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Abstrakt 

Författarnas namn: Josefin Davidsson och Marlene Krivohlavek 

Titel: Utanförskap bland elever i fritidshem? En studie om hur fritidspedagoger arbetar 

förebyggande mot utanförskap utifrån deliberativ demokrati 

Engelsk titel: Alienation among students in after-school? A study of how educators work 

preventively against exclusion by deliberative democracy  

     Antal sidor: 35 

  

 

Vår studie om utanförskap lyfter problematiken kring utanförskap bland elever i fritidshem. 

Studien visar hur vanligt förekommande utanförskap är bland elever i fyra olika fritidshem i 

en mindre kommun i Småland. Vad som uppmärksammas i studien är huruvida 

fritidspedagogerna är medvetna kring utanförskapet, både det frivilliga och ofrivilliga, samt 

ifall fritidspedagoger möjligen kan arbeta utifrån ett deliberativ demokratiskt synsätt för att 

försöka motverka utanförskap. Deliberativ demokrati innebär att man låter eleverna vara 

delaktiga och få inflytande i gemenskapen samt verksamheten, genom samtal, argumentation 

och diskusson. Vi har valt att intervjua åtta fritidspedagoger samt gjort observationer i 

barngrupper i fyra olika fritidshem i kommunen för att försöka få fram ett resultat. 

Kommande resultat som framförs i studien är: Utanförskap är inte vanligt förekommande 

bland elever i fritidshem, däremot är det många elever som frivilligt väljer att vara ensamma. 

Deliberativ demokrati är ett okänt begrepp bland fritidspedagoger men anses ändå vara 

centralt i deras dagliga arbete till viss del genom att elever får lov att samtala och diskutera 

om både aktiviteter, utvärdering samt kring personliga händelser. Både fritidspedagoger och 

resultatet ifrån observationer, tyder att det är möjligt att eleverna blir mer delaktiga i 

gemenskapen och verksamheten genom att inneha ett deliberativ demokratiskt synsätt i 

fritishemverksamheten.  
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1 Inledning 
Som människa är det viktigt att få vara med och vara en del av en social gemenskap. Vi lär 

oss genom att socialisera i samspel med andra. Barn behöver utveckla den sociala 

kompetensen redan i tidig ålder för att kunna delta i samvaron med både barn och vuxna. 

Risken att barn hamnar utanför gemenskapen ökar om de inte får möjlighet att utveckla social 

kompetens (Nielsen, 2006). Läroplanen (Lgr11, 2011) redogör för skolans två centrala 

uppdrag, kunskapsuppdraget och det demokratiska uppdraget. Det demokratiska uppdraget 

syftar till att fostra eleverna till goda demokratiska medborgare som kan fungera i samhället. 

Fritidshemverksamheten har som uppdrag att stödja elevernas kunskapsutveckling och vara 

ett komplement till skolan. Den kompetens som en fritidspedagog har innebär även att stödja 

barns sociala samspel och skapa ett arbete med demokratiska värdegrundsfrågor, som 

förebyggande mot mobbning och andra kränkande behandlingar så som utanförskap (Kvalitet 

i fritidshem, 2007). Fritidshemverksamhetens arbete kan härmed skapa goda förutsättningar 

för elever att bli en del av gemenskapen vilket är viktigt, för att eleverna ska bli fungerande 

individer i vårt samhälle och inte hamna i ett så kallat utanförskap.  

Utanförskap är ett begrepp som är svårt att definiera och har under senare år präglat den 

politiska debatten om arbetsliv och välfärd i Sverige. Begreppet utanförskap omfattar 

områden som social exkludering, marginalisering och utestängning inom olika arenor i vårt 

samhälle (Alm, 2011). I vår studie har vi tänkt undersöka utanförskap ur ett deliberativ 

demokratiskt perspektiv och lägga vikten på det ofrivilliga utanförskapet inom 

fritidshemverksamheten. Med det ofrivilliga utanförskapet syftar vi till de elever som har 

hamnat utanför gemenskapen i fritidshemmet och därmed blir exkluderade från 

innanförskapet (Fahlgren, 2009). Innanförskap handlar om ett sammanhang av sociala 

relationer och de elever som befinner sig innanför gränserna är delaktiga i innanförskapet och 

i gemenskapen. Hamnar elever i ett tidigt skede utanför gemenskapen riskerar eleverna att bli 

marginaliserade i hela sitt vuxna liv (Stigendal, 2002).  

Deliberativ demokrati har blivit en viktig del i skolans demokratiska arbete där pedagoger 

arbetar med värdegrundsfrågor. Englund (2003) skriver att deliberativ demokrati utgår från tre 

olika principer, ömsesidighet, offentlighet och ansvarhet. I den deliberativa demokratin ingår 

det deliberativa samtalet. Det deliberativa samtalet innebär att människor diskuterar kollektivt 

om olika uppfattningar. Här ska individen ta ansvar, överväga, söka argument samt ta 

ställning i strävan att finns normer och värden som alla kan enas om. Skolan är en mötesplats 

för människor från olika kulturer med olika värderingar och trosuppfattningar. Därför blir det 

deliberativa samtalet ett viktigt verktyg för eleverna då kommunikationen är ett värdefullt 

element för att kunna anamma de demokratiska värdena i skolan och vårt samhälle och 

därmed bli en del av gemenskapen (Englund, 2003).  

Under vår tid på lärarutbildningen har vi haft möjlighet att uppmärksamma elever som vi 

upplevt hamnat utanför i barngruppen, samtalen, leken och vid de olika aktiviteterna på 

fritidshemmet. I allmänna råd och kommentarer kvalitet i fritidshem (2007) står det att vårt 

uppdrag som fritidspedagog är att skapa en meningsfull samt stimulerande tid som hävdar att 

utgå från den enskilda elevens behov och intresse, förena omsorg och pedagogik samt stödja 

elever i deras fysiska, intellektuella, sociala och emotionella utveckling (Kvalitet i fritidshem, 

2007).  Detta ger oss därmed en inblick i hur viktig vår roll som fritidspedagog är när det 

gäller att se till att eleverna utvecklar social kompetens för att eleverna inte ska hamna i ett 

utanförskap. 
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1.1. Problemformulering 
I vår studie vill vi för det första i mindre utsträckning försöka få fram ett resultat som visar 

om det förekommer utanförskap i fyra olika fritidshem i en mindre kommun i Småland som vi 

valt att göra våra undersökningar på. För det andra vill vi se om ett deliberativ demokratiskt 

synsätt kan vara ett användbart verktyg i arbetet på fritidshem och om det möjligen kan 

motverka utanförskap. Vårt val av problemområde grundar sig på våra tidigare erfarenheter av 

utanförskap som vi själva har fått uppleva bland elever i fritidshem, under vår tid på 

lärarutbildningen när vi har gjort vår VFU (verksamhetsförlagd utbildning).  

Figuren nedan visar på ifall brist på deliberativ demokrati kan leda till ett utanförskap.  

X och Y visar på vilka metoder vi har tänkt använda oss utav, vid insamling av empiri. Med 

intervjuer har vi tänkt undersöka ifall deliberativ demokrati förekommer och möjligen kan 

motverka utanförskap. Med observationer vill vi försöka se ifall utanförskap är vanligt 

förekommande bland elever i fyra olika fritidshem i en mindre kommun i Småland. 

 

Figur 1: Problemområden 
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2 Syfte, frågeställningar och studiens disposition 
 

2.1 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning utanförskap förekommer bland 

eleverna i fritidshem, samt undersöka i vilken mån fritidspedagogerna är införstådda med 

begreppet deliberativ demokrati och ifall det finns möjlighet till att deliberativ demokrati kan 

motverka utanförskap.  

2.2 Frågeställningar 
1. I vilken utsträckning förekommer utanförskap i fritidshemverksamheterna och vilka 

arbetsmetoder implementerar fritidspedagogerna förebyggande mot utanförskap? 

2. Förekommer det ett deliberativ demokratiskt synsätt ute i fritidsverksamheterna och är 

personalen bekanta med begreppet, samt finns det möjlighet att deliberativ demokrati kan 

motverkar utanförskap? 

2.3 Disposition 
Studiens disposition är följande, kapitel 1 inleds med en inledning av studien samt en 

problemformulering där en förklaring av de valda problemområdena förekommer.  

Kapitel 2 redogör för studiens valda syfte och frågställningar.  

 I kapitel 3 framställs tidigare forskning som berör de problemområden vi har valt att skriva 

om i vår studie, nämligen utanförskap bland elever i fritidshem samt ifall en deliberativ 

demokratisyn i den pedagogiska verksamheten kan komma att motverka utanförskap. Vi 

kommer att redogöra för tidigare forskning i tre underrubriker, utanförskap och innanförskap 

bland elever i samtliga skolåldrar, deliberativ demokratiskt synsätt inom pedagogisk 

verksamhet och fritidshem. 

 I kapitel 4 skriver vi en kort förklaring av innebörden av den pedagogiska verksamheten vår 

studie är konstruerad kring, nämligen fritidshem, för att ge läsaren en inblick i verksamhetens 

uppbyggnad för vidare förståelse av studien. 

I kapitel 5 redogörs de teoretiska utgångspunkterna som blir grund för analys och tolkning. 

Dessa är vidare utanförskap-innanförskap, social kompetens/ gemenskap samt deliberativ 

demokrati.  

I kapitel 6 redogörs för vilka val av metoder samt metodansats som varit relevanta för studien, 

det vill säga hur informationen inhämtats, vilka tillvägagångssätt som använts, samt hur 

informationen bearbetats. Forskningsetiska överväganden nämns även i kapitlet.  

Kapitel 7 ge en redogörelse av studiens resultat från den empiriska insamlingen som gjorts 

under studien och under kapitel 8 analyserar vi samt tolkar resultatdelen i förhållande till de 

teoretiska utgångspunkterna, kapitel 5. 

Avslutningsvis presenteras det i kapitel 9 en kort resultatdiskussion, där utgångspunkten är 

den analys som tidigare genomförts i vår studie. Därefter fortlöper två underrubriker där en 

generell diskussion angående hela studien diskuteras.  
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3 Tidigare forskning 
Vår avsikt med detta kapitel är att ta fram den tidigare forskning som berör de 

problemområden vi har valt att skriva om i vår studie, nämligen utanförskap bland elever i 

fritidshem samt ifall en deliberativ demokratisyn i den pedagogiska verksamheten möjligen 

kan komma att motverka utanförskap. Vi kommer att redogöra för tidigare forskning i tre 

underrubriker. I underrubrik 3.1 redogörs för forskning kring utanförskap och innanförskap 

bland elever i samtliga skolåldrar. Underrubrik 3.2 tar upp forskning kring hur ett deliberativ 

demokratiskt synsätt inom pedagogisk verksamhet förekommer. Sista underrubriken, 3.3 

redogör för tidigare forskning kring fritidshem. Forskning kring utanförskap bland elever i 

fritidshem, utifrån ett deliberativ demokratiskt synsätt för att motverka utanförskap, är något 

vi inte har upptäckt, se figur 2. Här har vi inte funnit forskning som berör samtliga tre 

aspekter.  

 
Figur 2: Forskningsområden 

 
 

För att få fram tidigare forskning som berör utanförskap, deliberativ demokrati samt 

fritidshem har vi gjort ett urval av litteratur som vi anser har varit relevant för vår studie. 

Litteratur angående utanförskap var svårt att finna, då den flesta litteraturen berörde aspekten 

mobbning. Vi fann tre olika källor angående utanförskap. Forskning kring deliberativ 

demokrati som ett verktyg i en pedagogisk verksamhet, för att motverka utanförskap, var 

också svårfunnen då mycket litteratur berörde begreppet i sig snarare än som ett fungerande 

verktyg i en pedagogisk verksamhet. Vi fann även här tre olika källor angående deliberativ 

demokrati. Avslutningsvis var även tidigare forskning kring fritidshem i förhållande till våra 

valda problemområden svårfunnen då det mest finns offentligt material, som till exempel 

olika publikationer. Tillslut fann vi en publikation som berör ämnet.  

3.1 Utanförskap och innanförskap bland elever 
Mikael Stigendal (2002) har i sin rapport Vägar till framgångsalternativ – Mötet i skolan 

mellan utanförskap och innanförskap forskat kring vad som bidrar till ett utanförskap. 

Stigendal tar i sin forskning upp vad utanförskap respektive innanförskap betyder, samt vad 

elever, personal och föräldrar anser en framgångsrik skola är, där man som elev inte riskerar 

att hamna i ett utanförskap. 
 
Stigendal (2002) argumenterar att utanförskap kan uppstå var som helst så länge det finns 

något som en människa vill vara innanför i. Exempel han belyser är kompisgäng där vissa 

individer inte får vara med. Stigendal hävdar att det handlar om ett socialt sammanhang. Finns 

det utanförskap så måste det finnas innanförskap, då man inte kan vara utanför något som inte 

finns. Inom skolans värld, menar Stigendal att läroplanerna syftar till att skolan ska förbereda 

eleverna för samhällslivet. Frågan som Stigendal ställer sig i forskningen är, vad innebär detta 
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samhällsliv? Vad måste man klara av för att inte hamna utanför? De slutsatser Stigendal 

(2002) kommer fram till, om vad som är orsaker till att elever hamnar i utanförskap är 

följande: elever som inte klarar av betygen eller samhällets olika inträdeskrav, utländsk 

bakgrund, låg social samhällsklass, språksvårigheter samt handikapp. Beträffande hur en 

framgångsrik skola ska se ut, har Stigendal intervjuat både elever, personal och föräldrar. 

Eleverna tycker att arbetsformerna i skolan är viktiga. Härmed menar eleverna att en 

framgångsrik skola kännetecknas av mycket grupparbete. Eleverna hävdar att gemenskapen 

och variationen skapar ett innanförskap, då eleverna berättar att alla elever ska få chans att 

delta i arbetena så att ingen ska behöva känna sig utanför. Eleverna sa vidare att de sociala 

relationerna i skolan är enormt viktiga, både mellan elev-lärare och att man har kompisar. En 

viktig aspekt många elever betonade var att ett förtroende till lärarna måste existera. 

Personalen påpekade att de arbetade för att få eleverna att tro på sig själva och skapa sig ett 

självförtroende. Detta ansåg personalen ska skapa en framgångsrik skola. Vidare tryckte 

personalen på trivsel, då den viktigaste grunden till en framgångsrik skola är att eleverna trivs 

och mår bra. Slutgiltigen intervjuade Stigendal föräldrarna och de flesta föräldrar påpekade 

betydelsen av samarbete. Här menade föräldrarna att om informationsflödet mellan skola och 

föräldrar fungerar är det vidare en framgångsrik skola. Avslutningsvis ansåg även föräldrarna 

att trivsel bland eleverna är A och O (Stigendal, 2002). 
 
Gunilla Ingestad (2006) lyfter i sin avhandling Dokumenterat utanförskap – om skolbarn som 

inte når målen, hur elever kan riskera att hamna i ett utanförskap under hela sin livstid om 

man som skolbarn inte når målen som är satta i skolan. Ingelstad menar vidare att man som 

lärare ska börja i barnens tidiga ålder att se till att de klarar av skolan samt att de hamnar i en 

gemenskap. I sin avhandling lyfter Ingelstad att utanförskap handlar mycket om roller och 

förväntningar. Alla barn har vissa roller i olika sammanhang och att man som vuxen bör vara 

medveten om dessa, samt sätta gedigna förväntningar på barnen som de kan behärska. Vidare 

hävdar Ingelstad att inkludering är otroligt viktigt för att barnen inte ska känna sig utanför 

eller avvikande. Vad gällande arbetssätt betonar Ingelstad att lärare bör ha en helhetssyn på 

eleverna så att eleverna inte riskerar att bekräftas endast i vissa situationer samt inkludering i 

praktiken och inte bara något man samtalar om. Ingelstad trycker mycket på ”En skola för 

alla” där alla elever ska känna sig bekräftade, välkomnande och inkluderande (Ingelstad, 

2006). 
 
I studien Ung i skolan – Om övergångar, klasskamrater, gemenskap och marginalisering 

följer Anders Garpelin (2003) ett antal elevers övergångar från mellanstadiet till högstadiet 

och sedan har eleverna fått berätta från deras perspektiv hur övergången har gått. Garpelin 

menar i sin forskning att mötet med nya människor i människors unga åldrar medför stor 

spänning och förväntningar och är en viktig aspekt för huruvida ens identitet som ung 

människa kommer att utvecklas. Härmed menar Garpelin att hamnar man utanför i ung ålder 

är detta oftast något som kommer att ge konsekvenser hela livet ut. I Garpelins forskning får 

man läsa om olika anledningar till att vissa elever fann sig utanför gemenskapen efter 

skolbyte. Dessa anledningar var följande; språksvårigheter, grupperingar där det var svårt att 

bli en del av gemenskapen, samt grupperingar där man tyckte att det redan fanns tillräckligt 

många. Andra anledningar var avvikande beteende, sådana som ”plugghästar” samt 

”favoriserade elever hos lärare”. Garpelin menar att mycket verkar handla om vilka villkor 

som gäller på de olika skolorna, och att man som elev förväntades uppfylla dessa för att inte 

riskera att hamna i ett utanförskap. Garpelin hävdar i sin forskning att utsatthet är skolans 

vardag och att man som lärare inte får blunda för detta. Utsatthet är något som kommer att 

följa ens utveckling under hela ens livstid. Sådant som brist på relationer och att man blivit 

övergiven eller sviken, eller att man känt att man inte duger som människa, klasskamrat, 
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kompis eller liknande – är erfarenheter som lämnar djupa spår vilka kan hämma ens 

utveckling under lång tid (Garpelin, 2003).  
 

3.2 Ett deliberativ demokratiskt synsätt inom pedagogisk 
verksamhet     
I sin doktorsavhandling samtal, klassrumsklimat och eleversdelaktighet -överväganden kring 

deliberativ didaktik, belyser Kent Larsson (2007) frågor kring ungdomars kunskap om 

demokrati både i skola samt samhälle. Larsson skriver om olika material, som har använts för 

att studera dessa frågor med ungdomar, i åldrarna 14 till 15 i vissa skolor i Sverige. Frågorna 

har använts internationellt och riktar sig inte till den politiska situationen just i Sverige. 

Larsson skriver också om elevers bedömningar och uppfattningar om inflytande, påverkan, 

klassrumsklimat, föräldrarutbildning och invandrarskap. 

 

Utifrån detta analyseras elevernas deltagande i demokratiska frågor som till exempel 

schemafrågor, undervisning, regler och så vidare. Larsson (2007) påpekar i sin avhandling att 

ju mer inflytande eleven har, desto sämre kunskap kring demokrati och samhälle har eleverna. 

Detta hävdar olika kunskapstester. Enligt Larsson (2007) finns det inte några givna svar som 

visar varför detta sker. Larsson förklarar däremot att med hjälp av statsvetenskapliga och 

pedagogiska texter har man kunnat visa att det inte är negativt att ge eleverna möjlighet till 

inflytande, utan att det snarare handlar om lärarens inställning och kunskap om hur detta ska 

ske för att det ska ge goda resultat, samt att eleverna vet sambandet mellan elevansvar och 

elevinflytande. Vidare nämner Larsson (2007) om betydelsen kring bra rumsklimat som 

öppnar för deliberativa samtal i klassrummet för att det ska bli positiv gemenskap, men 

återigen att det ligger stort ansvar i lärarens roll som ledare för att detta ska ske positivt. För 

att deliberativa samtal ska kunna äga rum, krävs det att det finns jämlikhet i samtalet och att 

man skapar rum för öppna samtal där skilda synsätt möts med respekt och tolerans (Larsson, 

2007). 

 

Margareta Bergström och Inger Holm (2005) belyser i sin avhandling Den svårfångade 

delaktigheten i skolan, elevernas delaktighet i skolan ur elevernas perspektiv. Vidare skriver 

Bergström och Holm (2005) om statens Demokratiutredning och de två demokratisyner som 

omfattar skolans institution, nämligen deltagande demokrati och deliberativ demokrati. 

Deltagar demokrati syftar till deltagande i en mer pliktform då deltagande är en skyldighet 

med engagemang och intresse, där man betonar gemenskapen med andra i “en anda av 

jämnlikhet, tillit och gemensamma intressen” (Bergström & Holm 2005:13). Den deliberativa 

demokratisynen sätter samtal och argumentation i centrum. Det som är intressant i Bergströms 

och Holms (2005) avhandling är, hur de påpekar både att skolan är en arena som ger plats för 

deliberativ demokratisyn samtidigt som detta blir problematisk att genomföra på grund av 

maktstrukturerna mellan vuxen/elev och mellan elev/elev. Dock nämner de att dessa 

maktförhållanden som uppkommer är förhandlingsbara och genom ökade demokratiska 

processer kan detta ändras. Larsson (2007) nämner att det är viktigt att förstå att makt är något 

som finns i gemenskapen, som skapar en över – och underordning. Detta kan handla om 

gemenskapen mellan lärare/elev eller elev/elev och behöver inte enbart handla om den 

dominanta aspekten (Larsson, 2007). 

 

Läroplan och styrdokument lyfter betydelsen av att elever ska delta i demokratiska processer i 

skolan och lära sig att ta ansvar. Det gemensamma inflytandet har förskjutits till en mer 

individuellt plan, vilket tyder på mer personligt ansvar än en gemensam demokratiskt process. 

Det demokratiska deltagandet ses mer som en plikt. Detta visar att skolans demokratisyn 

bygger på en mer deltagande demokratisyn, vilket motsäger den deliberativa demokratisynen 
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som demokratiutredningen förespråkar. Enligt utbildningsdepartamentet misslyckas skolan 

med att förmedla sitt demokratiska uppdrag (Bergström & Holm 2005).    

   

Enligt Bergström och Holm (2005) finns det forskning som styrker att många inom skolan 

söker inspiration hos flera samhällsfilosofer för att kunna arbeta mer mot en deliberativ 

demokratisyn. Här krävs det däremot mer tid för att det deliberativa samtalet ska bli mer 

centralt i skolan, då många lärare fortfarande lägger mer vikt på kunskapsuppdraget istället 

för demokratiuppdraget (Bergström & Holm, 2005). Här spelar fritidshemmet en stor roll. 

Som fritidspedagog har man bland annat som uppdrag att stödja elevernas kunskapsutveckling 

och vara ett komplement till skolan. Den kompetens som en fritidspedagog har innebär att 

man stödjer barns sociala samspel, och skapar ett arbete med demokratiska 

värdegrundsfrågor, som förebyggande mot mobbning och andra kränkande behandlingar så 

som utanförskap (Kvalitet i fritidshem, 2007). Här kan fritidspedagoger arbeta mer aktivt, 

genom att ge mer rum för samtal, samt ge eleverna mer förtroende till ansvar och inflytande.  

 

3.3 Tidigare forskning om fritidshem 

I skolverkets publikation Fritidshemmet -en samtalsguide om uppdrag, kvalitet och utvekling 

(2011) skrivs det att fritidshemmet är ett komplement till skolan och förskolan både 

tidsmässigt och kunskapsmässigt. Som fritidspedagog ska man skapa aktiviteter där elever 

använder sig av olika uttrycksformer för att utveckla olika kompetenser. Den mest 

fundamentala och viktigaste uppdrag fritidshem har är att stödja elevers lärande och 

utveckling mot att bli demokratiska, empatiska och sociala medborgare inom fritidsgruppen 

och i vårt samhälle. Ett annat uppdrag inom fritidshemsverksamheten är att främja elevernas 

sociala utveckling och förebygga kränkande behandling. I vår studie riktar vi oss till det 

ofrivilliga utanförskapet. För att motverka utanförskap eller annan typ av mobbning och/eller 

kränkande behandling är det viktigt att jobba med elevernas utvecklande av social kompetens 

för att stärka deras egen identitet och gruppsamhörighet. Detta kan påverkas negativt om 

fritidshemverksamheten inte arbetar efter de uppdrag som finns att följa. Enligt 

skolinspektionens granskning arbetar många fritidshem rutinmässigt och utan någon form av 

pedagogisk verksamhet. Några anledningar till detta är att det kan finnas outbildade 

pedagoger, brist på kunskap om vilka mål som finns att följa i verksamheten, stora 

barngrupper, samt rektors inställning mot fritidshemverksamheten. Här menas att rektorn inte 

lägger så stor vikt på fritidshemverksamheten och/eller inte är införstådd med dess mål och 

uppdrag. I fritidshem publikationen påpekas betydelsen av fritispedagogens arbete med 

eleverna och grupptillhörighet, samt påpekas risken med att elever hamnar utanför och inte bli 

sedda på grund av ökande gruppstorlekar inom fritidshemverksamheten (Fritidshemmet, 

2011). 
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4. Fritidshem 
I detta kapitel kommer en kort förklaring av innebörden av den pedagogiska verksamheten, 

fritidshem för att ge läsaren en inblick i verksamhetens uppbyggnad för vidare förståelse av 

studien.  

4.1 Vad är fritidshem? 
Allmänna råd och kommentarer – Kvalitet i fritidshem (2007:10) förklarar begreppet 

Fritidshem följande: 

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn till och med tolv 

års ålder där barnen är inskrivna. Fritidshem kan bedrivas som en helt fristående 

verksamhet men är oftast i varierande grad integrerad med förskoleklassen 

och den obligatoriska skolan (Kvalitet i fritidshem, 2007:10). 

Fritidshemmet är vidare en verksamhet som regleras i skollagen och Läroplanen för 

grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet (2011) och dessa beskriver hur verksamheten 

ska fungera samt diviser bestämmelser. Kortfattat kan man beskriva att fritidsverksamheten 

omfattar skolfri tid där fritidshemmets huvuduppgift är att genom pedagogisk verksamhet 

komplettera skolan samt erbjuda barnen en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen 

(Kvalitet i fritidshem, 2007). Läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem (2011) 

menar även att ett samarbete ska ske mellan skola och fritidshem som ska se till att berika 

lärande och utveckling hos barnen (Lgr11, 2011). Kvalitet i fritidshem (2007) beskriver 

vidare att fritidshemmets uppdrag behandlar att se till att barnen utvecklar deras sociala 

utveckling, fritidsverksamheten ska förena omsorg och pedagogik samt stödja elever i deras 

fysiska, intellektuella, sociala och emotionella utveckling. Genom fritidspedagogernas 

inriktning och kompetens ska man se till att skapa en gedigen verksamhet som skapar helhet 

och kontinuitet i barns utveckling och lärande. Med sin uttalade inriktning kan även 

personalen i fritidshemverksamheten vara ett värdefullt komplement i arbetet med att arbeta 

förebyggande mot mobbning, trakasserier eller andra problem som kan uppstå inom 

barngrupper, till exempel utanförskap bland elever i fritishem (Kvalitet i fritidshem, 2007). 
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5 Teoretiska utgångspunkter 
I följande kapitel framställs ett avsnitt som ska bli utgångspunkt för analys och tolkning. Detta 

kapitel bygger på tre olika teoretiska utgångspunkter, utanförskap-innanförskap, social 

kompetens/ gemenskap, samt deliberativ demokrati. Dessa olika teoretiska utgångspunkter 

kommer att diskuteras i förhållande till den pedagogiska verksamheten. Avslutningsvis 

fortlöper en sammanfattning av de teoretiska utgångspunkterna.  

5.1 Utanförskap – innanförskap 
Susanne Alm (2011) skriver i sin text Utanförskap att utanförskap är ett begrepp som är svårt 

att definiera och omfattar vidare många områden som till exempel social exkludering, 

marginalisering och utestängning inom olika arenor i vårt samhälle (Alm, 2011). Stigendal 

(2002) påpekar också i sin bok Vägar till framgångsalternativ: mötet i skolan mellan 

utanförskap och innanförskap att det finns många perspektiv på utanförskap. Vidare menar 

författaren att man kan vara utanför i olika aspekter och arenor. Detta styrks av Alm (2011) 

som hävdar att de olika typer av utanförskap som skapas i samhället baseras på ekonomiska, 

sociala och marginaliserade orsaker. Om människan under sin livscykel upplever exkludering 

på grund av de ovan nämnda aspekter kan detta påverka deras livschanser senare i livet vad 

gällande att få vara en del av en social gemenskap. Stigendal (2002) hävdar dock starkt att 

utanförskap står i relation till innanförskap. Man kan vidare inte upplevas vara i ett 

utanförskap om det inte finns ett innanförskap. Det är innanförskapet sätt att fungera som kan 

stänga ute vissa människor. Det handlar om vilka regler, roller, förväntningar och krav som 

utgör vilka som får vara med i innanförskapet och vilka som blir exkluderade. Däremot är det 

inte alltid vi människor som bestämmer reglerna för ett innanförskap respektive utanförskap. 

Vidare betonar Mats Fahlgren (2009) i sin text Att uppleva utanförskap att samhället mycket 

väl kan vara boven i att vissa människor blir marginaliserade.  

Gunilla Ingestad (2006) skriver om roller och förväntningar i sin text Dokumenterat 

utanförskap. Vidare menar författaren att människor i de yngre åldrarna ser sig själva som 

rollgestalter som är skapade i de aktuella situationerna. Här verkar vi som människa spela en 

gedigen roll i det sociala samspelet. Omgivningens förväntningar spelar även en stor roll på 

huruvida man upplever och ser sig själv. Dessa roller och förväntningar bör sedan inte avvika 

från vad vi betraktar som normalitet om man inte vill riskera att hamna i ett utanförskap. Vad 

som slutligen betraktas normalt är beroende på samhälle och den tidsepok vi lever i. Dock så 

kan det ena samhällets normalitet vara en annans avvikande. Med andra ord kan man betrakta 

normalitet som en social konstruktion, som är beroende på situation och kontext. Ingelstad 

(2006) redogör att en människa inte behöver agera avvikande för att hamna i ett utanförskap, 

utan omgivningen och människorna runt än kan komma att tycka att man agerar avvikande 

och på så sätt skiljer sig från normaliteten vilket kan skapa ett utanförskap för personen ifråga. 

Härmed är man inte avvikare, utan man blir avvikare.  Fahlgren (2009) hävdar att varje 

individ vill till varje pris undvika att hamna i ett utanförskap där man blir exkluderad från 

gemenskapen.  

Stigendal (2004) lyfter i sin text Framgångsalternativ – mötet i skolan mellan utanförskap 

och innanförskap att utanförskap handlar om att man som individ blir utestängd från ett 

socialt sammanhang. Det kan till exempel handla om att man blir exkluderad från ett 

kompisgäng. Vidare betonar författaren att mobbning innebär en form av utanförskap då 

mobbarna stänger en ute. Härmed stänger vissa individer ute andra individer och även 

Stigendal (2004) styrker att då måste ett innanförskap finnas för att man som individ ska bli 

utanför. Utan innanförskap finns det inget utanförskap då man inte kan vara utanför något 

som inte finns. Vad som är viktigt att beakta är att bara för att man är utanför behöver man 



Kalmar Växjö 

10 
 

inte vara mobbad då utanförskap kan vara ett frivilligt val. De människor som sedan befinner 

sig i innanförskapet, till exempel elever som får vara med i leken, gänget och i klassen 

förutsätter vi att de eleverna är delaktiga i innanförskapet. Detta anser Stigendal (2004) dock 

inte är ett faktum. Vidare betonar författaren att bara för att man inte är utanför betyder det 

inte att man är delaktig och får vara med och bestämma, samtala och påverka.  

5.1.1 Utanförskap och innanförskap i pedagogisk verksamhet 
År 1962 infördes en lag i Sverige som avser att alla barn och ungdomar ska ha rätt till en 

likvärdig utbildning vilket innebar att oavsett social tillhörighet ska alla barn och ungdomar få 

gå i skolan och blir erbjudna samma möjligheter (Premfors & Roth, 2004). Detsamma gäller 

än idag, då alla elever ska ha rätt till likvärdig utbildning. Däremot kan undervisningen 

bedrivas olika utifrån den pedagogiska verksamheten, dels beroende på resurs fördelningen 

som ges efter vad eleverna behöver och dels utifrån ekonomi (Lgr 11, 2011). Trots att vi har 

lagar och styrdokument som ger oss hänvisningar och råd för hur man ska arbeta så att alla 

elever behandlas lika och har rätt till samma omsorg och undervisning, finns alltid risken för 

att elever kan komma att befinna sig i situationer som får dem att hamna i otrygghet och 

exkluderade från gemenskapen. Med andra ord är det ofrivilliga utanförskapet en verklighet i 

dagens skola för många elever.  

Stigendal (2004) menar att många elever upplever ett utanförskap i skolans värld då de blir 

exkluderade från innanförskap. Dessa innanförskap i de pedagogiska verksamheterna kan 

bland annat vara olika kompisgäng, diviser lekar, aktiviteter samt grupper i klassrummen. 

Anledningarna till att vissa elever blir exkluderade är oftast beroende på att eleverna inte 

uppfyller vissa bestämda regler, roller, krav och förväntningar som benämns i innanförskapet. 

Innanförskapet skapar härmed regler som man förväntas följa och uppfylla. Uppfyller man 

dem inte blir man således exkluderad (Ingelstad, 2006). Stigendal (2004) redogör även för att 

vissa elever tröttnar på att de inte får mer makt, det vill säga, mer att säga till om i gruppen 

och att de därför inte vill var med i gemenskapen längre. Här handlar det om att man 

egentligen inte känner sig delaktig i gruppen och att det därför saknar mening att man ska 

vara med. Elever kan även känna att de inte litar på varandra i gruppen och på grund av det 

inte längre vill vara med. Sist nämnda anledning som Stigendal (2004) betonar är avsiktlig 

utestängning, till exempel mobbning. I en pedagogisk verksamhet som skola, förskola och 

fritidshem är tyvärr mobbning ett vanligt förekommande bland elever. 

5.1.2 Utanförskap bland elever i fritidshem  
 

Figur 3: Tabell av olika nivåer av utanförskap 

Social ordning Fyra olika nivåer av utanförskap 

Kan barnet… 

1. Spontanta, sociala relationer Samtala spontant 

2. Sociala strukturer Inta olika roller ex. i leken 

3. Socialt system Vara med i en helhet, familj, skola. 

4. Samhälle Vara delaktig  
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Stigendal (2004) skriver att man kan skilja mellan fyra olika nivåer av utanförskap vilka är 

relaterade till fyra olika nivåer av social ordning (se figur 3 ovan). Med social ordning menar 

författaren sociala relationer som man bildar tillsammans genom interaktion med människor. 

Nivån som ligger längst ner i listan är den spontana sociala relationen. Med denna typ av 

relation syftar författaren till den interaktionen människor har med varandra, specifikt 

hänvisat till de relationer som är tillfälliga samt ostrukturerade och som infaller spontant. Till 

exempel samtal i korridorerna, lek på rasterna eller dialoger under mellanmål. Dessa spontana 

sociala relationer består under en oberäknad stund. Vidare kanske relationerna avbryts eller 

omvandlas till andra sociala relationer, sådana som exempelvis vänskap eller förhållanden. 

Utanförskap i denna nivå handlar om huruvida elever kan finna kvalitet i dessa sociala 

relationer och ifall eleverna kan kommunicera spontant med varandra samt utbyta mening och 

information (Stigendal, 2004).  

På nästa nivå har de spontana sociala relationer gått vidare och utvecklats till sociala 

strukturer. Här menar Stigendal (2004) att dessa är bestämda roller. De sociala strukturerna 

inom pedagogisk verksamhet handlar om att lärarna och eleverna utgör olika roller. Inom 

fritidshem är dessa roller mycket baserade på hur eleverna fungerar i de sociala samspelen 

och grupperna, då vissa elever är de aktiva inom lekarna och andra elever är de mer passiva. I 

de olika barngrupperna finner man oftast elever som är ledare och elever som följer 

strömmen. Dessa roller blir därmed mer påtryckliga och uppenbara i de sociala strukturerna, 

då ett visst barn kan anta ledarrollen och ett annat barn den tysta rollen. Följaktligen menar 

Stigendal (2004) att infinner sig eleverna inte i roller och därmed blir delaktiga i de sociala 

strukturerna får eleverna oftast inte vara med. Detta utanförskap beror därför på att man inte 

uppfyller villkoren. Nielsen (2006) hävdar att de elever som är svagare i sina roller får oftast 

kämpa hårdare för att bli en del av gemenskapen. Med svagare syftar författaren att rollerna är 

obetydliga och att eleverna därmed känner sig mindre värda och mindre sedda av resterande 

elever (Nielsen, 2006). 

Den tredje nivån är socialt system. Här bör skolan kräva en viss högre rad av social ordning 

som utvecklats till ett socialt system. Med socialt system menar författaren skola, företag, 

familj men i detta fall fritidshem. Detta sociala system, fritidshem, skapar en helhet som 

bedrivs av olika mål. Med mål menas att verksamheten är på väg någonstans, har ett syfte, en 

mening det vill säga en utövande helhet. Denna helhet omfattar den sista nivån, nämligen 

samhälle. I alla dessa nivåer finner man utanförskap. Vad vi lär oss genom att betrakta 

utanförskap i dessa olika nivåer är att man faktiskt kan se att en elev både kan vara utanför 

och innanför inom fritidsverksamheten. Eleven kan vara delaktig och systemintegrerad inom 

fritids genom att eleven är närvarande under fritidstid och aktiv under de bestämda aktiviteter 

och lekar. Däremot kan eleven samtidigt känna sig helt utanför i barngruppen och vara helt 

exkluderad i gemenskapen (Stigendal, 2004). Nielsen (2006) menar att här är det viktigt som 

lärare mot fritidshem att man har en helhetsyn, det vill säga att man betraktar eleven i alla 

sociala arenor för att se ifall eleven fungerar i de sociala samspelen. 

5.2 Social kompetens/ Gemenskap 
Matts Dahlkwist (2002) nämner i sin bok Social kompetens: en utvecklingsguide att begreppet 

social kompetens inte har använts så länge i Sverige. Helle Nielsen Schjellerup (2006) menar i 

sin text Gemenskap och utanförskap att begreppet är knutet till det moderna samhälle som 

idag kräver att vi som individer ska ha för att anpassa oss till nya utmaningar och förändringar 

som ständigt sker i de olika sociala arenor som finns i vårt samhälle. Social kompetens 

innehar vi människor när vi kan hantera sociala relationer och interagera med andra personer, 

men inte enbart i de enkla termerna som att vara trevlig eller smidig. Nielsen (2006) skriver 

vidare att begreppet är komplex i sin bemärkelse och att social kompetens är en viktig 
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egenskap hos människor som utgör huruvida vi interagerar med andra människor. Dahlkwist 

(2002) menar att en god social kompetens innebär att människor har förmåga att kunna 

samarbeta med andra i olika typer av situationer i alla aspekter i livet och samhället. Andra 

kriterier författaren nämner som omfattar god social kompetens är, att man som människa kan 

skapa positiva kontakter med andra människor vi möter, samt ha ett gott initiativs förmåga, 

kunna möta konflikter, vara flexibel och kunna anpassa sig till nya situationer. Det innebär 

vidare att man också ska ha ett bra självförtroende, kunna sätta sig in i andras situationer 

(empatisk förmåga), vara stresstålig samt hantera svåra situationer. Slutligen innebär det även 

att man som människa ska kunna känna till sina starka respektive svaga sidor, vara tolerant 

och ha en bra människosyn (Dahlkwist, 2002).  

Dalhkwist (2002)  nämner att social kompetens inte är en medfödd företeelse, vi som 

människor innehar dessa egenskaper men det är under vår uppväxt som dessa kan utvecklas 

och förvärvas genom en process under vår livstid. Dock skriver Nielsen (2006) att social 

kompetens är en förutsättning för att vi människor ska kunna samspela i vår omgivning och 

att den är nödvändig både i nuet och i framtiden. Med social kompetens förutsätts att vi är 

delaktiga i ett socialt sammanhang för att kompetensen ska utvecklas. Social kompetens är 

kontextuellt beroende och ska behandlas i förhållande mot den miljön och arena som vi 

människor befinner oss i (Nielsen, 2006).  

En av de arenor som är viktiga när det gäller att utveckla social kompetens är skolan. Skolan 

är en plats där elever möter varandra i olika sociala relationer (Dalhkwist, 2002). I skolan 

skapas olika sociala nätverk, till exempel mellan elever samt mellan vuxna (Thornberg, 2004). 

I den pedagogiska verksamheten är det viktigt att elever är en del av ett socialt sammanhang. 

Det är även viktigt att barn utvecklar en god social kompetens för att undvika att hamna 

utanför gemenskapen. Gemenskap innebar att vi människor är en del av ett sammanhang, en 

grupp, eller en enhet (Nielsen, 2006).  

5.3 Ett deliberativ demokratiskt synsätt 
Rune Premfors och Klas Roth (2004) skriver i boken Deliberativ demokrati att ett deliberativ 

perspektiv på demokrati innebär att man lägger tungvikten på samtalets betydelse i den 

demokratiska argumentationen.  Dock betyder inte detta att den deliberativa processen 

handlar enbart om att samtala, diskutera och tycka lika. Dessa diskussioner och samtal som 

sker i ett samspel mellan människor, är ofta laddade med motsättningar men leder till ett 

beslut som omfattar en gemensam strävan till konfliktlösningar. Ordet deliberativ är svårt att 

finna en definition av, men författarna menar att ”deliberation” kommer från latinets 

deliberatio/delibero och betyder överväga, rådslå samt överlägga (Premfors & Roth, 2004).   

Demokrati är ett begrepp som dyker upp redan under antikens Grekland och betyder folkstyre, 

från grekiskans demo (folk) och kratein (styre). Deliberation ansåg Aristoteles (en av antikens 

Grekland främsta filosof) var en nödvändig form av demokrati som skulle användas när beslut 

skulle tas. Aristoteles menade att medborgarna hade rätt att delta i diskussioner kring olika 

beslut. Dock var det en begränsad del av medborgarna som hade rätt att delta i demokratin då 

bland annat slavar, kvinnor och andra invandrare inte tilläts att delta i de demokratiska 

besluten (Premfors & Roth, 2004). En av tidens stora tänkare, känd som filosof, psykolog och 

pedagog är John Dewey. Han var en viktig person i den deliberativa demokratinsyns historia. 

John Dewey värdesatte vikten av att kommunicera i deliberativa samtal inom skolan, 

utbildning och samhället. Inom skolan och utbildning menade Dewey att eleverna skulle få 

möjlighet att delta i de beslut som rörde dem och på sådant sätt lära sig genom kunskap, 

normer och värderingar att bli demokratiska medborgare och att få bli en del av gemenskapen 

(Premfors & Roth, 2004). 
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5.3.1  Deliberativ demokrati i en pedagogisk verksamhet 
Tomas Englund (2003) skriver i Demokrati och lärande att skolan har under den senaste tiden 

återigen aktualiserat det demokratiska uppdraget som de pedagogiska verksamheterna har i 

uppgift att ge eleverna. Detta har skett detta dels genom utbildningsdepartementets 

värdegrundsprojekt och dels genom demokratiutredningens arbete.  I Läroplanen för 

grundskola, förskoleklass och fritidshem (2011) står det att ”det offentliga skolväsendet vilar 

på demokratins grund” (Lgr11, 2011:7). Det finns dock olika demokratiska uppfattningar 

inom skolväsendet men det som i vår studie är väsentligt och som vi har valt att undersöka är 

den deliberativa demokratisyn i skolan. Den deliberativa demokratisyn är en del av den 

normativa demokratin som kortfattat innebär ”en strävan att söka bidra till att skapa jämlika 

förutsättningar för alla att förstå demokratins grundpremisser” (Englund 2003:51). I de 

pedagogiska verksamheterna syftar detta till att ge eleverna möjlighet att delta i demokratiska 

processer. Premfors och Roth (2004) belyser skolans nya strävan att arbeta utifrån en 

deliberativ demokratisyn men de påpekar dock hur lite kunskap det finns just om själva 

begreppet. Detta därför att det är ett nytt begrepp, både inom forskningen och inom politiken.  

En deliberativ demokratisyn i skolan handlar om att elever ska ges möjligheter till att delta 

genom reflektion och argumentation i olika diskussioner och samtal i strävan att komma fram 

till gemensamma beslut (Premfors & Roth, 2004). Dessa samtal kan till exempel handla om 

vilken lek och aktivitetet man ska genomföra i fritidsverksamheten. De som är involverade i 

samtalen kan både vara elever och lärare. Här är det deliberativa samtalet (som vi kommer att 

fördjupa oss ytterligare senare i vår studie), en viktig aspekt av den deliberativa demokratin. 

Larsson (2007) påpekar i sin avhandling Samtal, klassrumsklimat och elevers delaktighet – 

överväganden kring en deliberativ didaktik att även om det läggs stor vikt vid samtal, 

diskussion och reflektion inom den pedagogiska verksamheten så är detta sätt arbeta inte utan 

svårigheter när det gäller att i verkligheten kunna som elev uttrycka och utöva demokratiska 

deltagande. Han nämner vidare att det sociala klimatet i klassrummet och i skolan är viktigt 

för att kunna ge en bra grund i frågor gällande skolans värdegrund. Larsson (2007) skriver 

vidare om hur ett socialt klimat för deliberativ demokratisksynsätt utvecklas, handlar mycket 

om vilken pedagogisk syn läraren har och vilket ämne som är i fokus för diskussion. Inom 

fritidsverksamheten ges det här många möjligheter till at skapa en deliberativ demokratisyn. 

Till exempel vid samlingar, där eleverna ges möjlighet att samtala fritt om valfritt ämne. Här 

kan även eleverna diskutera aktiviteter, upplägg eller andra problem de vill ventilera. 

Eleverna kan även ges möjlighet till deliberativ demokrati då de får delta genom röstning, 

önskande av diverse verksamhets aktiviteter och samtal.  

5.3.2 Deliberativa samtal 
Tomas Englund (2007) skriver i sin bok Utbilning som kommunikation - deliberativa samtal 

som möjlighet om kommunikationens betydelse och användning inom skolan och utbildning. 

De sätt att kommunicera som framträder inom skolans ramar kan både vara monologiska, som 

betyder förmedlande, berättande, ordningsupprätthållande och dialogiska som betyder ett 

ömsesidigt utbyte. Ett exempel på ett monologiskt samtal är när läraren står i centrum och 

förmedlar kunskap till elever, exempelvis katedundervisning. Ett exempel på ett dialogiskt 

samtal är grupparbete där elever sinsemellan samtalar om ett bestämt ämne, eller när två/eller 

fler – individer utbyter information. Englund (2007) menar att dessa former av 

kommunikation ger plats för samtal mellan elev/lärare, och elev/elev som kan vara både 

engagerande, stimulerande och involverande beroende på vilket ämne som rörs eller i vilken 

mån det skapas förutsättningar för reflektion och deliberation som gör kommunikationen 

meningsfull.  
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Klas Roth (2004) skriver om hur deliberativa samtal i de pedagogiska verksamheterna kan 

vara ett stöd för elever att utveckla demokratiskt kompetens och gemenskap. Inom 

fritidsverksamheten kan det handla om att skapa förutsättningar för att eleverna ska trivas i 

varandras sällskap och anamma relationer till varandra. Ett exempel på hur fritidspedagoger 

kan arbeta med social kompetens är att skapa olika gruppkonstellationer. Vidare påpekar 

författarna att deliberativa samtal är en viktig aspekt att argumentera för, på grund av dagens 

mångkulturella samhälle. I de pedagogiska verksamheterna möts man ständigt av människor 

med olika sociala, religiösa, moraliska, politiska, kulturella och etniska bakgrund. 

Fritidshemmet är här en viktig arena där vi kan utbilda elever till att bli demokratiska 

medborgare som kan möta varandras olikheter med respekt och tolerans, detta innebär dock 

inte att man måste få eleverna att tycka lika om alla normer och värderingar snarare göra dem 

upplysta om vilka som existerar. Dessa påståenden styrks av Englund (2003) när de nämner 

att skolan är en central mötesplats mellan olika kulturer, trosuppfattningar och olika 

grundläggande värderingar där utvecklingen av en kommunikativ kompentens är av betydelse 

för att skapa en ömsesidig respekt för de deltagande. Detta gäller således även fritidshemmet. 

Kommunikativ kompetens innebär att man ska kunna delta och samtala i samtal. Här blir de 

deliberativa samtalen betydelsefulla i och med att alla elever ska ges möjligheter att bli 

delaktiga i samtal och diverse aktiviteter. 

5.4 Sammanfattningsvis: Hur ett deliberativ demokratiskt 

synsätt möjligen kan motverka utanförskap  
Robert Thornberg (2004) skriver i sin bok Grupprocesser och social påverkan – 

Socialpsykologi med fokus på skolan om betydelsen av att man som lärare ska se till att alla 

elever bli delaktiga och sedda i en gemenskap. Här betonas vikten av att alla elever ska få 

möjlighet att samarbeta och samtala för att bli bekräftade. Därmed ligger det i lärarens roll att 

skapa möjligheter till detta. Läroplanen (Lgr11, 2011) lyfter också betydelen av att varje elev 

ska ges rum till samtal för att kommunicera både vad gällande kunskapsutveckling samt 

delaktighet och därmed bli bekräftande i skolans aktiviteter (Lgr11, 2011). Ovan i texten  

nämner Larsson (2007) vikten av att ha ett deliberativ demokratiskt synsätt i skolan, just för 

att alla elever ska vara med i samtal både gällande inflytande och kunskap. I den deliberativa 

demokratin ska varje människa ges chans till att vara delaktiga i gemenskapen speciellt i 

synnerhet av samtal.  

Vad som däremot krävs av lärare är att dem skapar goda miljöer i de pedagogiska 

verksamheterna som ger eleverna rum för samtal, delaktighet, bekräftelse och engagemang. 

Detta styrks också av Skolverkets publikation (2011), Fritidshemmet -en samtalsguide om 

uppdrag, kvalitet och utvekling som nämner vikten av att arbeta med barns sociala samspel 

genom att få dem delaktiga i grupptillhörigheten, det vill säga, gemenskapen. Stigendal 

(2004) menar att den starkaste formen av innanförskap är när man som människa blir delaktig 

och när känslan av delaktighet sammanfaller.   

 

  



Kalmar Växjö 

15 
 

6 Metod 
I följande kapitel redogörs för vilka val av metoder samt metodansats som varit relevanta för 

arbetet, det vill säga hur informationen inhämtats, vilka tillvägagångssätt som använts, samt 

hur informationen bearbetats. Vi har också beaktat forskningsetiska överväganden som har 

varit betydelsefulla i samband med vår studie.  

6.1 Studiens genomförande 
För att kunna genomföra vår empiriska studie har vi valt att använda oss av två olika metoder. 

Dessa två metoder är intervju av bedrivande fritidspedagoger samt observation på fyra olika 

fritidshem i en mindre belägen kommun i Småland. Vi valde att använda oss utav både 

intervju och observation för att i så stor utsträckning kunna få svar på våra syften. 

Intervjuerna och intervjuguiden, samt observationerna och observationsschemat, utgör således 

operationaliseringen av vår studie, det vill säga, mätningen av våra teoretiska utgångspunkter 

(se kapitel 5). Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning utanförskap 

förekommer bland eleverna i fritidshem, samt undersöka i vilken mån fritidspedagogerna är 

införstådda med begreppet deliberativ demokrati och ifall det finns möjlighet till att 

deliberativ demokrati kan motverka utanförskap.  

Vi valde att göra vår empiriska undersökning i en mindre belägen kommun i Småland, på 

grund av att vi både ursprungligen kommer därifrån och vi har därmed haft vår 

verksamhetsförlagda utbildning där och redan etablerat kontakter med diverse fritidshem. 

Innan vi började samla in vår empiri, tog vid kontakt med rektorn på respektive skola för ett 

godkännande. Vi valde att använda oss utav både intervju och observation för att i så stor 

utsträckning kunna få svar på våra syften. Vi gjorde undersökningarna på samtliga fritidshem 

i denna kommun. Detta gav oss en större möjlighet att jämföra hur de olika verksamheterna 

arbetar och hur deras arbete påverkar eleverna. Vi ansåg det även intressant att se hur samtliga 

fritidshem skiljer sig mellan varandra eftersom de är belagda i samma kommun. Åldrarna på 

eleverna är från förskolaklassen, sex år, till och med klass fem, tolv år. Vi hade möjlighet att 

intervjua både män och kvinnor, nyexaminerade samt erfarna fritidspedagoger inom yrket. Vi 

bestämde att göra all vår empiri under en vecka. Vi ägnade därför en heldag åt varsitt 

fritidshem där vi använde tiden åt både intervjuer och observationer. Intervjuerna gjordes 

främst på morgonen och/eller förmiddagen och observationerna skedde rum på eftermiddagen 

under fritidstid, samt diverse raster under skoltid. Vi valde att göra undersökningarna under en 

hel vecka för att kunna koncentrera och fokusera oss på endast empirin den veckan. Val av 

vecka till att göra undersökningarna på var inte slumpmässig. Vi bestämde i förväg vilken 

vecka vi ville ha, på grund av planering av tidsschema då vi med förhoppning skulle ha 

avklarat tidigare forskning och teorikapitlet innan samt att vi skulle hinna göra färdigt studien 

därefter.  

6.2 Forskningsetiska överväganden 
Heine Andersson (1994) skriver i sin bok Vetenskapsteori och metodlära - En introduktion att 

det är viktigt att man tänker på de etiska frågorna när man ska göra en forskning. Med andra 

ord, att man talar om för personerna som är involverade i forskningen vad man tänker 

undersöka och hur man tänker gå tillväga (Andersson, 1994). I vår forskning har vi för det 

första, fyllt i en blankett hos Etikkommittén Sydost, för etisk egengranskning av vårt 

studieprojekt. Efter ifylld blankett kom resultatet fram till att vi inte behövde söka tillstånd för 

våra observationer och intervjuer. För det andra, har vi skickat ett e-mail till rektor på 

respektive skola för att få godkännande till att komma på besök. För det tredje har vi förklarat 

för de valda fritidsavdelningar vad vi vill undersöka och att de involverade kommer att vara 
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anonyma i vår studie. Personernas namn kommer även att vara fiktiva. För det fjärde, har 

föräldrar blivit informerade om vårt besök angående forskningen. Inga fritidspedagoger eller 

föräldrar var negativt inställda på vår undersökning av studien. Samtliga ville delta och 

samtliga var tillmötesgående och intresserade av vår studie.  

6.3 Hermeneutisk och kvalitativ metodansats 
I vår forskning kommer vi förhålla oss till en hermeneutisk och kvalitativ metodansats. Ingrid 

Westlund (2009) skriver i boken Handbok i kvalitativ analys att “Hermeneutiken handlar om 

att tolka, förstå och förmedla och kan användas för att förmedla upplevelser av olika fenomen, 

till exempel inom skolans värld” (Westlund, 2009:62). Hermeneutik är ett ord som har sitt 

ursprung i det grekiska gudanamnet Hermes. Hermes var en gud som hade som uppgift att 

vara budbärare mellan gudar och människor. Hermes uppgift var att tolka de andras gudars 

budskap för att människorna skulle kunna förstå. En hermeneutisk metodansats är passande 

att använda när man vill få fram information från de involverade personer i ens forskning, där 

personerna ges möjlighet att själva välja vad de vill tala om angående en upplevelse eller ett 

ämne. Med denna metodansats låter man personerna själva ta ansvar för hur de vill forma sina 

uttalanden. Det handlar vidare om att förmedla och förstå olika upplevelser. Inom skolans 

verksamhet kan det till exempelvis handla om elevernas upplevelser kring mobbning, läxor 

eller inflytande. I vår studie blir det således att fritidspedagogerna förmedla till oss, deras 

egna synsätt och tolkningar kring vårt valda problemområde (Westlund, 2009). 

Inom den samhällsvetenskapliga forskningen brukar man generellt göra en uppdelning mellan 

kvalitativ och kvantitativ forskning. Andreas Fejes och Robert Thornberg (2009) förklarar i 

boken Handbok i kvalitativ analys att kvantitativ forskning innebär att det man studerar är 

mätbart. Inom forskning handlar det om att man ska presentera sitt resultat genom sifferdata 

och/eller statistik. Kvalitativ forskning är motsatsen till kvantitativ, då det handlar om att 

förklara verkligheten i form av ord-data istället för sifferdata och/eller statistik. I den 

kvalitativa metodansatsen samlar man empiri i form av olika metoder som till exempel 

intervjuer, observationer, sociala samspel, inspelningar med mera. Därefter analyseras 

forskningen och slutligen skrivs resultatet av all samlingsdata ner. I vår studie har vi 

intervjuat, observerat samt haft både sociala samspel och inspelningar (Fejes & Thornberg, 

2009). Med socialt samspel syftar vi på de informella samtalen med personal och elevgrupper. 

Med inspelning syftar vi på det hjälpmedel vi har använts oss utav vid intervjuer. De resultat 

som framkommit genom diverse metoder kommer presenteras nedan i studien. I och med 

detta tillvägagångssätt har vår studie både en hermeneutisk forskningstradition samt en 

kvalitativ metodansats. 

6.4 Val av metoder 

6.4.1 Val av intervju 
Annika Lantz (2007) skriver i sin bok Intervjumetodik om olika former av intervjuer. 

Författaren nämner den öppna intervjun och den strukturerade intervjun. Den öppna intervjun 

innebär att det inte finns några bestämda svar, utan att personen/personerna förklarar 

verkligheten utifrån sina egna personliga uppfattningar. I denna typ av intervju förklaras ett 

fenomen utifrån egna erfarenheter och kunskap. Den öppna intervjun är lämplig att använda 

om man söker en bredare kunskap samt flera olika uttalanden från olika skildringar. Den är 

även lämplig att använda om man vill ställa följdfrågor för att få en djupare förståelse. I de 

strukturerade intervjuerna utgår intervjuaren från bestämda frågor, där det finns fasta 

svarsalternativ som ger svar i form av kvantitativ information. Enkätundersökningar ingår 

även i de strukturerade intervjuerna. Eftersom vår studie har en kvalitativ metodansats, har vi 
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utgått från den öppna intervjun. Detta val av intervju ger oss en djupare förståelse för vårt 

valda problemområde. Vi har utgått från en förbestämd intervjuguide (se bilaga sid.32) innan 

vi påbörjade våra intervjuer. I vår intervjuguide har vi formulerat nio frågor som ska ge 

intervjupersonerna en möjlighet att utveckla sina svar utifrån egna erfarenheter och tolkanden.  

I intervjuguiden handlar de första fem frågorna om ämnet utanförskap. I dessa fem frågor 

försöker vi få fram svar till vår första frågeställning, nämligen: i vilken utsträckning 

förekommer utanförskap i fritidshemverksamheterna och vilka arbetsmetoder implementerar 

fritidspedagogerna förebyggande mot utanförskap. Resterande fyra frågor berör ämnet 

deliberativ demokrati. Genom dessa frågor vill vi försöka få fram svar till frågeställning nr 

två: förekommer det ett deliberativ demokratiskt synsätt ute i fritidsverksamheterna och är 

personalen bekanta med begreppet, samt finns det möjlighet att deliberativ demokrati kan 

motverkar utanförskap. Förhoppningsvis ger resultatet av intervjuerna oss en bredare och 

djupare förståelse kring ämnena i studien. Nackdelen med denna typ av intervju kan dock vara 

att svaren blir bristfälliga, samt diffusa och inte svarar till frågeställningarna och/eller syfte. 

En annan nackdel kan vara om intervjupersonerna känner sig obekväma med 

intervjusituationen, då de snarare kanske föredrar intervju med JA och NEJ svarsalternativ. 

Vidare kanske vissa personer föredrar att få intervjufrågorna i förväg för att kunna förbereda 

sig ytterligare. Vi valde att inte ge intervjupersonerna frågorna i förväg därför att vi ville få 

spontana samt ärliga svar där förberedelser ses mer som en nackdel snarare än fördel. Under 

våra intervjuer upplevde vi inga ovan nämnda nackdelar.  

6.4.2 Val av observation 
Runa Patel och Ulla Tebelius (red.) (1987) redogör i sin bok Grundbok i forskningsmetodik att 

observation handlar om att få en inblick i de dagliga händelser som sker i världen. Vidare är 

observation ett utmärkt sätt att skaffa information. Inom forskning får observationer inte vara 

slumpmässiga, utan de bör vara systematiskt välplanerade och strukturerade. Den kunskap 

och information man får fram genom observationer blir både en grund och ett komplement för 

fortsatt forskning och insamling. Med andra ord kan det vara lämpligt att ha flera metoder i 

samband med observationer för att få fram mer omfattande resultat.  

Patel och Tebelius (1987) skriver om olika typer av observationer. Dessa är följande: 

strukturerad observation samt ostrukturerad observation. Strukturerad observation innebär att 

forskaren i förväg redan vet vilka beteenden och händelser som ska observeras. Vid 

genomförande av strukturerad observation ska forskaren arbeta fram ett observationsschema 

där syfte samt händelser, man ska observera är framställda. Vid de ostrukturerade 

observationerna är ett observationsschema inte ett krav, därför att där observerar man endast 

för kunskapssökande, och inte för att söka kunskap kring bestämt syfte och beteende. Som 

observatör bör man ta ställning till om man vid observationerna ska delta eller inte. Dessa 

observationer kallas deltagande observation och icke deltagande observation. Med detta 

menar författarna ifall man som observatör ska gå in i observation och eventuellt ställa frågor 

för att få djupare förståelse. Vid deltagande under observationen är det inte praktiskt möjligt 

att erhålla ett observationsschema då det oftast faller sig naturligt att vara deltagande under en 

ostrukturerad observation. Den icke deltagande observation förekommer vid de strukturerade 

observationerna där man tar sin utgångspunkt kring observationsschemat och sedan håller sig 

i bakgrunden. Vad som är viktigt att beakta som observatör är ifall man är känd eller inte känd 

bland eleverna vid de klasser man ska observera. Detta för att det kan både skapa 

komplikationer eller fördelar vid observation (Patel & Tebelius, 1987).  

I vår studie har vi valt att göra en strukturerad observation där vi har intagit ett icke 

deltagande perspektiv och utgått ifrån ett förbestämt observationsschema (se bilaga sid. 33) 
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där vi har fokuserat på att observera kring tre områden: Dynamiken i barngruppen, det sociala 

samspelet och lekar och aktiviteter. Vi har valt att ha ett observationsschema i tre bestämda 

underrubriker därför att vårt syfte med observationen var att kunna se elevernas beteenden i 

deras naturliga fritidshemmiljö, och det blir således lättare om vi har förbestämda grunder att 

utgå ifrån. När vi skapade observationsschemat har vi utgått från våra teoretiska 

utgångspunkter (se kapitel 5) för att få förståelse för resultaten som framkommer under 

observationerna, samt för att kunna analysera och tolka för vidare fortsättning med studien. 

Vidare valde vi att använda oss utav ett observationsschema också för att det är en trygghet 

och säkerhet att i förväg vara förberedd och vara mer införstådd kring ämnet, samt ha mer 

kunskap som kan vara ett verktyg under observationerna. Fördelen med vår val av observation 

var delvis observationsschemat där vi hade förbestämda iakttagelser, samt att genom att 

inneha ett icke deltagande perspektiv anser vi att elevernas händelser blir naturliga då vi inte 

”styr” eller ”leder” dem. Nackdelar med detta val av observation är att vi upplevde det svårt 

att inte vara delaktig under vissa observationstillfällen då vi var kända bland eleverna. 

Observationerna fortlöpte under en halvdag på varsitt fritidshem. Hälften av dagen ägnade vi 

åt intervjuerna och resterande eftermiddag åt observationer. Observationer skedde både på 

raster, utomhus samt inomhus under fritidshemtid. När vi observerade stod vi oftast i 

bakgrunden och gick runt omkring bland eleverna. Här hade vi observationsschemat med oss, 

för ytterligare stöd. Efter genomförd observation samlades vi för att diskutera, samt 

dokumentera diverse händelser och beteenden som inträffade så att dessa inte glömdes bort.  

6.5 Metodkritik 
Vad som är viktigt att beakta när man påbörjar sin forskningsstudie är att alla olika metoder 

har sina styrkor respektive svagheter. Lantz (2007) nämner att man under intervjuer bör tänka 

på sitt förhållningssätt gentemot intervjupersonerna. Vad som är viktigt att tänka på är hur 

man lägger fram frågorna och hur man tillmötesgår individen. Här tog vi hänsyn till 

litteraturen och gjorde därefter intervjun med teorin i beaktande. Det vill säga, vi tänkte noga 

på vårt förhållningssätt och hur vi lade fram frågorna. Vi diskuterade fram att lämpligast var 

att vi gjorde varannan intervju, men att både var närvarande. En person fick huvudansvaret till 

att ställa frågorna, och den andra var mer passiv. I och med detta upplevde vi att 

intervjupersonen lättare kunde fokusera och ha ögonkontakt med intervjuaren som talade och 

därmed skapades det en trygghet. Vidare hade vi i åtanke att lägga fram frågorna med 

ödmjukhet, respekt, intresse och engagemang som ledde till att intervjupersonerna kände sig 

inbjudna till diskussion. Här handlar det vidare om att inte ställa frågor som kan förnärma 

eller förolämpa intervjupersonen. Under våra intervjuer hade vi redan innan förberett frågor 

där vi hade i åtanke att inte ställa frågor som kan förnärma och/eller förolämpa någon och 

därmed uppstod det ingen irritation eller personagrepp under intervjuerna. Lantz (2007) 

menar att uppstår det en irritation eller personangrepp, kan detta komma att störa hela 

intervjun.  

Lantz (2007) nämner även att intervjuaren ska försöka hålla sig opartisk och tänka på sitt egna 

kroppspråk, det vill säga, att inte visa på missnöje eller godkännande under intervjun. 

Däremot om intervjuaren skapar ett gott klimat och ett bra samspel mellan de berörda, kan 

denna metod leda till utvecklande och givande empiri. En stor fördel med intervju är att en 

återspegling av verksamma pedagogers sanna uppfattning kring vad man samtalar om sker 

(Lantz, 2007). För att möjliggöra ett gott klimat under intervjutillfällena och för att skapa en 

trivsam samt avslappande miljö har vi försökt vara artiga, intresserade och tillmötesgående. 

Till exempel har vi placerat oss avskilt med intervjupersonerna, samt förklarat hur intervjun 

ska gå till och att de inte behöver känna sig nervösa. Vi har dessutom förklarat diverse 

begrepp och/eller frågor, när osäkerhet bland intervjupersonerna uppstod. En annan aspekt vi 
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anser bidrog till trivsel var att vi lät fritidspedagogerna prata till punkt och att vi inte avbröt 

dem, även om intervjun ledde in på irrelevanta spår angående vår studie. Nackdelar med 

denna intervjuteknik upplevde vi framförallt var bandspelaren, då fritidspedagogerna i början 

av intervjun blev lite nervösa, fastän de gav sitt godkännande till inspelning. Överlag anser vi 

intervjutekniken framgångsrik och positiv.  

Patel och Tebelius (1987) redogör för fördelar och nackdelar med observationsmetoden. De 

anser vidare att genom att använda sig utav denna metod har personen som observerar stor 

möjlighet till att fånga beteenden och händelser i sin naturliga miljö. Under tiden vi gjorde 

observationer uppfattade vi att eleverna agerade naturligt både under rasterna och på 

fritidshem. Detta på grund av att vi inte styrde upp egna aktiviteter eller dylikt med eleverna, 

utan bara ställde oss vid sidan av och observerade. Dock var vissa elever nyfikna och frågade 

oss varför vi var där, vilket störde observationerna emellanåt. En annan fördel med metoden 

är att genom observation kan man studera personer som inte har möjlighet till att 

kommunicera verbalt (Patel & Tebelius, 1987). För vår del är detta relevant, därför att vissa 

elever i fritidshemmen inte har utvecklat varken sin verbala eller sociala förmåga till fullo. 

Vissa av eleverna vi mötte upplevdes även ha språksvårigheter samt olika grader av 

handikapp. Vad som också är till fördel med observation är att det inte ställer så höga krav på 

de berörda personerna. Här menar vi att eleverna inte behöver prestera mer än vanligt. För oss 

är det viktigt att eleverna agerar naturligt för att få en inblick i deras vanliga vardag. 

Nackdelar med observation är främst att det är tidskrävande samt bör ske kontinuerligt under 

en längre period. Detta var vi således medvetna om från början, men valde ändå att 

komplettera intervju med observationer då vi ansåg intervjumetoden inte svarade tillräckligt 

kring våra frågeställningar och syfte. Efterhand kände vi ändå att observationerna gav oss mer 

resultat än att inte ha med observationerna alls. Patel och Tebelius (1987) nämner även 

svårigheter med metoden vad gällande att det kan vara komplicerat att fånga in vissa beteende 

just när man är närvarande. I och med detta kan det vara svårt att få svar på sina 

problemställningar man forskar kring (Patel & Tebelius, 1987).  Detta hanterade vi genom att 

observera alla punkter på samtliga fritidshem. I och med att vi observerade samma beteenden 

och händelser var vår förhoppning att kunna få så gedigna svar som möjligt. Självfallet hade 

än längre tid till observation möjligen gett oss en bredare syn på våra problemställningar. Med 

tanke på att eleverna i fritidshemmet är mellan 6-12 år anser vi att observation är en lämplig 

metod snarare än att intervjua eleverna, då ämnet utanförskap kan uppfattas känsligt eller 

stötande för vissa elever.  
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7 Resultat 
I följande kapitel redogörs resultatet av den empiriska undersökningen som gjorts. Nedan 

fortlöper en sammanställning kring intervjuer och observationer. Inledningsvis framställs en 

kortfattad bakgrund av intervjupersonerna samt fritidshemmen där intervjuerna och 

observationerna ägt rum. Avslutningsvis följer en text som tar upp det väsentligaste i 

resultatet, i underrubriken “Sammanställning av resultat”.  

7.1 Bakgrund 
I vår studie har vi intervjuat åtta aktiva fritidspedagoger som arbetar på fyra olika fritidshem i 

en mindre kommun i Småland. Vi kommer att benämna fritidshemmen A, B, C och D. 

Fritidspedagogerna kommer att namnges utifrån sin arbetsplats, det vill säga, arbetar dem på 

fritidshem A kommer individen att nämnas som A i vår studie, och så vidare. Vi har intervjuat 

två kvinnor på fritidshem A. På fritidshem B intervjuades en nyexaminerad kvinna. På 

fritidshem C, intervjuades en man respektive en kvinna. Slutligen intervjuades en man och en 

kvinna vid en gruppintervju på fritidshem D och ytterligare två kvinnor. Ovan nämnda 

personer är alla behöriga fritidspedagoger. Observationerna ägde rum på fritidshem A, B, C 

och D. Åldern på barngrupperna var mellan sex till och med, tolv år gamla. Observationerna 

skedde rum både utomhus, på raster, samt inomhus under fritidshemtid. Barngrupperna var 

samtliga relativt stora, allt mellan 40-60 inskrivna elever. Lokalmässigt skiljde sig 

fritidshemmen åt, vissa fritidshem hade egna lokaler medan andra fick dela lokaler med 

övriga verksamheter sådana som förskoleklassen och/eller klasser.   

7.2 Sammanställning av intervjuer 
Intervjuerna kommer att redogöras i en löpande text nedan i två underrubriker. I den första, 

“Resultat kring frågor rörande utanförskap bland elever i fritidshem” framställer vi svaren 

som berör utanförskap, fråga nr 1-5 (se bilaga intervjuguide, s.32). Här ska frågeställning 1 

försöka svaras på (se s.3). I underrubriken kommer det framkomma ifall eller i vilken mån 

utanförskap förekommer samt hur barngruppens sammanhållning tes sig.  Avslutningsvis 

berör underrubriken även hur fritidspedagoger arbetar förebyggande kring utanförskap. I nästa 

underrubrik, “Resultat kring frågor rörande deliberativ demokrati” framställer vi frågorna från 

6-9 (se bilaga intervjuguide, s.32) och svar från frågeställning 2 (se s.3) kommer försöka 

besvaras. Underrubriken kommer framställa svar på ifall fritidshemmen arbetar med ett 

deliberativ demokratiskt synsätt, det vill säga ifall de ger eleverna möjlighet till inflytande 

genom samtal och diskussion med mera, samt ifall de är införstådda med begreppet 

deliberativ demokrati. 

7.2.1 Resultat kring frågor 1-5 rörande utanförskap bland elever i 

fritidshem 
Samtliga fritidspedagoger anser att utanförskap handlar om att barnen blir exkluderade från 

gemenskapen. En fritidspedagog uttrycker följande: “Jag tänker på att vara utanför en 

gemenskap, att inte känna sig delaktig och räknas med” dock sade en fritidspedagog från 

fritidshem A att det handlar om att “man inte blir tillfrågad, man blir inte sedd”. Samtliga 

lyfter direkt skillnaden mellan det ofrivilliga samt det frivilliga utanförskapet och menar 

således att vissa barn vill vara själva. Med detta menar dem att barn väljer frivilligt att leka för 

sig själv, eller för att gå ur leken utan att de blir utestängda från leken eller utfrysta. 

Fritidshem D hävdar att ensamma barn inte behöver vara utanför utan de kan leka i någon 

form av rollek där de inte upplever sig vara i ett så kallat utanförskap. Vidare menar en 

fritidspedagog från fritidshem D att utanförskap är ett begrepp som är negativt laddat och 
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riktar sig mot de barn som har svårigheter med den sociala kompetensen och därmed inte 

klarar av att ta kontakt med andra barn.  Barngrupperna på de olika fritidshemmen upplevs ha 

en någorlunda bra sammanhållning, med undantag enstaka avdelningar. De flesta påpekar att 

det finns grupperingar i barngrupperna, som fungerar bättre än andra.  

Vad gällande ifall det förekommer utanförskap ute bland eleverna i fritidshem var samtliga 

fritidspedagoger överrens om att det inte är något vanligt förekommande. En fritidspedagog 

från fritidshem A menar att det kan handla om tillfälligheter, men inget grovt utanförskap. 

Vidare menar fritidshem A att för att en individ ska kunna anses vara utanför, måste det ske 

en observation kontinuerligt under en längre period. Samtliga fritidshem påpekar 

problematiken med de stora barngrupperna, då det kan vara svårt att hinna bemöta alla barn. 

Många gånger tar även barn med speciella behov, exempelvis barn med funktionshinder, 

språksvårigheter, koncentrationssvårigheter och så vidare, större plats och uppmärksamhet, 

vilket kan resultera i att man inte ser de barn som tar mindre plats i barngrupperna. Vidare 

nämner samtliga fritidspedagoger att det även är problematiskt med stora barngrupper därför 

att barnen ofta springer iväg till olika delar av fritidshemmet och det blir härmed svårt att 

upptäcka konfliker med mera, på en gång. Många gånger tar barnen tillfälle att behandla 

någon illa där ingen pedagog är närvarande eller ser. En fritidspedagog från fritidshem D 

menar att “Alla barn är inte funtade till att vara i stora barngrupper” och menar vidare att 

utanförskap kan bero på att barnen är för försiktiga samt lite “udda”. Här menar fritidshem D 

vidare att är barnen blyga, och inte ta för sig, blir det lättare att de barnen hamnar utanför 

gemenskapen.  

De andra fritidshemmen menar att utanförskap kan bero på brist av social kompetens, 

kulturkrockar, funktionshinder samt olika trosuppfattningar. För att motverka utanförskap var 

samtliga fritidshem först kluvna till hur de faktiskt arbetar förebyggande. Efter att alla 

fritidspedagoger funderat en stund över frågan, var och en överrens om att samtal är en aktiv 

metod för att motverka utanförskap. Fritidshem D menar att samtal i arbetslaget är viktigt, så 

att all personal är medvetna om vilka barn man ska “hålla ett extra öga på”. De andra 

fritidshemmen menar att samtal om utanförskap borde ske mer generellt, det vill säga att det 

inte får förekomma i skolans verksamhet överhuvudtaget. Dessa samtal sker på olika sätt i 

respektive fritidshem. Till exempel har fritidshem C kompisvecka, kille/tjej grupper, 

samarbetsövningar, all där samtal och diskussion kring utanförskap förekommer. Utöver detta 

arbetar nästan alla fritidshem mycket med gruppkonstellationer. Här ser fritidspedagogerna 

till att blanda eleverna i olika grupper för att eleverna ska försöka knyta nya band.  

Vid tillfällen där eleverna upplevs blir exkluderade ifrån gemenskapen, till exempel vid lekar 

och aktiviteter arbetar samtliga fritidshem någorlunda liknande. Metoden som förfaller är 

återigen samtal, här med den enskilda individen och individerna de berör. Först och främst 

frågar fritidspedagogerna “vad är det som har hänt?”, eller, “Vad vill du vara med på?”. Sedan 

försöker de tillsammans med barnen komma fram till lämpliga lösningar. Fritidshem C har en 

säregen metod där man använder sig utav samtal i form av att eleverna ska få lära sig 

turtagning och respekt. Vid konflikthantering låter fritidspedagogen en elev prata åt gången. 

När denne elev har berättat sin synvinkel om vad som skett, säger fritidspedagogen “Punkt”. 

Därefter får nästa elev ge sin version av händelsen. När eleverna har samtalat färdigt, berättar 

fritidspedagogen hur denne har uppfattat händelsen. Tyngdpunkten i denna metod är att 

eleverna ska ges möjlighet till att återberätta sin version utan eventuella avbrott. Slutligen 

menar fritidspedagogen på fritidshem C att eleverna brukar tillsammans komma fram och 

faktiskt hålla med om fritidspedagogens slutgiltiga version av händelsen. Något som skiljer 

sig mellan fritidshemmen var att vissa tyckte att alla barn givetvis ska få vara med i leken, 

medan andra tyckte att det inte var givet. En fritidspedagog på fritidshem D sade följande; 
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”Jag tycker faktiskt inte det är självklart att säga att alla barn får vara med, finns det ingen 

grupp där man kan vara med i, får man som vuxen hjälpa till. Att putta in barnet i leken kan 

förstöra leken ibland”. Däremot var alla fritidshem överrens om att man som vuxen ska bidra 

och hjälpa barnen att hitta aktiviteter och kompisar om de är ofrivilligt utanför. Dock styrker 

en fritidspedagog från fritidshem D att alla lekar och grupper inte passar alla barn, plus att 

man inte alltid “kan servera dem. Ibland får barnen bjuda lite på sig själva”. Vidare handlar 

det om en gruppkänsla där man som professionell i sin roll bör vara medveten om vilka 

grupperingar som fungerar och vilka grupper som missgynnar.  

7.2.2 Resultat kring frågor 6-9 rörande deliberativ demokrati 
Vi ställde frågan till fritidspedagogerna om demokratiuppdraget har en central plats i deras 

dagliga arbete. De flesta fritidspedagogerna var genast överrens om att det handlar om en 

självklarhet, att man som fritidspedagog alltid ska arbeta med frågor rörande värdegrund och 

att alla barn är lika mycket värda. Dock var fritidshem C inte införstådd med begreppet 

demokratiuppdrag, men efter en förklaring var den även här en självklarhet. De flesta 

fritidshem lade även fram exempel där eleverna får bestämma både gällande inflytande och 

delaktighet kring verksamheten. Till exempel att barnen får önska val av aktiviteter och lekar. 

Fritidshem A uttalade följande: ”Demokratiuppdraget är något som man har med sig hela 

tiden. På fritids handlar det mycket om turtagning, visa respekt, lyssna på varandra med 

mera.” Fritidshem D sade även att alla barn är lika mycket värda och att det är viktigt att vi 

fritidspedagoger påpekar det extra mycket i skolan, då vissa barn kan bli påverkade hemifrån. 

Här kan det handla om olika uttalanden som rör skildringar kring kulturer och traditioner, till 

exempel om man kommer ifrån olika länder där det kan finnas konflikter mellan parterna. 

Vidare påpekade fritidshemmet noll tolerans angående diskriminering samt fysik våld. 

Fritidshem C skiljde sig även i sitt uttalande då detta fritidshem arbetar mycket med att 

poängtera att det finns skildringar i både de sociala och ekonomiska förhållandena och att 

man är lika mycket värd oavsett bakgrund.  

Efter att ha introducerat det demokratiska uppdraget ställde vi frågan ifall fritidspedagogerna 

var införstådda med begreppet deliberativ demokrati. Samtliga fritidshem svarade nej direkt. 

Någon tyckte att det var överkurs, någon annan menade att den aldrig hört ordet förut. 

Däremot efter att vi förklarat innebörden av deliberativ demokrati ansåg de flesta att detta 

synsätt förekommer i deras arbete. Exempel de gav var att de låter eleverna få samtala i 

samlingar, utvärderingar, i det informella samtalet samt att de ger eleverna förtroende och 

ansvar vad gällande verksamheten. Fritidshem D menar på att detta är en svår bit att jobba 

med, på grund av att de har många barn som saknar empatisk förmåga, det vill säga att de har 

svårt att sätta sig in i andras människors situationer och visa respekt för varandra. Däremot 

låter nästan alla fritidshem eleverna vara delaktiga vad gällande inflytande av val av 

aktiviteter/lekar samt ansvar för verksamheten genom att de låter eleverna få komma med 

önskemål och förslag. Dock framkommer det mellan raderna att de flesta fritidshem har 

någorlunda styrd verksamhet. Fritidshem B påpekade det såhär: ”Eleverna får vara med och 

bestämma, vad vi ska göra och sådär, men sen har ju vi omformat så att det blir 

genomförbart”. Några fritidshem medger att de kan blir bättre på att låta eleverna få mer 

inflytande och delaktighet i verksamheten.  

Avslutningsvis försökte vi få fram ifall ett deliberativ demokratiskt synsätt motverkar 

utanförskap genom att eleverna få bli mer delaktiga i gemenskapen om de innehar mer 

inflytande och ansvar. Här fick vi ganska diffusa svar. Många lyfte fram att eleverna blir mer 

delaktiga i gemenskapen, dock svarade de inte direkt på ifall de tyckte detta synsätt motverkar 

utanförskap. Vad som också påpekades var att en blandning mellan styrda och elevstyrda 

aktiviteter är det ultimata, då alla barn blir delaktiga oberoende om de vill eller inte. Här 
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handlar det vidare om att eleverna ska få möjlighet att vara med. Däremot ansåg fritidshem C 

att barnen inte blir mer delaktiga i gemenskapen om de får styra. Anledningen till detta var att 

fritidshem C anser att de ”starkaste” eleverna lätt kan ta över om de får styra vilket kan 

resultera i att vissa barn blir utanför i innanförskapet. Här fann vi stora skillnader i svaren då 

fritidshem A, B och D var absolut överrens om det faktum att eleverna oftast känner både mer 

gemenskap, samt lust, om de själva får vara delaktiga i beslutfattandet. Avslutningsvis kan vi 

poängtera att det skiljer sig mellan de olika fritidshemmen gällande hur mycket inflytande och 

delaktighet de ger eleverna i verksamheten. 

7.3 Sammanställning av observationer 
Observationerna kommer att redogöras i en löpande text där vi framställer resultaten i tre 

underrubriker. I den första, “Dynamiken i barngruppen” har vi observerat ifall barnen får vara 

delaktiga i gemenskapen samt ifall utanförskap förekommer. I underrubrik två, “Det sociala 

samspelet” har vi observerat barnens upplevda samspel samt maktroller. I den sistnämnda 

underrubriken “Lekar och aktiviteter” har vi observerat barnens delaktighet i lekar samt 

aktiviteter inom fritidshem och barnens förmåga att ta egna initiativ. Samtliga underrubriker 

har vi skapat utifrån våra teoretiska utgångspunkter (se kapitel 5).  

7.3.1 Dynamiken i barngruppen 
Vi upplevde att de flesta barn hade oftast någon att leka med, oavsett om de lekte i större eller 

mindre grupper. Barn som upplevdes var ensamma, eller i ett så kallat utanförskap, gick oftast 

in i en grupp eller lek efter en stund. Ibland gick barnen in i lekar själva och ibland fick någon 

vuxen hjälpa barnet in i någon lek. Däremot framkom det barn som försökte komma in i 

någon gemenskap själv, men som av olika skäl ignorerades – och misslyckades. Exempel att 

leken redan var fullsatt eller igång. De flesta barn upplevdes vara delaktiga i innanförskapet, 

fast hur aktiva och delaktiga de egentligen var i leken – kunde skilja sig mellan de olika 

barngrupperna, beroende på vilken lek de lekte. En del barn var mindre aktiva respektive mer 

aktiva i leken. Till exempel innebandy då alla barn spelar, eller pingis då oftast ett begränsat 

antal barn får vara med. Eller till exempel ”Mördarleken” där två barn är mer aktiva än 

resterande barn. Dessa två barn har roller som ”mördaren” respektive ”detektiven”.  

Ifall ett barn exkluderas frivilligt eller ofrivilligt upplevde vi var svårt att upptäcka. I vissa fall 

såg vi barn som vi upplevdes vara utanför och i vissa fall såg vi barn som frivilligt steg ut ur 

leken. Till exempel vid en fotbollsmatch under lunchrasten där en flicka försökte gå med i en 

fotbollsmatch. Efter att ha iakttagit matchen i cirka 10 minuter steg hon in i leken. Däremot 

upplevdes flickan passiv i leken då hon sällan fick bollen och så vidare. En intressant faktor 

som framkom var att när vi observerade barngruppen på fritidshem B upplevde vi att alla barn 

både var aktiva i gemenskapen och delaktiga vid lekarna till skillnad mot de övriga 

fritidshemmen där något och/eller några barn upplevdes vara utanför gemenskapen och 

mindre delaktiga i lekarna. 

7.3.2 Det sociala samspelet 
När barnen leker och samtalar med varandra framkom maktrollerna väldigt tydligt på samtliga 

fritidshem. Ett exempel på fritidshem C var när några barn skulle diskutera huruvida de alla 

kunde åka pulka samtidigt nedför en backe. Här intog ett av barnen en så kallad ”ledarroll” 

där detta barn försökte styra och bestämma över dialogen. Efter ett misslyckat försök till en 

gemensam pulkaåkning, samtalade barnen åter igen hur de skulle genomföra åkandet nedför 

backen. I detta samtal framkom en demokratisk diskussion, där alla barn gemensamt fick 

komma till tals, och slutligen kom de fram till ett gemensamt beslut. Vad som även är värt att 

nämna är att detta samtal skedde utan en vuxens närvaro. I de övriga observationer vi gjorde 
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kan vi dra slutsatsen till att maktroller förekommer. De maktroller vi observerade var den 

typiska ”ledarrollen”, samt barn som har ett mer passivt deltagande och ”följer strömmen”. 

Exempel på ledarroller är barn som oftast försöker styra och bestämma över leken. Från 

fritidshem C observerade vi ett exempel där ett barn intog en typisk ledarroll under en lek. 

Leken handlade om ”leka skola” där två barn var lärare och ett barn var elev. Pojken som 

intog ledarrollen bestämde allt som skedde i denna lek, både dialogen och manus och vem 

som skulle vara fröken respektive elev. Exempel på barn som ”följer strömmen” är barn som 

tillåter en ledarroll i leken och som sällan ifrågasätter, till exempel barnen under leken ”leka 

skola” som följde utan att ifrågasätta ledaren i leken.  

7.3.3 Lekar och aktiviteter 
När vi observerade barnen under lekar och aktiviteter framkom det tydligt att alla barnen är 

delaktiga vid styrda aktiviter, det vill säga aktiviteter som fritidspedagogerna bestämmer och 

håller i. Observerar vi den fria leken, där barnen själva får välja vad de ska göra, fann vi 

många grupperingar. I dessa grupperingar var vissas deltaganade mer aktivt och i andra 

grupperingar var det kanske en/eller flera barn som styrde leken. Till exempel, på fritidshem 

C, fann vi en lek där ett barn total styrde leken över tre barn. Har bestämde barnet både lekens 

regler, barnens roller och lekens dialog. Något annat vi observerade var barn som blev osäkra 

på både vad de skulle göra, samt med vem och/eller vilka de skulle leka med. För alla barn är 

det inte uppenbart vem man ska leka med eller vad man ska göra. När vi observerade den fria 

leken ute på rasterna framkom det tydligt att vissa barn behöver extra hjälp och stöd att 

komma in i leken och i någon gemenskap, detta såg vi vid ett flertal tillfällen. Till exempel 

såg vi pedagoger som gick fram till ensamma barn och styrde in dem i diverse lekar där det 

var möjligt. Här fann vi även barn som själva styrde upp lekar, gällande vad gruppen skulle 

göra. Sedan såg vi barn som till synes var själva först, men som sedan självmant efter en stund 

klarade av att gå in i någon lek/gemenskap utan problem. 

7.4 Sammanställning av resultat 
Efter redogjord empiri, har vi kommit fram till följande sammanställning av vårt resultat: Alla 

fritidspedagoger i samtliga fritidshem i kommunen upplever inte utanförskap bland elever 

som vanligt förekommande, utan snarare som tillfälligheter. Däremot om elever upplevs vara 

utanför gemenskapen, kan faktorer till detta vara olika sociala förhållanden som till exempel: 

etnisk ursprung, religion, handikapp, ekonomiska förhållanden samt svårigheter med den 

sociala komptensen. Fritidspedagogerna vi har intervjuat har olika metoder för att motverka 

utanförskap, den främsta är samtal. Här handlar det om att samtala med varandra i arbetslaget, 

samt samtala med eleverna om utanförskap mer generellt. Till exempel upplysa varandra om 

problematiken och hur man bör och inte bör behandla varandra. Deliberativ demokrati är ett 

okänt begrepp bland fritidspedagoger men efter att ha samtalat med samtliga fritidspedagoger 

under våra intervjuer, ansåg de att deliberativ demokrati ändå förekommer i deras dagliga 

arbete, i viss mån, genom att elever får lov att samtala och diskutera om både aktiviteter, 

utvärdering samt kring personliga händelser.  

Vad vi slutligen kom fram till i vår studie efter genomförda undersökningar (intervjuer med 

fritidspedagogerna och genom observationerna med de olika barngrupper) är att samtliga 

fritidspedagoger ansåg att eleverna blir mer delaktiga i gemenskapen, genom att delta i olika 

demokratiska processer där samtal har en central betydelse. Här anser både pedagogerna och 

vi att arbeta efter ett deliberativ demokratiskt synsätt kan vara ett bra verktyg att använda sig 

av för att möjligen kunna motverka utanförskap inom fritidsverksamheten. 
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8 Analys 
I följande kapitel redogörs huruvida resultaten svarar mot syftet i vår studie, utifrån de 

teoretiska utgångspunkterna. Syftet med studien är att underöka i vilken utsträckning 

utanförskap förekommer bland eleverna i fritidshem, samt undersöka i vilken mån 

fritidspedagogerna är införstådda med begreppet deliberativ demokrati och ifall den 

deliberativa demokratin möjligen motverkar utanförskap. I underrubrikerna ”Tolkning och 

analys av det upplevda utanförskapet” och ”Tolkning och analys av huruvida deliberativ 

demokrati förekommer och motverkar utanförskap” kommer vi att tolka och analysera 

resultaten i relation till våra teoretiska utgångspunkter. 

8.1 Tolkning och analys av det upplevda utanförskapet 
Utifrån framställning av resultaten ansåg fritidspedagogerna att innehav av social kompetens 

var en betydelsefull faktor för att förhindra ett utanförskap bland elever i fritidshem. Nielsen 

(2006) påpekar att social kompetens är en oerhört viktig del av en individs sociala utveckling 

för att man ska kunna interagera med andra människor och skapa sociala relationer. Vidare 

hävdar författaren att denna egenskap avgör huruvida man i framtiden kommer att kunna 

bemöta och skapa relationer inom olika arenor i samhället (Nielsen, 2006). Dahlkwist (2002) 

skriver att skolan är en viktig arena för skapandet av sociala relationer. I den pedagogiska 

verksamheten har man därmed en stor möjlighet som pedagog att se till att eleverna utvecklar 

en god social kompetens för att undvika att bli exkluderad från gemenskapen. Här var 

intervjupersonerna samtliga överrens om det faktum att utanförskap handlar om exkludering 

från en gemenskap. Det upplevda utanförskapet påvisade sig inte vara vanligt förekommande 

bland eleverna i fritidshemmen i ett grövre perspektiv, dock menar dem att det kan finnas 

tillfälligheter då vissa barn upplevs vara utanför. Däremot hävdar Stigendal (2002) att 

utanförskap är vanligt förekommande i pedagogiska verksamheter, fast utanförskapet kan te 

sig olika. Till exempel kan elever exkluderas från diverse lekar, aktiviteter, kompisgäng, med 

mera. Sedan kan även eleverna frivilligt gå ur leken och gemenskapen. Slutligen kan avsiktlig 

utestängning, det vill säga mobbning förekomma (Stigendal, 2002). Alla dessa aspekter har 

framkommit mer eller mindre, under våra undersökningar. Vi har observerat både elever som 

exkluderas från olika lekar, samt elever som frivilligt gått ur leken och gemenskapen. 

Däremot har vi inte upplevt någon form av mobbning ute bland eleverna i fritidshemmet. 

Detta kan antingen bero på tidsbrist eller att någon mobbning inte har uppstått under vår 

närvaro. 

I observationerna framgick det att elever exkluderades från diverse lekar, aktiviteter, 

kompisgäng, med mera, detta upplevde vi som relativt vanligt förekommande ute bland 

eleverna i fritidshemmen. I fritidshemmen observerade vi ett flertal lekar där elever inte fick 

vara med av olika anledningar. Dessa anledningar kunde vara allt ifrån att leken redan var 

igång, till att leken redan var fullständig. Vad som är intressant att beakta, är att 

fritidspedagogerna vi intervjuade inte upplevde exkludering som vanligt förekommande. 

Stigendal (2002) menar att det handlar om vilka regler, krav, förväntningar samt roller barnen 

har på varandra. Dessa regler, roller, med mera, bestämmer således innanförskapet. Vad man 

bör beakta är dock att bara för att eleverna är med i gemenskapen behöver det inte betyda att 

de är delaktiga. Detta tolkade vi som vanligt förekommande då vi uppmärksammade flertal 

mindre aktiva barn i lekarna. Till exempel under fotbollsmatchen då vissa barn inte fick 

bollen och därmed inte blev vidare aktiva i leken. Att barn lekte i roller var också något vi 

uppmärksammade. Frivilligt utanförskap upplevdes av intervjupersonerna som vanligt 

förekommande, då ett flertal fritidspedagoger menade att många barn väljer att emellanåt leka 

självmant. Frågan är dock ifall barnen verkligen frivilligt väljer att exkludera sig från leken 
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och vara ensam. Här anser vi att det är av stor vikt att skilja mellan det frivilliga och 

ofrivilliga utanförskapet, så att man inte förbise de barn som faktiskt inte vill leka själva, men 

som kanske inte våga yttra sig.  

En av fritidspedagogerna nämnde att yngre barn gärna leker själva i rollekar. Här kan vi som 

vuxna tro att de befinner sig i ett utanförskap, men barnen upplever detta inte som ett faktum. 

Ingelstad (2006) menar att barn i de yngre åldrarna ofta intar olika rollgestalter som är 

skapande i de aktuella situationerna. Ingelstad redogör vidare att dessa roller inte bör avvika 

ifrån vad som betraktas normalt, då barn kan riskera att hamna i ett utanförskap. Slutligen 

belyser Stigendal (2002) avsiktlig utestängning, det vill säga mobbning. Mobbning var 

däremot ett ord som inte kom på tal under någon av våra intervjuer. Mobbning var också 

något vi inte upplevde ute bland eleverna i fritidshemmen under den tid vi var närvarande. 

Övriga faktorer som intervjupersonerna nämner bidrar till exkludering av en gemenskap är 

brist av social kompetens, kulturkrockar, funktionhinder samt olika trosuppfattningar. 

Garpelin (2003) och Stigendal (2002) styrker att dessa faktorer kan komma att skapa ett 

utanförskap. Sedan nämner Garpelin (2003) att grupperingar också kan vara en bidragande 

orsak till utanförskap. Grupperingar hävdar även samtliga fritidspedagoger vara 

problematiskt, då det kan vara svårt för barn att komma in i diverse grupper där eleverna 

redan har etablerat relationer. Detta märkte vi speciellt av under de fria lekarna där barnen 

snabbt grupperade sig och där vissa barn blev osäkra på vem de skulle leka med.  

Samtliga fritidspedagoger anser att utanförskap är ett viktigt fenomen man inte bör förbise, 

utan något man ska arbeta aktivt för att förhindra. Däremot är det ett ämne som är svårt att 

arbeta förebyggande. Lgr11 (2011) belyser vikten av att man som lärare ska arbeta aktivt mot 

att skapa en skola där alla elever finner trygghet samt delaktighet i gemenskapen. Vad som 

inte framkommer särskilt tydligt i Lgr11 är hänvisningar till hur arbetet ska gå tillväga. 

Samtliga intervjupersoner hävdar att samtal är den lämpligaste form av metod. Både samtal 

inom arbetslag, kollegor samt med eleverna. Larsson (2007) menar att man som lärare ska 

lägga stor vikt vid samtal. Att arbeta med samtal, diskussion och reflektion inom den 

pedagogiska verksamheten kan leda till att man hjälper eleverna till att få bredare förståelse 

för frågor rörande skolans värdegrund, här med stor fokus kring noll tolerans för kränkande 

behandling, diskriminering samt mobbning.  

8.2 Tolkning och analys huruvida deliberativ demokrati 

förekommer och motverkar utanförskap   
Både Lgr11 (2011) samt Englund (2003) lyfter betydelsen av att skolan idag ska arbeta mer 

aktivt med det demokratiska uppdraget som skolväsendet vilar på. Bergström och Holm 

(2005) redogör för de två centrala demokratsyner som omfattar skolans institution. Dessa är 

vidare deltagardemokrati och deliberativ demokrati (Bergström & Holm, 2005). I vår studie 

har vi avgränsat oss till att studera deliberativ demokrati. Samtliga fritidshem var som 

resultatet pekar på, inte införstådda med detta begrepp vilket förmodligen har sin grund i att 

det är ett relativt nymodernt begrepp som dykt upp under senare år inom forskning och politik 

(Premfors & Roth, 2004). Däremot var alla fritidspedagoger ense om att ett aktivt arbete inom 

deliberativ demokrati förekommer i verksamheterna. Arbetet de syftade på var att de låter 

eleverna få vara mer delaktiga och få mer inflytande genom samtal, diskussion, argumentation 

och reflektion. Exempel utifrån resultatet var samtal vid samlingar, mellanmål, informella 

samtal i lek samt raster samt samtal vid konflikthantering och andra dilemman.  

Fritidspedagogerna var även eniga om att rösträtt, respekt och turtagning är centralt i deras 

dagliga arbete då de exempelvis låter eleverna få önska val av aktiviteter med mera. Englund 

(2003) menar att det är just detta sätt att arbeta, genom att låta eleverna få möjlighet till 
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samtal, diskussion, argumentation och reflektion som innebär att verksamheten inneha ett 

deliberativ demokratiskt synsätt. Larsson (2007) redogör även för betydelsen att läraren bör 

ha ett förhållningssätt, samt ledarroll, som strävar efter att möjliggöra elevinflytande samt 

ansvar. Detta genom att skapa rum för öppna samtal där skildra synsätt, värderingsfrågor, med 

mera, möts med respekt och tolerans. I och med att man som lärare skapar dessa miljöer kan 

en gemenskap mellan elever inträffa där respekt för varandras olikheter blir ett faktum. 

Förhoppningsvis leder detta till ett ömsesidigt deltagande bland eleverna. 

Dock menar intervjupersonerna att detta kan vara problematisk att genomföra då det är stora 

barngrupper i fritidshemmen, få resurser samt barn med många olika behov där det krävs 

ytterligare resurser. Skolverkets publikation, Fritidshemmet (2011) påpekar problematiken 

med stora barngrupper och hur detta kan leda till att det blir svårt att få alla barn delaktiga och 

bekräftade i verksamheten.  

Inneha fritidsverksamheten ett deliberativ demokratiskt synsätt, hävdar Roth (2004) att det 

kan vara ett stöd för elever att utveckla både social – samt demokratisk kompetens. Vidare 

menar författarna att i och med att skolan är en social mötesplats, är det ett ypperligt tillfälle 

att på fritidshemmet beakta och arbeta med detta synsätt, på grund av dagens mångkulturella 

samhälle samt barns olika sociala, kulturella bakgrunder (Roth, 2004). Exempel på arbete där 

elever utvecklar social – samt demokratisk kompetens är samlingar, utvärdering av aktiviteter 

samt informella samtal som sker mellan elever sinsemellan. 

Utifrån studiens resultat kan man finna att ett deliberativ demokratiskt synsätt inom 

fritidshemverksamheten möjligen kan motverka utanförskap i en viss utsträckning. Vi har i 

vår studie kunnat visa på ett flertal exempel som påvisar detta. Ett av dessa exempel är att låta 

eleverna få mer inflytande och ansvar så att de känner sig mer delaktiga i gemenskapen. Har 

eleverna således själva fått vara med i beslutfattandet anser fritidspedagogerna i vår studie att 

de blir mer delaktiga i gemenskapen och att ett utanförkap därmed inte förekommer. Däremot 

upplevde ett flertal fritidspedagoger en problematik då en naturlig maktstruktur ofta äger rum 

mellan vuxen och elev. Här menar fritidspedagogerna att de ofta ”kommer på sig” med att 

ställa ledande frågor istället för öppna frågor, som i större utsträckning ger eleverna möjlighet 

till friare diskussion. Detta styrker Bergström och Holms (2005) då de menar att en 

maktstruktur mellan vuxen och elev är vanligt förekommande i den pedagogiska 

verksamheten. Dock kan dessa maktförhållanden ändras genom demokratiska processer, som 

till exempel samtal. Lgr11 (2011) hävdar att elever ska ges mer tillfällen och möjligheter till 

inflytande och ansvar genom samtal, gällande verksamheten. Detta framhäver även samtliga 

fritidspedagoger när de säger att man alltid kan utveckla arbetet med elevinflytande och 

elevansvar.   
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9 Diskussion 
I detta kapitel presenteras en kort resultatdiskussion, där utgångspunkten är den analys som 

tidigare genomförts i vår studie. Därefter fortlöper två underrubriker där en generell 

diskussion angående hela studien diskuteras.  

9.1 Resultatdiskussion  
I början av vår studie var våra tankar kring vårt valda problemområde relativt lika, då vi båda 

antog att utanförskap är ett vanligt förekommande fenomen ute bland elever i fritidshem. 

Efter att ha tagit del av resultaten från insamlad empiri samt läst in relevant teori har vi nu en 

bredare helhetsyn angående begreppet utanförskap. Vidare anser vi att det också handlar om 

vilket helhetssyn en pedagog bör inneha när man betraktar elever i alla olika sociala arenor. 

Nielsen (2006) menar att man ska bekräfta, samt uppmärksamma eleverna i alla sociala 

samspel. Vidare kan en elev både känna sig innanför och utanför. Utifrån vårt resultat, har vi 

observerat just detta faktum där elever upplevs vara utanför i vissa sociala arenor, samt 

innanför i andra. Enligt samtliga fritidspedagoger som vi har bemött i studien, var dock inte 

utanförskap ett vanligt förekommande fenomen, vilket motsäger våra tidigare uppfattningar. 

Detta anser vi beror på att alla fritidspedagoger tyckte deras aktiva arbete inom fritidshem 

gällande normer och värdegrunder motverkar utanförskap. Var de ansåg ändå mest 

problematiskt med arbetet var att uppmärksamma och se alla elever, då barngrupperna är 

större idag än var de var förut. Här anser vi att en större personalstyrka, bättre lokal-miljö där 

barnen får mer utrymme samt mindre barngrupper skulle kunna underlätta arbetet mot att 

förebygga utanförskap i fritidshem. Kvalitet i fritidshem (2007) nämner betydelsen av att 

kvalitén i fritidshemmets verksamhet alltid bör utvecklas och anpassas efter allas behov.  

Andra funderingar och tankar vi hade i början var ifall det fanns ett demokratiskt arbete som 

skulle kunna motverka utanförskap. Här avgränsade vi oss till deliberativ demokrati. Vad vi 

ville utforska i vår studie var ifall ett deliberativ demokratiskt synsätt förekommer, samt 

möjligen kan motverka utanförskap i fritidshem. Efter genomförd empiri framkom det att 

deliberativ demokrati är ett begrepp som är okänt bland verksamma fritidspedagoger. 

Däremot upplevde samtliga fritidspedagoger att de i deras dagliga arbete jobbade med ett 

deliberativ demokratiskt synsätt till viss del, fastän de ansåg att de skulle kunna utveckla 

arbetet ytterligare. Vad vi anser kan vara problematiskt att arbeta med utifrån ett deliberativ 

demokratiskt synsätt är ifall pedagogerna inte är öppna för nytänkande och inte vill låta 

eleverna ta mer plats i verksamheten. Här tänker vi i form av beslutfattande, delaktighet, 

inflytande och ansvar gällande verksamheten. En annan aspekt som kan vara avgörande för 

arbetet är ifall pedagogerna har tid till att sätta sig in i ämnet och diskutera med arbetslag etc. 

Larsson (200) hävdar även att det handlar mycket om vilken pedagogisk syn en lärare har och 

vilket ämne som står i fokus för diskussion om det ska kunna ske ett deliberativ samtal i 

verksamheten.  

Efter att ha dragit dessa slutsatser vill vi avsluta diskussionen med att framföra vilken 

betydelsefull uppgift fritidspedagogerna har i sitt arbete på fritidshem gällande elevers sociala 

kompetens. Även om utanförskap inte är ett vanligt förekommande fenomen, finns det elever 

som alltid blir lämnade utanför en gemenskap i vissa sammanhang mer eller mindre. Arbetar 

fritidspedagogerna ständigt med att motverka utanförskap på olika sätt blir detta fenomen 

mindre förekommande. Använder sig fritidspedagogerna av ett deliberativ demokratiskt 

synsätt stödjer de barnen ytterligare i deras sociala utveckling, genom att elever blir mer 

delaktiga och ansvariga vilket också underlättar för dem att kunna delta i olika sociala 

grupper. Elever lär sig också att lyssna på varandras åsikter med respekt och tolerans i olika 

sammanhang.  
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9.2 Metoddiskussion 
De metoder vi valde att använde oss utav i vår studie baserades på de frågeställningar samt 

syfte som vi hade att undersöka i vår studie. Dessa metoder var öppna intervjuer och 

strukturerad samt icke deltagande observation. Efter genomförd empiri upplevde vi att en mer 

deltagande observation eventuellt hade varit ett bättre alternativ. På grund av att det var svårt 

att inte vara delaktig i verksamheten under våra observationer då eleverna blev nyfikna på 

vårt besök och ville gärna etablera konversationer med oss under tiden. Vi är dock tvetydliga 

ifall detta val av observation hade gett oss ett helt annat resultat i vår studie då ingen litteratur 

styrker att utanförskap skulle kunna visa sig tydligare om vi hade haft ett deltagande 

observationsval.  Däremot hade vi kanske kunnat genom samtal fått fram andra svar från 

eleverna, men detta är inte heller någonting som är ett faktum då utanförskap är ett känsligt 

ämne att samtala om speciellt för barn. Avslutningsvis anser vi även att om vi hade haft mer 

tid till att observera barngrupperna hade vi fått se mer, förslagsvis intervjuat ytterligare 

fritidsedagoger. Detta var tyvärr inte möjligt, då resterande tid var avsett för att skriva färdigt 

studien.  

Den öppna intervju metoden ansåg vi var en passande metod som fungerade bra gentemot vårt 

syfte och frågeställningar samt mot vår kvalitativa metodansats. Överlag ansåg vi att 

intervjuerna blev givande, dock kunde vi möjligen intervjuat fler personer för bredare empiri.  

9.3 Kritisk granskning av val av genomförande 
Nu i efterhand känner vi både att arbetes gång har fungerat bra. Vi har båda varit intresserade 

och engagerade i ämnet, vilket har resulterat i ett givande samarbete. Vi har under vår studie 

inte upplevt någon problematik eller hinder. Gällande tiden för insamling av empiri, anser vi 

dock att ytterligare tid hade varit önskevärt.  

Avslutningsvis anser vi att studien har gett oss mycket kunskap om utanförskap och 

deliberativ demokrati samt hur det demokratiska uppdraget bör implementeras i 

verksamheterna. Vi tycker även att arbetet har gett oss många tankar vi både kommer att bära 

med oss i arbetslivet. Till exempel lär vi vara extra observanta till hur barnens sociala samspel 

ter sig, är barnen innanför respektive utanför? En annan tanke som väckts hos oss är 

betydelsen av elevernas delaktighet gällande ansvar, inflytande samt beslutfattande. 

Deliberativ demokrati är ett synsätt vi båda anser skapar gemenskap och rum för demokratisk 

samt social kompetens.  
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Bilagor 

Bilaga A – Intervjuguide 
 

1. När du hör ordet utanförskap, vad tänker du?  

Problematiskt? Vanligt förekommande? Varför? 

2. Hur tycker du sammanhållningen i er barngrupp är? 

3. Upplever du att utanförskap är vanligt förekommande i er avdelning? 

Om ja, vad tror du det beror på?  

Om nej, vad tror du det beror på? 

4. På vilket sätt arbetar ni på er avdelning för att motverka utanförskap? 

5. Vilka metoder/aktiviteter brukar ni använda er utav när ni ska lösa eventuella problem, till 

exempel få barnen med i aktiviteter, i leken, gruppen och så vidare… 

 

6. Vi vet ju att skolan har ett dubbelt uppdrag, kunskapsuppdraget och demokratiuppdraget. 

Hur ser ni på demokratiuppdraget? 

… och anser ni att den har en central plats i ert arbete? 

7. Är ni införstådd med vad deliberativ demokrati betyder? 

8. I vilken mån låter ni eleverna ha inflytande genom samtal och diskussion, vad gällande val 

av aktiviteter/lekar, samt ansvar för verksamheten?  

9. Tycker ni att alla elever blir delaktiga i gemenskapen med hjälp av inflytande och ansvar?  

Om ja, varför 

Om nej, varför inte 
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Bilaga B – Observationsschema 
Följande beteenden och händelser ska observeras:  

 

Dynamiken i barngruppen 
Får alla barn vara med eller är något/några utanför? 

Upplevs alla vara delaktiga i innanförskapet?  

Ser det ut som om barnet/barnen blir exkluderade frivilligt eller ofrivilligt? 

 

Det sociala samspelet 
Hur upplever vi att barnen samtalar och leker med varandra?  (Får alla barn vara delaktiga) 

Ser vi maktroller? Ledarroll, passivt deltagande, ”följer strömmen” 

 

Lekar och aktiviteter 
Upplevs något/några barn vara utanför gemenskapen? 

Är barnen med i gemenskapen på rasten? (innanför inom fritids, utanför på rasten) 

Känner vi att barnen klarar av att styra upp egna lekar eller behöver pedagogen hjälpa till? 
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Bilaga C – Brev till rektor rörande besök på Fritidshem

  
Hej! 

Vi är två lärarstudenter från Linnéuniversitetet i Växjö, våra namn är Josefin Davidsson och 

Marlene Krivohlavek. Vi läser vår sista termin och håller därmed på med vårt Examensarbete. 

Vår inriktning är Lärare mot fritidshem och vi önskar att få komma till Ert fritidshem och 

observera samt intervjua några fritidspedagoger. Vårt Examensarbete behandlar ämnet 

värdegrund och demokrati med fokus på utanförskap i fritidshem. 

Vår förhoppning är att vi ska få komma till Er, en valfri dag under v.49 där vi ska boka tid för 

intervju med några fritidspedagoger (gärna en från varje avdelning) sedan ägna oss åt 

observation resten av dagen. 

Vill Ni att vi själva ska kontakta respektive fritidshem så gör vi gärna det!  

Tack för Er uppmärksamhet, hör gärna av Er snarast möjligt. 

Med Vänliga Hälsningar Marlene och Josefin. 

 

Kontakt:  

Josefin: josefine.davidsson@live.se  Nr: 073-818 90 99 

Marlene: negradroguett_k@hotmail.com  Nr: 073-055 47 22 
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Bilaga D – Info till föräldrar angående besök på Fritidshem 
 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter från Linnéuniversitet i Växjö som går vår sista termin. Vi läser till 

lärare mot fritidshem och håller nu på och skriver vårt examensarbete.  

Under vecka 49 kommer vi att besöka Ert fritidshem och vara med och iaktta dynamiken i 

barngruppen. Vår forskning kommer att vara anonymt i arbetet och inga namn eller bilder 

kommer att förekomma. Har ni några frågor och funderingar får ni gärna vända er till oss 

under den tiden vi är hos er, fredagen den 7/12 vecka 49. 

Med vänliga hälsningar 

Marlene och Josefin 


