med hjälp av den ostrukturerade intervju 

formen växte empirin fram. Ljudupptagningen fördes över till en digital fil för att sedan 

transkriberas.  

5.4 Bearbetning  

Oavsett vilken metod som används i en kvalitativ studie brukar mängden av material 

skapa en utmaning. Det rika materialet gör att det kan vara svårt att ta sig an analysen 

(Bryman, 2011). I detta fall utgjordes empirin av tre fokusgruppsintervjuer á 90 minuter. 

Det innebar en stor mängd av transkriberat material som behövdes brytas ner till 

användbart material. För att ta mig an denna uppgift valde jag att skiva ut 

transkriberingarna i två exemplar. Ett som jag behöll intakt och ett som jag valde att 

klippa isär.  

För att analysera fokusgruppernas resultat används kvalitativ innehållsanalys som metod 

(Graneheim & Lundman, 2004). Både Graneheim och Lundman (2004) samt Hsieh och 

Shannon (2005) menar att det under processen är viktigt att läsa igenom textmaterialet 

flera gånger för att få syn på meningar eller fraser som innehåller relevant information. 

Dessa fraser kallas meningsenheter. Vid behov kan meningsenheterna kondenseras 

(kortas ner) för att sedan kodas och kategoriseras för att till sist grupperas i olika teman. 

Analysmetoden hjälper till att minska tolkningsutrymmet. Graneheim och Lundman 

(2004) menar att det alltid finns en viss grad av tolkning. Men genom att metodens 

utgångspunkt är att fenomen behöver processas och beskrivas innan de teoretiseras kan 

lärare i fritidshems beskrivningar kategoriseras och ett resultat urskiljas.  

Wibeck (2010) beskriver att innehållsanalysen av fokusgruppsdata kan analyseras 

antingen vertikalt eller horisontellt. En vertikal analys innebär att ämnen från varje 

fokusgrupp redovisas separat. Medan en horisontell analys redovisar det som kommer 

igen i alla grupper. Denna studie har analyserats utifrån ett horisontellt perspektiv. Det 

vill säga att det innebar att när materialet analyserats har gemensamma ämnen lyfts fram. 

Detta är en central del av analysarbetet för att kunna jämföra, se mönster eller göra 

konstateranden. Analysarbetet började med att sortera in användbart material i tre olika 

innehållsområden baserade på intervjuguidens frågeområden, demokrati, didaktik samt 
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miljö/förutsättningar. Vissa forskare framhäver att materialet kan behöva kondenseras 

innan meningsbärande enheter väljs ut (Wibeck, 2010). Denna studiens material krävde 

inte detta utan jag valde att direkt börja välja ut meningsbärande enheter. För att hålla 

fokus i bearbetningen av materialet var det viktigt att förhålla sig till studiens syfte och 

forskningsfrågor under hela processen. De meningsbärande enheterna lades ut på bordet 

för att kodas. Till slut började ett kritiskt moment då jag skulle försöka kategorisera 

materialet. Kategorierna ska vara utformade så att ingen meningsbärande enhet kan passa 

in på två olika kategorier (Graneheim & Lundman, 2004). Koderna delades in i 10 olika 

underkategorier situationstyrt, upplevelsebaserat, grupporienterat, relationellt, 

organiserade aktiviteter, oorganiserade aktiviteter, förmågor/kunskaper hos eleven, 

upplevelser av gruppen, förutsättning för personal, förutsättning för eleven. De olika 

kategorierna lades samman och teman började att urskiljas. Två teman formulerades, 

demokrati på fritidshemmet, var organiseras det? samt undervisningen på fritidshemmet, 

hur organiseras det? För att inte tappa viktig information pendlade analysarbetet under 

hela processen mellan de olika stegen. Hela tiden var det av vikt att även förhålla sig till 

all transkriberad text samt röstinspelning för att inte lägga in för stort tolkningsutrymme 

(Graneheim & Lundman, 2004; Hsieh & Shannon, 2005).  

5.5 Forskningsetiska aspekter  

Forskning har ett viktigt syfte i samhället. Därmed ställs höga krav på forskarens arbete 

när det gäller integritet och kvalité. Studien har genomförts utifrån vetenskapsrådets 

(2017) etiska principer. Forskningsetiken gör gällande att forskaren ska beskriva 

sanningen, medvetet granska och redovisa utgångspunkterna, redovisa metoder och 

resultat, öppet redovisa kommersiella intressen, hålla god ordning i sin forskning samt ta 

ansvar för att forskningen inte vållar någon skada (Vetenskapsrådet, 2017). Deltagarna 

har informerats om studien syfte och deltagandet är baserat på frivillighet och att det ges 

största möjliga konfidentialitet. Det är fritt att när som helst avbryta sitt deltagande eller 

hoppa över en fråga om så önskas. Om citat används kommer de i största möjliga 

utsträckning avidentifieras. Deltagarna har informerats om att intervjun spelas in som en 

röstupptagning, transkriberas för att sedan bearbetas och analyseras.  
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5.6 Trovärdighet 

Reliabilitet (fler forskare kommer fram till samma resultat) och validitet (mätningens 

relevans) är vanliga begrepp för att ge en bild av en undersöknings kvalité. Många 

kvalitativa forskare anser inte att dessa begrepp är förenliga med kvalitativ forskning, där 

bland annat mätning inte är det främsta intresset i dessa studier. Likaså är det svårt att 

beskriva en absolut sanning av en social kontext (Bryman, 2011). I stället har man i 

kvalitativ forskning använt variabler som trovärdighet, pålitlighet, konfirmerbarhet och 

överförbarhet för att skapa legitimitet (Kvale & Brinkmann, 2015). Graneheim och 

Lundman (2004) menar att för att uppnå så hög trovärdighet som möjligt behöver dessa 

variabler vara väl sammanflätade och sammanlänkande med varandra. I denna studie 

innebär det att det strategiska urvalet, lärare i fritidshem, bakgrundens trovärdighet samt 

empirin kan sammanflätas och förstås i samklang med varandra. På så sätt kan ett 

trovärdigt resultat presenteras.  

När det gäller intervju som metod menar Kvale och Brinkmann (2015) att forskarens 

trovärdighet och hantverksskicklighet påverkar validiteten i studiens resultat. Det är inte 

bara valet av metod som spelar in utan forskarens tidigare arbete påverkar kvalitén. Min 

erfarenhet att genomföra intervjuer i forskningssyfte är begränsad. Men erfarenheten att 

under fem års tid leda lärande samtal gör att jag känner mig bekväm med själva 

intervjusituationen. På samma sätt som fokusgrupps metoden har stora möjligheter så är 

det även dess hinder. I denna studie används ostrukturerad form av intervju som innebär 

att deltagarna bjuds in att samtala med varandra i större utsträckning än vid strukturerad 

intervju. Det kan innebära att deltagarna tar över samtalet och användbart material går till 

spillo. Deltagarna i denna studie är vana att samtala utifrån givna strukturer och kollegial 

handledning är en vanligt förekommande struktur för pedagogiska samtal. För att uppnå 

balans mellan deltagare och mig som ledare används intervjuguiden som stöd. Ett hinder 

med fokusgruppsintervjun kan vara att deltagarna inte säger vad de tänker, bland annat 

beroende på dess vana att samtala i grupp, vad som är socialt accepterat, artighet, rädsla 

eller en ovan plats (Bryman, 2011; Wibeck, 2010). Som tidigare framkommit är studiens 

deltagare vana vid kollegiala samtal och alla deltagarna i varje grupp känner varandra 

väl. Det innebär att deltagarna har vana att lyssna på varandra samt göra sin röst hörd. I 

studier där fokusgrupper används som metod har inte syfte att generalisera utan en 

intention att skapa en djupare förståelse av ett område (Wibeck, 2010). I denna studie gör 
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urvalet att deltagarna har kunskap i sakfrågan, att deltagarna känner varandra och att de 

är vana att samtal med varandra kollegialt. Till detta tillkommer att intervjuerna äger rum 

på deltagarnas egna arbetsplats. På detta sätt ökar möjligheterna till att resultat säkerställs 

och blir användbart.  

Ett kritiskt moment vid bearbetning med hjälp av den kvalitativa innehållsanalysen som 

metod är när meningsenheter ska urskiljas. Meningsenheterna kan bli både för breda och 

för smala. Vid båda dessa fall är risken för tolkning stor samt att betydande information 

går förlorad (Graneheim & Lundman, 2004). För att minimera denna kritiska punkt har 

det varit viktigt att läsa transkriberingarna flera gånger under bearbetningsprocessen. I 

vissa fall har jag även gå tillbaka för att lyssna på röstinspelningen (Hsieh & Shannon, 

2005). Likaså när det gäller kondensering, kodning och tematisering finns det utrymme 

för tolkning. För att begränsa detta utrymme finns citat från transkriberingen 

presenterade i resultatet (Graneheim & Lundman, 2004).  
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Resultatet redovisas i berättande form med citat och exempel hämtade från de olika 

fokusgrupps intervjuerna. Fokusgrupps intervjuernas resultat redovisas utifrån rubrikerna 

demokrati på fritidshem, var organiseras det? och undervisning på fritidshem, hur 

organiseras det? Rubrikerna har till syfte att besvara forskningsfrågorna.  

6.1 Demokrati på fritidshem, i vilka sammanhang? 

I ett tryggt sammanhang  

Lärarna beskriver demokratibegreppet som en upplevelse eller en känsla. De uttrycker 

ord som att känna sig delaktig i gruppen, komma varandra nära, att eleven har ett behov 

av att tillhöra hela gruppen för att få kompisar, att få eleven att vilja göra det rätta, att 

tydliga regler är viktiga och att tryggheten är central för att uppnå demokrati i 

fritidshemmet. En lärare beskriver det så här: 

det här med klimatet, att man ska känna sig trygg i att uttrycka sina åsikter och 

tankar. Både i ord men också i skapande (F3:5). 

Det vittnar om att lärarna vill skapa ett sammanhang för eleven där hen får möjlighet att 

pröva och diskutera utan att känna rädsla eller olust. Den stora elevgruppen kommer upp 

som ett hinder för att skapa den gruppkänsla som behövs för att utveckla en trygghet i 

gruppen. Läraren har svårt att hinna med att vara nära eller att vara aktiv i elevernas lek. 

Men det är inte bara den stora elevgruppen som påverkar tryggheten i gruppen. Lärarna 

beskriver att elevens fokus i större utsträckning än tidigare verka ligga på vad eleven 

själv behöver inte gruppens behov. Det gör att lärarens arbete med att skapa en känsla 

hos eleven där gruppen har betydelse upplevs som viktig.  

Att eleven ska få upplevelser av delaktighet och beslutsprocesser på fritidshemmet är alla 

lärare överens om. En lärare uttrycker sig så här: 

att de kan vara med och påverka verksamheten, att man kan komma med 

förslag och verkligen se att det blir som man tänkt sig (F2:4) 

6. Resultat  
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Lärarna berättar att de både skapar förutsättningar för delaktighet men även att eleven ska 

få upplevelse av resultatet av de beslut som är tagna. Hela processen upplevs 

betydelsefull.  

Flera gånger återkommer lärarna till att det är viktigt att alla elever blir sedda och får 

känna att deras åsikt blir lyssnande på.  

Det kanske är det här att vi påminner dom om att de kan påverka 

verksamheten. Det är kanske inte säkert att de vet att de kan det. Utan att vi 

gör dom uppmärksammade på det (F3:1) 

Lärarna vill skapa en miljö där eleven känner att deras åsikt är vägledande och 

betydelsefull.  

Vidare berättar lärarna om att demokrati på fritidshemmet är att man får vara med sina 

kompisar i en trygg miljö där läraren styr så att ingen behöver känna sig otrygg. 

Det handlar även om att synliggöra och medvetandegöra beslutprocesser och att det sker 

utifrån elevens perspektiv, till exempel berättar några lärare hur de gjorde fritidsvalet när 

det var val till Sveriges riksdag. Eleverna fick bilda partier kring en fråga eller aktivitet 

som de ville genomföra på fritidshemmet. Sedan hade de kampanj, ett val och ett 

valresultat. Tillslut genomförde den aktivitet som det vinnande partiet hade kampanjat 

kring.  

I formella situationer 

När lärarna börjar beskriva vad demokrati är på fritidshemmet räknar de först och främst 

upp formella situationer så som fritidsråd, följa regler vid spel, samling, schackklubb, 

sportklubb, skapande, utelek, röstning av diverse aktiviteter, förslagslåda, 

melodifestivalen, valmöjligheter, delaktighet, val av film och val av inköp av material.  

En lärare beskriver det så här: 

tex om man är ute och kör burr med ett gäng och att man har olika regler med 

sig ut men att man kommer överens om regler, vilka regler vi kör idag. Det är 

lite olika regler beroende på vilken vuxen som leder leken. Och att vi då är 

överens om innan vi kör igång vilka regler det är som gäller. Och att vi röstar 

och kommer överens på ett demokratiskt vis hur vi ska gå tillväga när vi leker 

(F3:1). 

Det kan även handla om förberedande diskussioner tillsammans med eleverna för att 

förhindra konflikter. En lärare beskriver det så här vid ett fotbollsmöte: 
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nu idag ska vi ha ett fotbollsmöte. Nu när det börjar bli vår då behöver man 

diskutera hur vi ska ha det tillsammans (F1:1). 

Genom samtalet om hur fotbollsmatchen ska organiseras skapas gemensamma regler och 

alla har en förförståelse för vad som ska ske. Lärarna berättar om att eleverna får 

bestämma över sitt fritids inom rimliga gränser, de får vara delaktiga i planeringen av 

olika aktiviteter och ha stort inflytande över verksamheten. De berättar att de vill att 

eleverna ska förstå vad rimliga gränser är, tex det är svårt att genomföra elevernas 

önskemål om det handlar om att åka till Liseberg. Däremot kan elevers önskemål om ett 

besök i stadsparken införlivas. Lärarna beskriver att eleverna är delaktiga i 

veckoplaneringen. Elevernas önskemål tas till vara och utifrån intresse och behov formas 

fritidshemmets innehåll. Så här beskriver lärarna hur de gör sin planering av aktiviteter: 

när vi veckoplanerar på fritids så utgår vi helt från eleverna och det de vill 

göra, allt från att gå till lekplatsen eller göra hästrosetter. Och vi möter dem i 

det (F1:2). 

jag har en tanke med vad som ska göras och hur det ska göras men vi har pratat 

om det och låtit eleverna komma med förslag och sina önskemål (F1:3). 

Eleverna blir på så sätt delaktiga i planeringen och utvecklingen av undervisningen. 

Vidare beskriver lärarna att demokrati på fritidshemmet är sammarbetsövningar, 

omröstningar, värdegrundslektioner, workshops, lekar, spel, lekgrupper. En annan lärare 

beskriver demokrati: 

ibland måste vi omvärdera beslut och ha en omröstning (F2:5). 

Det visar hur läraren hela tiden pendlar mellan att stödja och styra elevernas processer. 

Lärarna talar om att det är viktigt med att vara konsekvent och att följa upp tex om 

eleverna har önskemål. Det som är bestämt behöver genomföras i närtid för att eleverna 

ska känna förtroende och tillit. Lärarna berättar om en struktur och ett förhållningssätt 

som gör att allas tankar och talan kommer fram. En lärare beskriver hur hen hanterat en 

beslutssituation:   

även att det inte alltid blir som den enskilde eleven vill så har man ändå en 

konversation och lyssnar på varandra och argumenterar och så där. Och att 

man efteråt förklarar att nu blev det så här därför att, så att man ger en 

förklaring på det (F1:4). 

Här beskriver läraren viljan av att skapa både en förståelse mellan individer och mellan 

de beslut som tas i gruppen.   
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I informella situationer 

Sedan blir lärarnas beskrivningar mer informella och berättar att demokrati på 

fritidshemmet finns i konflikthantering, val av kamrater, vänta på sin tur, vid hopprepet, 

på fotbollsplanen, vid köbildning, respektera varandras åsikter, i sociala relationer mellan 

varandra, i mötet med olika individer, att elevens röst blir hörd och flera gånger upprepas 

möjligheten att välja aktivitet utifrån eget intresse. En lärare beskriver leken som en 

demokratibärare så här: 

man tränar ju på i en lek att ta hänsyn till de andra kamraterna. Ibland får vi gå 

in och säga att alla har rätt att tycka och bestämma lika mycket. När det blir en 

konflikt beror det många gånger på att någon styr upp leken på ett sätt som gör 

de andra missnöjda. Då går vi in och påminner dem om att allas röst är lika 

mycket värd och att de måste lyssna på varandra (F3:4). 

Här krävs det att läraren är lyhörd och följer leken för att uppmärksamma dess 

utveckling. Om inte läraren är vaksam skulle det kunna innebära att odemokratiska regler 

styr lekens utveckling istället för demokratiska regler som att allas röst är lika mycket 

värd. Flera lärare pratar om att leken och dess händelse är demokrati på fritidshemmet. 

De berättar om den fria leken och hur den har demokratiska spelregler. Den fria leken tas 

på stort allvar och lärarna lyfter vikten av att eleverna har strategier för att gå in och ur en 

lek som vilar på demokratiska värden. En lärare beskriver det så här: 

hur man lär eleven att inte störa varandra i sina lekar att om det är någon inne i 

ett rum låter man dom vara där där, man springer inte där och knackar på och 

stör…(F1:5) 

Genom leken lär sig eleven att hantera vardagliga situationer där deras agerande vilar på 

demokratiska värden. Genom samtal och dialog genomförs demokratiska beslut som 

handlar om att komma överens och påverka utvecklingen på fritidshemmet. Lärarna 

uttrycker en vilja att alla elever ska ha tillgång till att göra sin röst hörd. En lärare 

beskriver det så här: 

att visa respekt för allas berättelse, alla är lika viktiga. Jag jobbar både med 

mig själv och med eleverna att vi ska få tala till punkt…….om man inte blir 

lyssnad på blir man inte delaktig (F1:3) 

Läraren har därmed ett samspel med eleven som vilar på ömsesidig respekt. De beskriver 

även händelser i fritidshemmet där eleven har förmågan att inse att någon annans vilja 

kan gå före min egen. En lärare berättar så här: 



   
   

 

25 
 

Jag tror att när dom kan inse att regler är för allas bästa. När de inser att om jag 

får göra lite avkall på det jag själv vill och falla in i dom ramarna så blir det 

allas bästa. Då kommer någon annan göra avkall på sitt för att det ska bli mitt 

bästa. När de kan se att det hänger ihop och att de inser att regler inte är till för 

att det ska vara dåligt utan att de ska finas för att det ska bli bra (F3:3) 

Lärarna vill att eleverna inte bara ska följa de gemensamma reglerna utan även följa dem 

på egen vilja och känna ett värde i det. Lärarna beskriver elevernas egna initierade lek 

som en arena för att utveckla demokratisk förmåga. Både i form av att man får turas om 

med leksaker men också i form av ett förhandlande i leken. Förhandlingen i leken gör att 

eleven lär sig att förhålla sig till andra och deras behov. En lärare beskriver det så här: 

Det är som hon sa att vissa är lite smartare. Att man väljer smart för det gynnar 

mig till slut. Att jag måste vara lite följsam för att mina saker också ska 

komma fram. Detta går fram och tillbaka i leken (F2:5). 

Det kan vara några speciella gubbar. Vi har inte så många. Då får man ju, du 

hade dem förra gången tycker du att du ska ha dem nu? Oftast säger de 

näää..(F2:6). 

Dessa händelser som lärarna beskriver är direkt kopplade till elevens vardag och vad de 

upplever meningsfullt. Det gör att eleven snabbt kan relatera och uppleva konsekvenser 

av sitt eget handlande. Vilar då dessa händelser på demokratiska värden får eleven 

positiva upplevelser utifrån demokratiska värden direkt i sin egen vardag. På så sätt 

skapas en inre drivkraft att agera utifrån demokratiska värden.  

6.2 Undervisning i demokrati på fritidshem, hur organiseras 

det? 

Genom att vara situationstyrt 

När lärarna ska beskriva sitt agerande i undervisningen beskriver de det som ett 

förhållningssätt som handlar om att vara delaktig utifrån vad som händer i elevens 

vardag. De beskriver händelser som dyker upp ur elevens egeninitierade lek men även 

händelser i mer styrda aktiviteter. Läraren försöker ta elevens perspektiv och på så sätt 

skapa mening i det som sker. Så här beskriver lärarna det: 

jag är nära där och försöker hålla mig nära leken och försöker få syn på den 

(F3:1). 

Man kan gå in i samtalet och ställa en fråga istället. Vad menar du? Och inte 

vara den som är dömande utan mer nyfiken (F3:4). 
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Man måste vara observant på det där. Om det blir att du får vara med i leken 

men inte du. Då behöver man gå in och ha en diskussion. För det är inte okej 

(F1:1). 

Dessa beskrivningar synliggör en lärare som är följsam, nyfiken, lyssnar in och stödjer 

eleverna i deras vardag.  

När lärarna beskriver hur de agerar för att utveckla demokratiska medborgare berättar de 

om situationer som sker i vardagen utifrån elevens intresse och erfarenheter men även 

kring styrda aktiviteter som de själva har initierat. Till exempel berättar de om situationer 

i idrottshallen där eleverna själva får välja, ge förslag och planera aktiviteter. De talar om 

att fånga tillfällena och ta vara på situationer som dyker upp under dagen på 

fritidshemmet. En lärare beskriver det så här: 

situationen som blir. Ser du hur det blir för den nu när det blev så här. Att man 

ska ta tillvara på det som dyker upp (F2:4). 

Det situationstyrda lärandet kräver en aktiv delaktig lärare som har förmågan att fånga 

situationer när de dyker upp. Lärarens agerande innebär att man erbjuder olika aktiviteter 

som genomförs efter ett majoritetsbeslut. Läraren skapar situationer så att eleverna 

förstår vad det är som de kan påverka eller inte påverka. Likaså beskriver lärarna att 

eleven lär sig att acceptera olika alternativ, acceptera ett beslut, insikter kring sitt eget 

agerande i förhållande till andra, samsas, tvingas att möta olika individer, visa hänsyn, 

respektera och följa regler, stå fast vid ett beslut, turtagninig, förståelse för andra och att 

ta samt känna ansvar. En lärare beskriver leken ”vinkgömma” (en variant av 

kurragömma) och vad eleven lär sig där: 

frihet under ansvar tänker jag…..Där måste man lita på att man inte fuskar 

…..för att vi ska kunna leka och ha roligt tillsammans så måste vi följa 

reglerna (F3:2) 

Denna situation berättar om lärarens förmåga att se situationer och skapa situationer där 

eleven utvecklar demokratisk förmåga.  

Genom att vara upplevelsebaserat 

Att sätta ord på begrepp och använda rätt begrepp i samspel med eleverna beskriver 

lärarna som en del i deras agerande. Leda gruppen och sätta upp regler, handleda eleven i 

val av aktiviteter, ge eleven redskap för hantering av konflikter, redskap för att kunna 

leka, synliggöra hur demokratin uppstår och ge elever vardagsnära upplevelser av ett 
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demokratiskt agerande. Flera lärare lyfter fram samtalet som en viktig del av 

undervisningen på fritidshemmet. Diskussioner om att allas röst är lika mycket värd och 

att allas röst ska bli hörd är vanligt förekommande inslag på fritidshemmet. Läraren 

lägger ingen värdering i vad som är det rätta utan lär eleven att förhålla sig till olika 

ställningstagande. En lärare beskriver det så här: 

om det handlar om åsikter då brukar jag nog säga att det här är vad du tycker 

och det är inget fel i det med det här är vad du tycker, ni behöver inte tycka 

lika men kan tycka om varandra än då, eller inte. Oavsett behöver ni inte bråka 

utan ni kan vara okej med att ni tycker olika (F3:6) 

Genom att eleven får upplevelser och blir känslomässigt engagerad i diskussionen skapar 

det förutsättningar för att eleven känner mening i det som sker. Likaså skapas en arena 

för eleven där den får pröva olika åsikter under friare former. Flera gånger återkommer 

lärarna till att det handlar om att skapa ett klimat som gör att alla känner sig trygga, sedda 

och lyssnade på. Likaså beskrivs konflikter som vardagliga och betydelsefulla händelse i 

fritidshemmet. Att läraren har en förklarande, nyfiken roll för att hjälpa eleven att få 

redskap för att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. Lärare beskriver det så här: 

precis, att man inte bara säger till utan att man förklarar (F2:1). 

Och just det att prata strategier lite hur tänker vi till nästa gång när du hamnar i 

denna situationen (F1:2). 

Fritidshemmets fria form möjliggör det som lärarna beskriver. Det finns tid att lyssna, 

förklara och följa upp. Lärarna berättar att på fritidshemmet utvecklar eleven förmågan 

att ta ansvar, hänsyn, reflektera över sitt eget agerande och andras agerande:  

att ta ansvar för sitt eget. Att jag kan se vad jag själv gör. Att inte alltid bry sig 

om vad alla andra gör utan tänka på vad gjorde jag så att detta hände (F2:3).  

att man lyssnar på varandra hela tiden och tar ansvar för sin handling (F1:3). 

Lärarna ser det som sitt uppdrag att stödja eleven i processer där de får utveckla dessa 

förmågor. Genom fritidshemmets fria form och elevers inflytande över undervisningen 

skapas möten mellan individer där friktion uppstår. Lärarna ser inte konflikten som ett 

problem utan en del i undervisningen. På fritidshemmet utvecklar eleven strategier för 

konflikthantering och lek. Lärare beskriver det så här:  

Jag tänker att det här liksom när någon har en pågående lek. Hur går man dit 

då. Jo man går det och frågar om man kan vara med. Ibland kanske man får ett 

nej. Då måste man kanske acceptera det (F2:4). 
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eller om man sitter och bygger. Man springer inte rätt igenom utan man låter 

det vara (F1:5). 

Lärarna berättar att dessa verktyg för konflikthantering vilar på demokratiska värden. 

Lika så lär sig eleven att gå in och ur en lek på ett demokratiskt sätt. Lärarna berättar hur 

de hjälper eleven att förstå ett nej i leken och att det kan vara okej. Vid flera tillfällen 

återkommer berättelserna kring hur viktigt det är att eleven tar ansvar för sina handlingar 

och vågar stå för dem. Lärarna berättar att elever lär sig att individer reagerar olika i 

samma situation, att känslor kan uttryckas på olika sätt och att det är okej att det är så. De 

lär sig att förhålla sig till att olika individer kan ha olika behov, att vänta på sin tur, 

släppa fram en kompis, dela med sig, samsas om, respekt, tolerans och att konflikter inte 

är något farligt utan tillhör relationskapandet. Lärarna beskriver att: 

..det är olika förutsättningar och att alla får ta plats (F2:5) 

Att man i gruppen tillåts att vara olika (F2:4) 

det är ingen fara att bli osams det är lugnt. Det tillhör att bli osams (F1:2) 

Dessa beskrivningar berättar om hur eleven kan få pröva, göra fel, försöka igen och på så 

sätt får möjlighet att lyckas. Hela tiden finns läraren som stöd i processen.  

Genom att vara grupporienterat 

Den demokratiska förmågan tränas hela tiden i alla situationer på fritidshemmet. Det 

gäller att läraren snappar upp situationer som uppstår och gör något med dem. Det är ett 

praktiskt vardagsnära lärande som sker där trygghet i gruppen är en förutsättning. Alla 

elever ska kunna få känna att de har en betydelsefull plats i gruppen. Ingen ska bli 

skrattade åt eller hånad. Det gör läraren genom att vara delaktig tillsammans med 

eleverna, pusha eleverna att pröva nya saker och vara nära när det händer. Lärare berättar 

så här: 

….när vi skulle baka var det en ny tjej som börjat. Då fick hon vara med och 

baka tillsammans med en lugn tjej eller kille just för att lära känna och känna 

sig stolt. Och hon blir synliggjord i gruppen (F2:6). 

… tränar både eleverna i konflikter själva men att vi också är där och ger dem 

redskap på att lösa konflikten. ….(F1:1)  

först måste det hända saker innan man kan börja träna på det…….sitter ner och 

pratar om vad som har hänt och vad man kan göra istället för att det inte ska 

hända igen (F2:5). 
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På så sätt använder läraren gruppen för att individen ska känna sig trygg och kunna 

utveckla nya strategier för att klara av relationskapande. Elevgruppens storlek och 

personal på fritidshemmet påverkar elevens lärande och utveckling till demokratiska 

medborgare. Läraren behöver kunna följa elevers utveckling och lärande i en nära 

relation till eleven och dess vårdnadshavare. Lärarna uttrycker att lärandet sker hela tiden 

på fritidshemmet och eleverna får möjlighet att pröva och öva under hela dagen. Alla 

lärares berättelser vittnar om att det finns strategier för hur eleven på bästa sätt ska lösa 

konflikter eller gå in i och ut ur en lek. De beskriver strategierna så här:  

Och i konfliktlösningen tänker jag. Att först får du berätta och då är du tyst och 

sedan får du berätta och då är du tyst. Bådas berättelse är lika viktiga. Sedan 

måste du också berätta vad vad det du gjorde som behöver be om ursäkt för 

och vad gjorde du som du behöver be om ursäkt för (F1:4). 

jag brukar inte säga svaret utan ge möjlighet att komma på lösningen (F2:1) 

det är alltid lättare när det kommer från eleverna själva (F3:3) 

då tänker jag att vi behöver lära den här eleven att vara med i leken. Till 

exempel idag är du katt.. (F1:1) 

Dessa strategier lärs ut i samspel med gruppen. De beskriver att gruppen hjälper till att 

utveckla strategier tillsammans.  

Genom relationer 

Lärarna beskriver att eleverna utvecklar förmågan att lyssna på varandra, visa respekt för 

varandras berättelser, respektera olika åsikter, att de inser att regler inte är något dåligt 

utan en förutsättning för att vi tillsammans ska fungera, att inte bara veta vad som är rätt 

eller fel utan att även vilja agera därefter. Eleven lär sig att missförstånd händer och att 

det är en naturlig del av relationskapandet mellan individer. Likaså utvecklar eleven tillit 

till sin egen förmåga på fritidshemmet. Lärarna berättar att de hjälper eleverna med att 

kunna rätta till missförstånd snabbt för att det inte ska bli en så stor grej. Så här beskriver 

en lärare det: 

och att man lär eleverna det här med att det var ett missförstånd. Och att man, 

förlåt det var inte meningen, ja säg det direkt så behöver det inte…(F1:3) 

Lärarna beskriver det som om de vill avdramatisera och få eleven att förstå att 

missförstånd tillhör samspelet mellan individer. Likaså berättar lärarna att de lär eleven 
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att man inte behöver vara överens utan det är okej att ha olika åsikter och det kan man 

vara överens om.  

Lärarna ser sig själva som förebilder och att de ska agera därefter. De uttrycker det som 

att det är en gemensam överenskommelse och att det är viktigt med ett gott samarbete för 

att undervisningen i fritidshemmet ska bli framgångsrikt. Eleverna påverkas av hur 

personalen beter sig mot varandra. Läraren behöver lära känna eleven och anpassa sitt 

agerande efter olika individers behov. Eleverna är med sina kompisar och relationen dem 

emellan tas på stort allvar. Den fria formen på fritidshemmet möjliggör tid för att reda ut 

problem och hinna samtala med varandra utan tidspress. Lärarna beskriver sitt agerande 

där samtal har en central funktion, att ta små steg och att eleverna måste få möjlighet att 

pröva många gånger i olika situationer. Så här beskriver en lärare samtal: 

..då kan jag sätta mig lite där och prata lite och sedan lite där. Man smyger 

vidare och sätter sig lite där……Man kan sitta och lyssna på dem och ställa 

frågor kring det de pratar om. Man kan upptäcka mycket på de samtalen (F2:1) 

Dessa stunder med samtal gör att lärarna får en relation till och kunskaper om eleven som 

läraren använder i sin undervisning i andra sammanhang. De beskriver sitt agerande som 

behovsstyrt och att relationen till eleven är viktig för att lyckas med undervisningen. Att 

de tar emot, följer eleven en längre tid i skolan och på så sätt skapar en förtroendefull och 

trygg relation. Lärarna beskriver relationen till eleven som en ärlig relation där eleven 

vågar säga vad hen tycker, inte vad den tror att läraren vill höra. De berättar även att de 

samtalar inom personalen på fritidshemmet kring sitt relationskapande till eleven. Om det 

finns problem så hjälps man åt att uppmärksamma det.  

6.3 Resultatsammanfattning 

Lärarnas berättelser vittnar om en vilja att skapa ett tryggt sammanhang på fritidshemmet 

där eleverna kan få möjlighet att pröva och diskutera utan att känna rädsla eller olust. De 

beskriver en vilja att skapa förståelse mellan individer och det som sker i gruppen. 

Lärarna beskriver processer som tar sin utgångspunkt i elevernas intresse och behov. 

Hela processen och elevernas delaktighet i processen är betydelsefull. Lärarna beskriver 

att eleverna är delaktiga i planeringen och utvecklingen av undervisningen och lärarna 

pendlar hela tiden mellan att stödja och styra processer. Genom leken lär sig eleverna att 

hantera vardagliga situationer där deras agerande vilar på demokratiska värden. 
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Fritidshemmets fria form möjliggör tid för att samtala, lyssna, förklarar och följa upp det 

som sker. Lärarna är följsamma, nyfikna, in lyssnande och stödjer eleverna i deras 

vardag. Lärarna tar vara på situationer som uppstår i elevernas vardag samt skapar 

situationer där eleverna utvecklar demokratisk förmåga och kompetens. Lärarna 

använder gruppen för att möjliggöra individens utveckling av strategier för att klara av 

relationskapande. Konflikter ses inte som ett hinder utan som en naturlig del av 

relationskapande mellan individer. Lärarna ser sig själva som förebilder och eleverna 

påverkas av hur personalen beter sig. Relationerna som uppstår i fritidshemmet är 

betydelsefulla för att lyckas med undervisningen.  
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Diskussionen består av två delar. Den valda metodens för- och nackdelar redovisas i 

delen som benämns metoddiskussion. Studiens resultat i förhållande till forskning och 

teoretisk utgångspunkt behandlas i den del som benämns resultatdiskussion. Till slut 

avslutas avsnittet med nya frågor som studien har väckt.  

7.1 Metoddiskussion 

Denna studie bygger på fokusgruppsintervju som metod. Metoden skapar förutsättningar 

för ett koncentrerat och fördjupat samtal. Att använda observation som metod hade varit 

näst intill omöjligt eftersom den skulle kräva stor tidsåtgång och det skulle vara svårt att 

veta när när ämnet skulle diskuteras eller var. Likaså hade det varit svårt att skapa 

tillfällen för att ställa fördjupande frågor vid informella samtal. Jag hade kunnat välja 

individuell intervju som metod. Wibeck (2010) menar att de är enklare att bearbeta, 

analysera och rent praktiskt genomföra. Men det som jag då hade missat är den 

mellanmänskliga dynamiken som uppstår vid ett samtal individer emellan (Bryman, 

2011). Kvale och Brinkman (2015) menar att det kan vara lätt att tro att 

forskningsintervju är enkla att genomföra eftersom de genomförs likt ett vardagligt 

samtal. Den uppfattningen kan innebära att man sätter i gång med intervjuandet utan 

nämnvärd förberedelse. Det i sin tur kan innebära att du får ett rikt material med innehåll 

som inte besvarar dina forskningsfrågor. Intervjuguiden hjälpte mig att hålla focus i 

samtalet och få fram användbart material som kunde hjälpa till att besvara 

forskningsfrågorna. Vidare menar författarna att forskningsintervju är ett hantverk och att 

det kräver en hög färdighetsnivå samt att intervjuaren har stor kunskap kring 

ämnesområdet. Jag har inte stor erfarenhet kring att genomföra kvalitativa intervjustudier 

och därmed inte ett utvecklat kunnande i detta hantverk. Den aspekten är till nackdel i 

mitt val av metod. Däremot har jag lång erfarenhet av att arbeta med kollegial 

handledning. Det skulle kunna hjälpa upp mina bristande erfarenheter kring att 

genomföra intervjuer. När det gäller kunskap i ämnesområdet skulle jag vilja påstå att 

den är förhållandevis stor. Jag har undervisat i fritidshem i närmare 20 år, har varit med 

och skrivit läroplanstexten för fritidshem, deltagit i forskarprocesser i min egen 

fritidshemspraktik samt kontinuerligt samarbetat med skolverket kring texter om 
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undervisning på fritidshemmet. Vid varje intervjutillfälle har jag noga förhållit mig till 

det Kvale & Brinkman (2015) menar är en risk att forskaren genom sitt kroppsspråk 

bekräftar önskvärda svar eller ställer ledande frågor för att få önskvärda svar. Studien 

bygger på en ostrukturerad intervjumetod. Den möjliggör en friare form av samtal mellan 

deltagarna och intervjuarens roll blir mer att hålla fokus på ämnet samt att ställa 

fördjupande frågor. Här har intervjuguiden varit ett stort stöd.    

Sammanfattningsvis har den ostrukturerade fokusgruppsintervjun möjliggjort att leva upp 

till studiens syfte och hjälpt till att svara på forskningsfrågorna. Metoden har möjliggjort 

ett rikt analysmaterial som ligger till grund för resultatdiskussionens innehåll. Om en 

större studie genomförts hade det varit intressant att berika den med observationer ur 

verksamheten samt med elevintervjuer i form av samtalspromenader.  

7.2 Resultatdiskussion 

Lärarna i denna studie beskriver demokrati i fritidshem både som formell och mer 

informell. De beskriver formella företeelser så som val av olika slag, beslutsprocesser, 

spelregler och så vidare. De beskriver informella företeelser som uppstår i de 

mellanmänskliga relationerna som ständigt pågår i verksamheten. Dessa 

mellanmänskliga relationer uppstår utifrån elevens intresse och initiativ. Eleven får 

känslomässigt uppleva situationer genom olika slags lek som utvecklar deras 

demokratiska förmåga och förhållningssätt. Men även de mer formella situationerna som 

lärarna beskriver utgår från elevens vardag och vad som sker där. Lärarna beskriver hur 

eleven till stor del väljer eller påverkar även de mer formella aktiviteterna på 

fritidshemmet. På så sätt finns det ett ständigt samspel mellan olika individer och en 

ständig förhandling kring det som sker på fritidshemmet. Det innebär att det som Dewey 

(2015) skriver fram som en dialektisk process är en vardaglig företeelse på 

fritidshemmet. Alltså att i det samspel som hela tiden pågår på fritidshemmet får eleven 

möjlighet att förvärva kunskap och utveckla demokratisk förmåga samt förhållningsätt. 

På fritidshemmet får eleven möjlighet att pröva, förstå och leva i ett sammanhang som 

vilar på demokratiska värden. Grannäs (2011) menar att ett demokratiskt förhållningssätt 

hos medborgare är en förutsättning för att medborgarna ska ta ansvar för att utveckla ett 

demokratiskt samhälle. Sverige är ett väl utvecklat samhälle där utbildning blir en viktig 

byggsten för att samhället ska utvecklas vidare. Det ställer stora krav på skolan som i sitt 
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uppdrag har att utbilda demokratiska samhällsmedborgare. Det är också i skolan som 

olika individer kan mötas, utbyta erfarenheter och kunskaper med varandra. Det är där 

olika individer kan bygga något gemensamt tillsammans. Fritidshemmet är inte 

obligatorisk men det är en del av grundskolan. De flesta yngre eleverna i skolan 

tillbringar stora delar av sin tid inom fritidshemmets undervisning. Forskningen visar att 

demokratifostran i skolan till stor del handlar om disciplinära åtgärder. Men det räcker 

inte att inordna sig efter olika regelverk, utan individen behöver vilja leva efter 

demokratiska värden samt utveckla dem (Aspán & Elvstrand, 2014; Elvstrand, 2009; 

Grannäs, 2011). Lärarnas berättelser i denna studie vittnar om hur de följer och är nära 

eleven i relationsskapandet. De skapar en trygg grupp där individerna tar hand om 

varandra utifrån demokratiska värden. Skaremyr (2014) lyfter vikten av att förstå 

gruppens kulturella koder, normer och värderingar. På så sätt blir undervisningen i 

fritidshemmet en arena där eleven utifrån sin vardag kan tillägna sig förhållningsätt, 

förmågor och kompetens i demokratisk anda. Fritidshemmets undervisning skapar 

möjlighet för eleven att leva i ett demokratiskt sammanhang. På så sätt visar denna studie 

att fritidshemmet är ett viktigt komplement till övriga skolan för att eleven ska utvecklas 

till en demokratisk medborgare. Det betyder att likvärdig kvalitativ undervisning på 

fritidshemmet kräver både kompetens och förutsättningar.  

Studien visar att det inte bara är den fria formen av undervisning som sker på 

fritidshemmet som möjliggör detta utan även lärarens agerande har betydelse. Precis som 

Haglund (2004) Hansen (1999) och Hippinen (2002) beskriver lärarens yrkesroll 

beskriver lärarna i studien hur de försöker sätta sig in i elevens perspektiv, skapa ett 

känslomässigt engagemang, stötta elever och fånga upp situationer i vardagen. I dessa 

vardagliga situationer skapas lärande och mening för elevens utveckling av demokratiska 

färdigheter. Jag tänker specifikt på hur läraren beskriver deras agerande i leken. Hur de 

nyfiket närmar sig elevens lek och går in i den för att stötta både enskilda elever men 

även gruppen i stort. Dahl (2011) beskriver barns strategier för att få tillträde till 

gemenskap. Studien visar hur läraren tränar eleven för att få tillgång till dessa strategier 

och kunna fungera i en gemenskap på demokratisk grund. På så sätt möjliggör och 

kompletterar det situationstyrda och upplevelsebaserade lärande som sker på 

fritidshemmet skolans samlade uppdrag. Även om fritidshemmets undervisning inte 

levererar mätbara kunskaper har denna studie påvisat att fritidshemmets didaktik och 

utformning kan har ett stort värde i demokratiutbildningen. 
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Enligt Grannäs (2011) är uppdraget i skolan större än att bara utbilda individer i 

demokratiska beslut eller processer. Uppdraget är även att fostra individer i ett 

demokratiskt förhållningsätt och att de agerar utifrån demokratiska värden. Lärarna på 

fritidshemmets nyfikna och frågande förhållningssätt gör att situationer problematiseras i 

samklang med andra. Vygotskij (1999) menar att med hjälp av andra kan individen 

utvecklas längre. Lärarnas berättelser vittnar om hur de använder gruppen för att den 

enskilda individen ska utvecklas. På så sätt har gruppen betydelse och hur läraren 

organiserar undervisning och lärande med hjälp av den. Både gruppens storlek men även 

individerna som befinner sig i gruppen har betydelse. Det känslomässiga engagemanget i 

dessa situationer gör att eleven får upplevelser av och möjlighet att pröva sig fram med 

stöd av gruppen till önskat demokratiskt agerande. Lärarna berättelser återkommer 

ständigt till att beskriva hur viktigt det är för eleven att känna sig trygg i gruppen. Likaså 

visar Ihrskog (2016) att det är viktigt att tillhöra en gemenskap för eleven. För att våga 

pröva sina ställningstagande måste eleven känna trygghet och tillit till gruppen. Lärarna 

ser sig själva som viktiga aktörer för att skapa den här känslan. De beskriver sig själva 

som förebilder och en vilja att förstå elevernas samspel. Det innebär att läraren i 

fritidshem kan kompletterar övriga skolans undervisning genom att hjälpa till med att 

skapa en trygg gemenskap för eleverna.  

Både Säljö (2014) och Skaremyr (2014) besriver att kulturella koder och redskap som 

finns i elevens miljö präglar dem. De behöver både förstå och utveckla dessa för att 

fungera som individ i en grupp. Lärarna i studien berättar om hur de använder gruppen 

som hjälp för att eleven ska kunna pröva sig själv i förhållande till andra. De tar hjälp av 

gruppen tex vid konflikthantering för att skapa mening, engagemang och förståelse. 

Lärarna beskriver hur de vill att eleven ska förstå olika perspektiv och respektera 

varandras perspektiv. De berättar hur de försöker lyssna till allas berättelser, alla har rätt 

att göra sin röst hörd och respekteras för det. På så sätt skapas det en miljö på 

fritidshemmet som blir tillåtande och misstag eller missförstånd ses inte som hot utan 

snarare som en del i undervisningen. Men lärarna beskriver även hur de tränar eleven i 

strategier för att klara av relationsskapandet. Detta gör lärarna med leken som 

utgångspunkt. Läraren går in i och ut ur leken för att hjälpa eleven att hantera, utveckla 

och förstå vad som sker där i. De beskriver leken och dess förhandling hur den formar 

elevens agerande till att vara demokratiskt. Det är intressant att lyssna på hur lärarna 

beskriver att de håller sig nära leken för att kunna kliva in leken och påverka 
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utvecklingen av den. Det betyder att både miljön och lärarens agerande har betydelse. 

Det visar på att hela tiden finns elevens intresse och behov i fokus när läraren tar sig an 

organisering av undervisningen. Eleven är till stora delar delaktig i innehållet av 

vardagen på fritidshemmet och det gör att sammanhang blir tydligt sammankopplat med 

elevens eget agerande. Samanfattningsvis visar studiens resultat att de mellanmänskliga 

relationerna som fritidshemmet undervisning skapar har betydelse för hur skolan lyckas 

med att utbilda och fostra demokratiska medborgare. Studien visar hur det 

upplevelsebaserade, situationstyrda och grupporienterande lärandet på fritidshemmet 

utvecklar elevens demokratiska förhållningsätt, förmåga och kompetens. Denna studie 

kan på så sätt bidra till att få syn på undervisningens karaktär och genom att sätta ord på 

den kan vi utveckla undervisningen vidare. Studien ger ett kunskapsbidrag till tidigare 

forskning genom att beskriva innehållet i undervisningen på fritidshemmet samt 

didaktiken på fritidshemmet. Likaså har tidigare forskning visat att skolan i stor 

utsträckning ägnar sig åt disciplinära åtgärder när det gäller demokratifostran. Denna 

studie visar att fritidshemmet har ett förhållningsätt som utvecklar demokrati genom de 

mellanmänskliga relationer som uppstår i undervisningen på fritidshemmet.  

 

7.3 Nya frågor studien har väckt? 

Det har varit spännande att fördjupa sig utifrån studiens syfte. Att få möjlighet att följa 

lärarnas berättelser kring sin undervisning har varit lärorikt. Arbetet med studien har 

uppmärksammat mig på att forskning kring fritidshemmet innehåll är väldigt begränsad. 

Likaså är fritidshemmets betydelse för elevens måluppfyllelse ett område som inte 

forskning har berört i så stor utsträckning. Det skulle vara intressant att komplettera 

studien med observationer av verksamheten. Möjligheten att få syn på lärarens didaktiska 

förhållningssätt och vilket agerande som leder till framgång skulle kunna 

uppmärksammas. På så sätt skulle fritidshemmets betydelse för elevens bildning blir mer 

tydlig och kvalitén på undervisningen skulle kunna säkerställas.  
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Bilaga 1. Intervjuguide  

Följande Information ska ske innan intervju genomförs:  

Syfte med studien. 

Konfidentialitet – informanterna ges största möjliga anonymitet. Vissa citat kommer att 

användas i resultatdelen. Citaten kommer att avidentifieras och därmed inte härledas till 

informanterna.  

Insamlade data kommer att bearbetas och analyseras i studien.  

Intervjun kommer att spelas in som en röstupptagning.  

Informanterna får hoppa över en fråga eller avsluta intervjun när den så önskar. 

Frågor att använda som ramverk vid genomförande av intervju: 

Demokrati 

Alla i skolan har ett uppdrag att utbilda demokratiska medborgare. Eleven fostras och 

tränas till att bli en demokratisk medborgare både i den mer formella 

klassrumssituationen som i den mer informella relationella situationen där kamrater möts 

i samspel. Skulle ni kunna berätta för mig om vad demokrati är på ert fritidshem? 

Didaktiken 

När du planerar eller genomför undervisning på fritidshemmet. Hur gör du då för att 

eleverna ska utvecklas till demokratiska medborgare? 

- Kan du beskriva exempel på hur den undervisningen kan vara?  

- På vilket sätt utvecklas de till demokratiska medborgare? 

- Är det något speciellt i ditt agerande som gör att eleven lär sig demokratisk kompetens 

eller värden? 

- Kan du utveckla dina tankar ytterligare? 
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Miljö/förutsättningar 

Finns det speciella situationer eller platser i fritidshemmet där eleven fostras och tränas 

till att bli demokratiska medborgare?  

- Kan du beskriva exempel var kan vara?  

- Kan du beskriva exempel på en sådan situation? 

- Kan du berätta mer? 

- Kan du utveckla dina tankar ytterligare? 


