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Abstrakt 

Den här studien genomfördes för att undersöka det demokratiska uppdragets innebörd för lärare och 

rektorer inom fritidshemmets verksamhet. Undersökningens frågeställning var även att ta reda på hur 

ledarskapet ser ut i det demokratiska uppdraget. Undersökningen genomfördes genom att vi delade ut 

enkätfrågor till tre fritidspedagoger, tre förskollärare samt fyra rektorer, varav två biträdande 

rektorer. Informanterna arbetar på två skolor i två skilda kommuner i södra Sverige. Studien visar att 

det demokratiska uppdraget handlar om respekt, allas lika värde trots olikheter samt att lära sig regler 

och samspela med andra. Studien påvisar vikten av att man som lärare visar lyhördhet och finns 

tillhands för att utveckla elevernas demokratiska förhållningssätt. Studien visar vidare att 

fritidshemmets verksamhet är en arena, där eleverna erbjuds möjligheter att påverka och delta i 

demokratiska processer. Rörande ledarskapet i det demokratiska uppdraget skapar man trygga barn 

genom att ge en trygg och öppen atmosfär där alla kan känna att deras röst blir hörd. På grund av 

besparing, personal och lokalbrist, kan det vara svårt att genomföra de visioner som finns i 

fritidshemmets verksamhet.  
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1. Inledning 
 

Fritidshemmets demokrati- och värdegrundsarbete är en viktig del i den dagliga 

fritidshemsverksamheten. Värdegrunden beskriver våra inneboende värden, vårt sätt att se 

på andra människor samt hur man agerar inför de val man ställs inför under sin livstid. De 

värderingar eleven tidigt skaffar sig påverkar i stor utsträckning vilka värderingar eleven 

kommer att bära med sig senare i livet. Värderingar förändras i takt med ålder, 

erfarenheter, situationer, händelser och är en del av det livslånga lärandet. Fritidshemmets 

verksamhet är en arena där det ges möjlighet till möten mellan människor. I mötet lär sig 

eleven kommunicera, samspela samt utbyta erfarenheter tillsammans med andra. Eleven 

kan genom det ges möjlighet att hantera situationer och händelser som sker på 

fritidshemmet samt i övriga livet.  I skolornas arbete med demokrati och värdegrund 

(Skolinspektionen, 2012) talas det om det dubbla uppdraget som består av både 

ämneskompetens samt förmedla och förankra kunskap om demokratiska värderingar. 

Syftet med vår uppsats att undersöka lärare och rektorers innebörd av demokrati, 

värdegrund och syn på ledarskap i det demokratiska uppdraget. Utifrån det har vi följande 

frågeställningar. Vad innebär det demokratiska uppdraget för lärare och rektorer på 

fritidshemmet? Vilken syn har lärare och rektorer på ledarskapet i det demokratiska 

uppdraget? Eva Johansson och Barbro Johansson (2003) menar att. 

Ingen individ äger från början kompetens i demokratiska förhandlingsformer. 

Det är givet att undervisning om och tillämpning av demokrati måste ske 

parallellt i skolan. Men demokrati handlar inte bara, och inte främst, om former 

för beslutsfattande, utan om en människosyn som bygger på respekt och 

jämlikhet. (Eva Johansson och Barbro Johansson, 2003:233–234)  

Det handlar om allt från att undervisa barn och unga till medvetna kompetenta och 

demokratiska samhällsmedborgare till att ta tillvara på demokratin, mänskliga rättigheter 

och alla människors lika värde. En viktig del i värdegrundsarbetet är att demokratin aldrig 

får tas för given utan den bör ständigt finnas med som en aktuell fråga. Fritidshemmets 

verksamhet är en naturlig arena där demokrati och värdegrundsfrågor kan ge en central roll 

i elevens utveckling. Skolans syn på demokrati är förhoppningsvis något som samhället i 

övrigt kan ta del av och lära sig något om. I skolan bör alla ges möjlighet att föra fram sina 

åsikter och bli lyssnad till.  

Enligt skollag (2012) och läroplanen ska skolorna se till att eleverna under sin skoltid och i 

takt med stigande ålder ges möjlighet till att utveckla medborglig kompetens. Denna 

kompetens består av demokratiska värderingar så som tolerans, jämlikhet, respekt för 

mänskliga rättigheter och olikheter samt för den gemensamma miljön. Den består även av 

teoretiska kunskaper så som politik, samhälle och hur demokratin fungerar samt om 

praktiska färdigheter och förmågor så som läs och skrivförmåga, matematiska färdigheter, 

kommunikationsförmåga, informationssökningskompetens och kritiskt tänkande. Samtidigt 

som eleverna bör lära sig att bedöma och hantera den kunskap och informationsskede som 

sker bör de också skaffa sig praktiska förmågor så som att ta ansvar. Delaktighet, 

medinflytande samt träna sig i att arbeta i demokratiska former är andra praktiska förmågor 

som eleverna bör lära sig. 
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1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka lärares och rektorers syn på demokrati, värdegrund 

och ledarskap i det demokratiska uppdraget på fritidshemmet.  

1.2 Frågeställningar  

1. Vad innebär det demokratiska uppdraget för lärare och rektorer på fritidshemmet? 

2.  Vilken syn har lärare och rektorer på ledarskapet i det demokratiska uppdraget? 
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    2. Tidigare Forskning 

 

När det gäller forskning har vi hittat studier som är relevanta för uppsatsens 

problemområde. Nedan följer en beskrivning och en sammanfattning av de delar som är 

viktiga i utförandet av vår uppsats. 

2.1 Ledarens roll i demokratiuppdraget 

Ann Ludvigsson (2012)  har belyst ledarskapet hos lärare från tre F-6 skolor. Hennes 

studie lyfter fram och analyserar verksamheter från fritidshem, förskola, förskoleklass, 

årskurs 1-6 och idrottslärare från de praktisktestetiska ämnena. Ludvigsson (2012) har 

bland annat utgått i sin studie från Utbildningsdepartementets (1999) expertgrupp där de 

påtalar hur skolan ska se ut i framtiden. Ludvigsson (2012) har kommit fram till att.  

Det ledarskap som förespråkas benämns som ett demokratiskt lärande och 

kommunikativt ledarskap. En demokratisk ledare ska kunna föra en dialog med 

medarbetarna och respektera dem som likvärdig part i det ömsesidiga samtalet. 

Samtidigt som ledaren ska vara tydlig i sin kommunikation om den etiska 

hållningen och själv utforma en vision om skolans utveckling ska han/hon 

kunna kommunicera den till sina medarbetare. (Ann Ludvigsson, 2012:18) 

Med andra ord ska ledaren (2012) som i det här fallet rektorn, anpassa skolorganisationen 

till själva uppdraget, och förstå sin egen roll i lärandet. Det är rektorn som har ansiktet utåt 

för skolan och ska vara en förebild för eleverna och lärarna. Ludvigsson (2012) har också 

utgått från Klerfelt (1999) som menar att ”fritidshemmet inte har ett formellt krav på sig att 

lära ut kunskaper som ska utvärderas i form av betyg. Fritidshemmets uppgift består av en 

kombination av omsorg och pedagogik och syftar till att främja hela barnets utveckling” 

(Ludvigsson, 2012:27). Det innebär att läraren i fritidshemspedagogik tillsammans med 

eleven ”deltar gemensamt i aktiviteter och lär av varandra” (2012:27). När det gäller 

fritidshemmets verksamhet arbetar oftast eleven både teoretiskt och praktiskt som till 

exempel i bakning (2012). Ludvigsson (2012) talar om vikten att som rektor vara lyhörd 

för lärare och annan pedagogisk personal. För att rektorn ”ska förstå lärarnas situationer 

och få insyn i deras arbete och för att veta hur verksamheterna ska kunna utvecklas och 

förändras framhåller lärarna vikten av skolledarens besök i verksamheterna” (Ludvigsson, 

2012:37). En skolledare i fallstudien säger att.  

Det ligger i uppdraget som skolledare att han ska leda och styra skolan, men att 

han inte får något genomslag i verksamheten om han sitter på sin 

rektorsexpedition och själv fattar besluten. Lärarna måste vara delaktiga i beslut 

om hur de ska arbeta för att resultaten ska genomsyras i verksamheten. (Ann 

Ludvigsson, 2012:39) 

När rektorn och lärarna samarbetar med varandra utvecklas en förståelse för varandras 

kompetens och yrkesroll. Förståelsen kan leda till en gemensam syn på hur verksamheten 

ska bedrivas. Ludvigsson (2012) talar om två typer av ledarskap, den mjuka och hårda 

sidan. Det mjuka ledarskapet handlar om den ”empatiska och sociala sidan. Enligt lärarna 

handlar det om att vara mänsklig, lyhörd och klok” (Ludvigsson, 2012:42). Den hårda 

sidan av ledarskapet handlar om rektorns roll och att hon/han bör ha en ”frontposition och 

kunna styra och ha struktur på arbetet” (Ludvigsson, 2012:45). 
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En lärare i studien säger att ”skolledaren driver utveckling av verksamheten, uppmuntrar 

idéer bland personalen och visar på ny forskning om olika undervisningsmetoder” 

(Ludvigsson, 2012:45). Det är rektorn som ska vara spindeln i nätet och vara en förebild 

för verksamheten. Det är också bra om lärarna från fritidshemmet och grundskolan kan 

samverka med varandra. En lärare på skolan säger att. 

Läraren upplever att det finns ett motstånd bland lärarna och en del vill inte 

arbeta integrerat. En fritidspedagog uppger att det märks tydligt att lärarna har 

olika lärarbakgrunder och olika erfarenheter av att arbeta integrerat och att 

engagera sig mer än i den egna verksamheten. Fritidspedagogen på samma 

skola menar att grundskollärarna vill hålla kvar vid sin traditionella 

yrkesidentitet och har svårt att samarbeta och lösa saker tillsammans med andra 

i en integrerad verksamhet. (Ann Ludvigsson, 2012:63)  

Det är av stor vikt att lärarna använder sig av och tar tillvara på varandras kompetenser, 

vilket i sin tur genererar till en helhetssyn på eleven och dess skoldag.   

2.2 Skolans värdegrundsarbete   

De värden som skolan förmedlar är på intet sätt nya men de har dock förändrats över tid i 

takt med läroplanernas förändringar. 

 
Utbildningssystemet har alltid varit ett viktigt styrmedel för att påverka 

medborgarnas sätt att tänka om världen. Från antikens filosofiska skolor, 

klosterskolorna och de medeltida universiteten till dagens nationella skola har 

utbildning varit ett sätt att sprida gemensamma värden och därigenom forma en 

nationell identitet. (Inger Assarsson, Ann Ahlberg, Ingela Andreasson och 

Lisbeth Olsson, 2011:5) 

 

I dagens läroplan ser man barn och ungas lärande som en viktig del i det demokratiska 

uppdraget. Utbildningen (2011) ska ta hänsyn till de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande demokratiska värderingarna som finns i vårt svenska samhälle. ”I det 

medborgarfostrande uppdraget ingår att förmedla en gemensam plattform för såväl synen 

på demokrati och alla människors lika värde som på medborgares rättigheter och 

skyldigheter” (Skolverket, 2011:7). Skolan ska vara en arena där varje individ ges 

möjlighet att lära sig och utöva sina mänskliga rättigheter. I skapandet av en trygg 

skolmiljö är ett aktivt värdegrundsarbete av stor vikt. Inflytande, demokratiska värderingar 

och mänskliga rättigheter bör ges till uttryck i den praktiska dagliga verksamheten.  

 
Värdegrunden, såsom den står skriven i styrdokumenten behöver tolkas för att 

kunna omsättas i skolornas vardag. I tolkningar och översättningar av 

värdegrundens budskap kan man aldrig frigöra sig från sig själv, vare sig man är 

politiker, personal eller elev i skolan. Innebörden i värdegrunden formas i 

förhållande till den mångfald av begrepp och sammanhang som möter oss i 

språk och språkspel i olika medier och styrdokument. (Inger Assarsson, Ann 

Ahlberg, Ingela Andreasson och Lisbeth Olsson, 2011:14) 

 

Arbetet med värdegrunden ger alla inom skolan en möjlighet att se och arbeta med hur 

skolans värdegrundsarbete slutligen ska se ut. ”Värdegrunden som en del av skolans 

styrning är en del i en ständigt pågående demokratiseringsprocess, där förhandlingarna om 

dess innebörd också blir en del av målet” (Assarsson, Ahlberg, Andreasson och Olsson, 

2011:14).  
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Ser vi värdegrunden som en levande process där varje individ ges möjlighet till dialog och 

reflektion blir värdegrunden en naturlig del i den pedagogiska verksamheten. En viktig del 

i skolans värdegrundsarbete (2011) kan vara att man inte ser enbart lärare och annan 

pedagogisk personal som viktig, utan att man ser all personal inom ramen av skoldagen 

som en resurs. Det kan till exempel vara kringpersonal som städerskor, vaktmästare eller 

bibliotekspersonal, vilka bör ses som betydelsefulla närvarande vuxna. Kanske ges då 

tillfälle att möta varje elev efter sina förutsättningar och behov, då all personal på skolan 

hjälps åt med att fostra varje elev till en social och demokratisk medborgare. I rapporten 

Skolvardagens komplexitet en studie av värdegrundsarbetet i skolans praktik (2011) talas 

det om att flertalet av skolans pedagogiska personal samt ledning har en strävan efter att 

väva samman de sociala och pedagogiska uppdraget. Vidare påtalas det i rapporten vikten 

av att barn och unga ges tillfällen att formas till den personlighet man är och vill vara. 

Närvarande vuxna tillsammans med variation av estetiska ämnen och möten mellan 

människor ger varje elev möjlighet till att uppleva glädje och utveckling. Rapporten (2011) 

belyser också vikten av samsyn mellan lärare, ledning och övrig personal. Vilket ofta kan 

vara något som saknas då det ges få tillfällen att samtala om annat än organisationsfrågor. 

Lärarna eftersöker gemensamma personalmöten där pedagogiska och värdegrundade frågor 

är i fokus. Det ska inte enbart beröra i enskilda grupper utan här ska all personal inom 

skolan vara delaktig. Skolledningen tillsammans med lärare på fritidshemmet, lärare samt 

övrig personal bör leda ett medvetet och strukturerat värdegrundsarbete som en process för 

att det är betydelsefullt för utvecklingen av verksamheten.  

2.3 Det samproducerade ledarskapet mellan lärare och rektorer 

Ann Ludvigsson (2009) menar att ledarskapet i dagens skola är en komplex uppgift. Hon 

menar vidare att ”skolan är en plats där lärare med olika professioner och intressen möts” 

(Ludvigsson, 2009:22). Den pedagogiska verksamheten i dagens grundskola bygger på 

pedagogiska traditioner. Det finns stora variationer i sätt att se på kunskap, lärande och 

förhållningssätt mellan olika lärare.  I rapporten Samproducerat ledarskap – Hur rektorer 

och lärare formar ledarskap i skolans vardagsarbete (2009) påvisar Ludvigsson att det finns 

skillnader mellan verksamheterna och menar att lärare på fritidshemmet, lärare samt övrig 

personal kommer till skolan med skilda lärarutbildningar, erfarenheter och med synsätt om 

hur verksamheten ska bedrivas. Ludvigsson (2009) framhäver vidare att det finns en 

spänning mellan grundskola och förskola. Dessa spänningar består av en mängd olika 

föreställningar om vad barn bäst behöver för att utvecklas. Skolan är i allt större 

utsträckning barncentrerad. Det finns en strävan att utveckla elevens sociala och 

intellektuella förmågor. ”Arbetet i skolan är pragmatiskt och skall vara till nytta för 

samhället. I skolan lär sig eleven konkreta ämneskunskaper.[…] Lärarens roll i skolan är 

att strukturera innehållet och aktiviteter, ställa frågor till eleverna samt kommentera deras 

svar” (Ludvigsson, 2009:23). Fritidshemmets verksamhet har idag inga formella krav på 

sig när det gäller att betygsätta de kunskaper som lärs ut. Ludvigsson (2009) talar om att 

fritidshemmets uppdrag i huvudsak handlar om omsorg och pedagogik.  Det handlar om att 

ta tillvara på varje elevs förmåga och skapa förutsättningar för utveckling. Skillnaden 

mellan fritidshem och skola är att fritidshemmet arbetar med informellt lärande medan 

skolan arbetar med ett formellt lärande. Fritidshemmets verksamhet bygger på att elev och 

lärare tillsammans arbetar för att hitta lösningar som leder till ny kunskap. Lärandet sker i 

utbyte med andra barn och vuxna. I skolan handlar kunskap och lärande i allt större 

utsträckning om en envägskommunikation där läraren planerar, strukturerar och genomför 

det som eleven ska lära sig.  
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Rapporten Samproducerat ledarskap – Hur rektorer och lärare formar ledarskap i skolans 

vardagsarbete (2009)  framhäver att det finns statusskillnader mellan fritidshemmets och 

skolans personal. Något som försvårar samarbetet kan vara de skillnader som finns i 

arbetstider, villkor samt löner mellan de olika yrkesgrupperna.  Bristen på förståelse för 

varandras verksamheter och bristande kunskap hos skolledningen kan vara ytterligare en 

svårighet i utvecklingen av samarbetet. Ändamålsenliga lokaler där lek, skapande och 

annan estetisk verksamhet ges utrymme ser Ludvigsson (2009) som ett dilemma i 

utvecklingen av fritidshemmets verksamhet. Hon menar vidare att det handlar om att det 

finns olika diskurser mellan lärare på fritidshemmet, lärare samt övrig personal i relation 

till den verksamhet som ska bedrivas. Ludvigsson (2009) betonar ”att lärare tillhörande de 

olika diskurserna har tagit dem förgivna och är styrda av dem i samarbetet med varandra. 

[…] att de olika lärarna inte har fått tid att mötas i arbetslagen för att problematisera, 

kritiskt granska, värdera och diskutera de olika synsätten” (Ludvigsson, 2009:25). 

Dahlberg och Lenz Taguchi (1994) taget ur Ludvigsson (2009) menar att.  

 
En utveckling av förskolan och skolans pedagogiska arbete där förskollärare 

och lärare ömsesidigt bidrar med sina kompetenser, den kultur och de 

traditioner som de är bärare av måste detta förändringsarbete ta sin 

utgångspunkt i synen på barn, kunskap och lärande. Det handlar om att 

medvetandegöra traditioner och föreställningar innan den pedagogiska 

praktiken kan utvecklas. (Dahlberg och Lenz Taguchi, (1994), taget ur Ann 

Ludvigsson, 2009:25) 

 

Avsikten med Rapporten Samproducerat ledarskap – Hur rektorer och lärare formar 

ledarskap i skolans vardagsarbete (2009) har varit att utveckla skolans helhetssyn på 

skoldagen där lärare på fritidshemmet, lärare samt övrig personal samarbetar för att 

utveckla nya och gemensamma sätt att se på kunskap och lärande. Lärarna i skolan ser ofta 

undervisning som den viktigaste delen medan fritidshemmets verksamhet inte är av samma 

betydelse. Många av lärarna behöver fundera över sin syn att se på pedagogisk verksamhet 

och öka förståelsen för att alla verksamheterna är lika viktiga. När det gäller samarbetet 

inom skolans verksamhet framkommer det i rapporten att ” lärarna helst samarbetar med 

lärare inom de egna verksamheterna” (Ludvigsson, 2009:126). Det kan däremot finnas en 

ambition och vilja att arbeta över gränserna men trots det är det svårt att genomföra. I 

rapporten finns det ett citat som belyser mycket av den verksamhet som existerar i dagens 

skola.  

 
Det spelar ingen roll om vi säger att alla är lika snälla och alla är lika duktiga 

och att vi ska ta tillvara varandras kompetenser. Sådant tjafs det hjälper inte att 

sitta och säga. Innerst inne så tycker både jag och alla andra det, tror jag.[…] 

Det jobbet jag gör som lärare det är viktigare än jobbet som fritidspedagog 

utifrån att skolan är obligatorisk. Fritidshemmet är något man väljer och så 

länge det är så, klart att det blir viktigare det som alla måste göra. […] inte för 

att jag vill säga att jag tycker det är viktigare men att den har en större tyngd på 

något sätt. (Ann Ludvigsson, 2009:130) 

 

Ovanstående citat är ett exempel på vilken inställning man har till fritidshemmet och dess 

verksamhet. I rapporten (2009) betonar en av skolledarna vikten av gemensamma möten 

där lärare på fritidshemmet, lärare samt övrig personal tränas i att känna samhörighet och 

skapa en vi- känsla. Dessa träffar ser skolledaren som betydelsefulla då alla ges möjlighet 

och tillfälle att hitta nya infallsvinklar och tankar. Övrig personal ser också att inflytande 

och delaktigheten har ökat genom dessa möten. Lärarna på skolorna i rapporten (2009) 

betonar att. 
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Samspelet fungerar bäst när lärare och skolledare har möjlighet att ta varandras 

perspektiv i förhandlingsprocesser. Grundförutsättningar som lärarna får fram 

handlar om att skolledaren är lyhörd inför deras olika synsätt för att förstå den 

och det som sker i verksamheterna. (Ann Ludvigsson, 2009:155) 

 

I arbetet med att utveckla samarbetet mellan skolans verksamheter är det av stor vikt att 

skolledaren har insyn, förståelse och förmåga att skapa ett positivt ledarskap och en god 

stämning i personalgruppen. Lärare på fritidshemmet, lärare samt övrig personals 

föreställningar, traditioner och erfarenheter påverkar det dagliga arbetet. Rapporten (2009) 

beskriver genomgående att ledarskap, inflytande och delaktighet påverkas av en mängd 

olika faktorer, det är bland annat tydlighet, lyhördhet, medkänsla, engagemang och 

samhörighet. Det är betydelsefullt för att få en fungerande organisation och skola, där alla 

verksamheter skapar en helhet.  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 



8 
 

3. Teoretiska utgångspunkter 
 

Eva Johansson & Barbro Johansson (2003) menar att ”skolan som institution bygger på att 

det finns en grupp – eleverna som ska tillägna sig de kunskaper och färdigheter som 

behövs för att leva i samhället, och en annan grupp- pedagogerna- som ska hjälpa eleverna 

fram till dessa kunskaper och färdigheter (Johansson och Johansson, 2003:216).  

3.1 Demokrati i  fritidshemmet och på skolan  

Demokrati är inte enbart något som utövas på fritidshemmet och i skolan utan är även 

något som finns i det övriga samhällslivet. Hans Albin Larsson taget ur Britta Jonsson och 

Lars Roth (2003) talar om att samhällsmedborgarna i sina olika roller i livet både som 

barn, ungdom, gammal, aktiv inom idrotten, yrkesmänniska eller konsument bör ha en 

förståelse för demokratins funktion i olika sammanhang.  

Demokrati är mer än en beslutsteknik, vilket förutsätter ett demokratiskt 

förhållningssätt hos individen, en idé om hur demokratin bör fungera, vad som 

är dess begränsningar, möjligheter samt hur den kan missbrukas och vilka krav 

den ställer på var och en. (Hans Albin Larsson, taget ur Britta Jonsson och Lars 

Roth, 2003:150) 

För att skapa en fungerande demokrati förutsätter det att samhällsmedborgarna får en viss 

inskolning gällande demokratins idé och funktion. Larsson taget ur Jonsson och Roth 

(2003) menar att demokrati i sig är ett mål men det är också ett medel till förändring. Av 

den anledningen är demokratin ständigt närvarande. För att demokratin ska vara 

närvarande och bestå bör den ständigt diskuteras och aktualiseras.                                                            

Demokratifrågor är något som berör samhället i stort och som idag är mer aktuellt än 

tidigare. Skolans värdegrund är något som uppmärksammas mer. Idag går mer än två 

miljoner unga människor i fritidshemmet, skolan och förskolan. Mellan ett och nitton år 

(2003) vistas man i någon av dessa tre verksamheter, det innebär att man går från att vara 

ett litet barn till att bli en myndig person. ”Därför är det självklart att skolan måste ses som 

en av de viktigaste resurserna när det gäller att forma människor till ansvarskännande och 

självständiga individer” (Larsson taget ur Jonsson och Roth, 2003:152). Fritidshemmet och 

skolan är ett redskap som finns tillhands för att ge alla individer en gemensam syn på 

värdegrund eller i alla fall kunskaper och begrepp om andras värderingar och 

sammanhang. Demokratin (2003) får på inget sätt försvinna ur vårt samhällsliv, utan måste 

upplevas av alla för att vi ska förstå hur viktig den är. Det handlar i mångt och mycket om 

att erövra demokratin och att lära sig att hantera de beslutsprocesser som demokratin 

innefattar.  

3.2 Skolans demokratiuppdrag 

Skolans demokratifostran och demokratiträning syftar ytterst till att alla i 

samhället skall känna till och anamma det demokratiska värdet inklusive 

accepterar reglerna för hur beslut fattas med demokratisk legitimitet. (Hans 

Albin Larsson taget ur Britta Jonsson och Lars Roth, 2003:154) 

Skolans demokratiuppdrag är en politisk och värdemässig norm som staten har gett skolan 

i uppdrag att undervisa och fostra varje elev i. I skollagen nämns de grundläggande 

bestämmelserna gällande utbildning oavsett skolformer.  
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Den anger övergripande mål för hur utbildningen och skolans verksamhet ska bedrivas. I 

skollagen finns timplaner, läroplaner och kursplaner och det är de så kallade nationella 

styrdokumenten. Där regleras även de grundläggande krav som ställs på varje enskild 

kommun. När det gäller läroplanerna fastställs dem av regeringen. I dagens fritidshem och 

skola är det Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 som man 

arbetar efter. Läroplanen tillsammans med skollagen ska styra verksamheten på 

fritidshemmet och i skolan. I läroplanens värdegrund beskrivs värden som ska finnas med 

och genomsyra skolans verksamhet. Värden som beskrivs i läroplanen är bland annat 

respekt för andras egenvärde, ta avstånd från att människor utsetts för förtryck och 

kränkande behandling samt att göra och uttrycka medvetna etniska ställningstaganden.  

Vidare handlar det om att leva sig in och förstå andra människors situation.  Respekt för 

och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv är andra värden som 

Skolverket, 2011 belyser. I läroplanen betonas även förståelse och medmänsklighet, 

saklighet, allsidighet, likvärdig utbildning samt rättigheter och skyldigheter. Det bör och är 

något som ska diskuteras tillsammans med att varje elev socialiseras in i skolans 

verksamhet. Det sker i nära diskussioner kring etiska och existentiella frågor och ges till 

uttryck i den dagliga verksamheten. Larsson taget ur Jonsson och Roth (2003) menar att 

skolans värdegrund ska konkretiseras tillsammans med dess personal, elever och 

vårdnadshavare för att läroplanen ska få en praktisk tillämpning. Det handlar i grunden om 

att öka och stärka elevernas förståelse för varandra och motverka mobbing.  

Den dagliga undervisningen ska anpassas för att nå målen samtidigt som den ska stimulera 

till ökad demokratiskt insikt och mognad. Skolans undervisning ska vara likvärdig oavsett 

var i landet man befinner sig, samtidigt som den ska anpassas till varje elevs behov och 

förutsättningar. För att nå de uppsatta målen och ta in skolans värdegrund i den dagliga 

verksamheten fodras lärare av ”god kapacitet, med både god social talang och goda 

ämneskunskaper” (Larsson taget ur Jonsson och Roth, 2003:155). Larsson taget ur Jonsson 

och Roth (2003) betonar vikten av att skolan inte enbart ska undervisa om demokrati, utan 

undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda varje elev till att 

aktivt delta i samhällslivet. Undervisningen ska också utveckla elevens förmåga att ta eget 

ansvar. Läroplanen (2011) förmedlar att genom att låta eleverna delta i planeringar och 

utvärderingar av den dagliga verksamheten samt att eleverna ges möjlighet att välja kurser, 

ämnen, teman och aktiviteter utveckla sin förmåga till inflytande och eget ansvar. Den 

dagliga verksamheten bygger på att läraren ansvarar över vad eleverna bör och ska lära sig 

medan eleverna själva har ett ökat ansvar över det som ska läras. För att skapa en 

fungerande demokrati är det av stor vikt att medborgarna själva kan värdera det som sker 

runt dem. Det för att ta ställning i den demokratiska process som existerar. I denna process 

bör varje elev tränas till kritiskt tänkande och analys, det sker under skicklig, 

återkommande undervisning och handledning av duktiga lärare. Eleverna ges då möjlighet 

att ta eget initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga till självständigt arbete och lösa 

problem. 

3.3 Fritidshemmets demokratiuppdrag 

Nödvändigt att tänka på är att arbetet med demokrati och värdegrundsfrågor inte enbart bör 

finnas med under skoldagen, utan att man i andra skolanknutna verksamheter på ett 

konkret och naturligt sätt kan arbeta med dessa frågor. I Allmänna råd och kommentarer-

Kvalitet i fritidshem (2007) står det att fritidshemmets verksamhet bygger på läroplanens 

grundläggande demokratiska värderingar.  
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Arbetande personal har ett stort ansvar för att diskutera och förmedla olika värderingar och 

uppfattningar som eleven bär med sig. Den dagliga verksamheten bygger på att eleverna 

socialiseras in och utvecklas i en grupp, där varje elevs självkänsla och identitet utvecklas i 

samspel med andra. Det är även gruppen som ligger till grund då sociala normer och 

värden utvecklas och prövas. Gruppen är ett forum där demokrati, jämställdhet och övriga 

värdegrundsfrågor omsätts till konkret handling. Det är tillsammans med andra som varje 

elev lär sig hantera konflikter och intressemotsättningar och löser dem på ett positivt sätt. 

Skolverket (2007) talar om att lärarna tillsammans med eleverna ska arbeta aktivt för att 

motverka alla typer av mobbning och kränkande behandling. Lärarna bör lyfta fram 

människors likheter och olikheter samt alla människors lika värde. Verksamheten tar 

tillvara på elevers olikheter och genom det ges varje elev möjlighet att utveckla både 

förståelse och tolerans när det gäller olika sätt att tänka och vara. När det gäller de 

demokratiska principerna såsom att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska det 

omfatta och beröra alla elever. I verksamheten ska det ges möjlighet att utveckla sin 

förståelse för demokrati och dess innebörd genom att få uttrycka åsikter och att komma 

påverka fritidshemmets innehåll. ”Att arbeta aktivt med barns delaktighet och inflytande 

innebär att vara lyhörd och visa respekt för när barn uttrycker sin vilja i vardagliga 

situationer” (Skolverket, 2007:27). I fritidshemmets dagliga verksamhet finns det många 

möjligheter att stimulera varje elev till ökat ansvar över sina egna handlingar och 

fritidshemmets miljö. Ann S. Pihlgren (2011) talar om för att eleven ska förstå sig på och 

lära sig demokrati krävs det att eleven får utföra det praktiskt. Vidare talar Pihlgren (2011) 

om att det i samhället idag är många vuxna som inte har kunnandet och har svårt att 

handskas med demokrati och demokratiska frågor. Hon beskriver tre centrala grundstenar 

som är viktiga för att arbetet med demokrati på fritidshemmet ska etableras och 

vidareutvecklas. Det är följande. 

 

1. Fritidshemmet och skolan är inrättningar, som har till uppgift att lära och träna 

blivande och demokratiska medborgare. 

 

2. Liksom med andra förhållningssätt måste barn ges tid att träna och diskutera 

demokrati och dess spelregler. De kan dem inte från början. 

 

3. Barn har alltid rätt att säga sin mening, få den respekterad och påverka beslut (även 

om de inte alltid kan bestämma). (Ann S. Pihlgren, 2011:149) 

 

För etableringen och vidareutvecklingen av dessa tre centrala grundstenar är det 

nödvändigt att eleven får träna på det så ofta som möjligt. Här har läraren en viktig roll och 

bör se det som sitt uppdrag. Det kräver dock att man som lärare är öppen och lyhörd för 

elevernas frågor och synpunkter. För att fritidshemmet ska lyckas med sin uppgift att lära 

och träna blivande och demokratiska medborgare samt att ge eleverna tid att träna och 

diskutera demokrati och dess spelregler krävs det ”en strukturerad verksamhet med 

återkommande rutiner, där läraren samtidigt är flexibel med lyhördhet för barnens 

intressen, önskningar och förmågor” (Pihlgren, 2011:149).  Det handlar om att låta eleven 

säga sin mening, få den respekterad och påverka beslut. Det tränas i samlingar, 

planeringar, möten och utvärderingar. I dessa olika demokratiska processer tränar eleven 

att agera demokratiskt. Ytterligare en viktig aspekt i denna process är att det finns en 

samverkan mellan läraren på fritidshemmet och i skolan. ”Här har de två yrkeskategorierna 

delvis olika men samverkande uppgifter. 
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Fritidslärarens uppgift är ofta att se barnens perspektiv och utifrån det hitta vad som kan 

leda till utveckling och lärande, även inom ramen för skolans läroplansbundna aktiviteter” 

(Pihlgren, 2011:149). Då får eleven möjlighet att lära sig demokratiska förhållningssätt och 

hur demokratin fungerar. Tillsammans med sina klasskamrater skapar de forum där de har 

inflytande i grupp och som individer. Erfarenheter, ålder och mognad är tre viktiga delar 

att ta hänsyn till när eleven ska påverka och föra sin talan i arbetet med delaktighet. 

Vuxnas förhållningssätt är avgörande för att utveckla elevens inflytande och delaktighet. 

Kennert Orlenius och Airi Bigsten (2006) betonar och menar att i skapandet av 

självständiga samhällsmedborgare där medbestämmande och delaktighet finns med som ett 

naturligt inslag, är det av stor vikt att lärarna finns nära eleverna. Lärarna skapar då omsorg 

om eleven, vilket är en förutsättning för att eleven ska utveckla och uppleva trygghet. 

Tryggheten i sin tur är sedan avgörande för att eleven ska utveckla både sin självständighet 

och sitt ansvarstagande. Det handlar inte alltid om fysisk närhet utan om att finnas till 

hands på ett annat sätt. Eleven ska kunna lita på att man som lärare stöttar, hjälper och 

vägleder i den problematik som uppstår. Det kan vara osämja och konflikter med kamrater, 

och det är då viktigt att lärarna ger eleverna förutsättningar, stöttning och redskap för att 

lösa det. I det arbetet är det av stor vikt att lärarna visar närhet, tillit och trygghet. Orlenius 

och Bigsten (2006) påvisar att. 

Härigenom läggs grunden för en utveckling till ansvarstagande, demokratiska 

samhällsmedborgare. Om barn ska utvecklas till självständiga individer är det 

viktigt att de kan knyta an till vuxna. För att denna utveckling ska komma till 

stånd är det nödvändigt att det finns en närhet i relationen mellan vuxna och 

barn. Den tillit som barnen utvecklar till sina medmänniskor gör att de känner 

sig sedda och kan få en positiv identitetsutveckling. (Kennert Orlenius och Airi 

Bigsten, 2006:19–20) 

Genom att lärare finns till hands och vägleder eleverna så skapas det en ömsesidighet och 

förståelse för varandra. Ömsesidigheten är en av förutsättningarna för att få en fungerande 

barngrupp som trivs tillsammans. ”Att se kamraters behov, känna empati och sedan agera 

är ett steg mot att se sig själv som en del av samhället” (Orlenius och Bigsten, 2006:20).  

3.4 Lärarens roll i fritidshemmets värdegrundsarbete 

Lärarna på fritidshemmet har en central roll. I denna roll är struktur och spontanitet viktiga 

inslag. Läraren bör visa en stor lyhördhet inför eleverna men det ska också finnas en god 

förmåga att visa fantasi och kreativitet. Lyhördheten kan handla om att ta tillvara på 

elevernas intresse och ge möjlighet till spontana diskussioner. Det kan då leda till att 

eleverna ges möjlighet till delaktighet och inflytande. För att väcka lust och vilja hos 

eleverna bör det erbjudas utmanande diskussioner och aktiviteter så att varje elev får rätt 

utmaning utifrån sina förutsättningar. Lärarens utmaning är att bedriva en pedagogisk 

verksamhet och ett ledarskap som tar tillvara på förutsättningar och möjligheter. Jesper 

Juul och Helle Jensen (2003) beskriver ”det vuxna ledarskapet som bäst tillvaratar barnet, 

relationen och det pedagogiska målet” (2003:83). Vilket består av följande delar. 

 Autenticitet – ”Den vuxnes förmåga och vilja att representera sina tankar, känslor, 

värderingar, mål och gränser”. Det innebär att om du visar din osäkerhet försvagar 

du din relation, men det kan också handla om hur man förhåller sig till 

osäkerheten. Det menas med att du ska vara stark och tydlig i ditt ledarskap inför 

eleverna annars kan det bli förvirring och otrygghet i vuxenbarnrelationer.  
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 Intresse – Den vuxne visar intresse för vem barnet är. 

 Bekräftelse – När den vuxne har fått kontakt med barnet innebär det att den vuxne 

kan bekräfta med ”rätt ord” i olika situationer beroende vilken sinnesstämning 

barnet är i. 

 Involvering – ”När den vuxne har hört och förstått vad som är barnets 

sinnestillstånd, behov, lust, olust, dröm, mål etc. är det den vuxnes ansvar att 

involvera eller inkludera detta i deras gemensamma framtid i den utsträckning det 

är möjligt och försvarbart”. 

 Beslut – De flesta besluten fattas av den vuxne, men barnen kan tillsammans göra 

det beroende på vad det är för beslut som ska tas i en demokratisk process. 

 Konflikt – Konflikter är ofta jobbiga att ta men ack så nödvändig för barnets 

utveckling. (Jesper Juul och Helle Jensen, 2003:83–84). 

För att lyckas med det som Juul och Jensen (2003) tar upp, ska läraren tillsammans med 

barnen skapa en god stämning, härlig atmosfär och framförallt glädje i fritidshemsgruppen. 

Jenny Gren (2007) påvisar om läraren ska vara en bra lärare är det förståelsen och 

nyfikenheten för vad som verkligen är bra för elevens bästa. Hon beskriver att. 

I arbetet med barnen/eleverna är du själv det stora redskapet. Ett redskap som 

rymmer kunskap, men också hela din personlighet. Dina idéer och färdigheter 

präglar verksamheten. Det gör också dina värderingar, normer, ideal och den 

syn du i grunden har på människan. (Jenny Gren, 2007:10)                                       

3.5 Rektorns roll i fritidshemmets värdegrundsarbete 

Det är rektorn som enligt skollagen ansvarar för utbildningen och uppdraget i skolan samt 

är den högst ansvarige för den pedagogiska verksamheten. Hon/han ansvarar för att 

tydliggöra vilka roller samt vilket ansvar lärarna har i sitt arbete. 

Utbildningsdepartementets expertgrupp (1999) talar om tre grundläggande förhållningssätt 

för att leda en skola. Det ledarskap som benämns som framstående är ett demokratiskt, 

lärande och kommunikativt ledarskap. Som demokratisk ledare för en skola bör det föras 

ett ständigt samtal med lärarna där de ses som en likvärdig part i den diskussion som sker. I 

samtalet är tydlighet av stor betydelse, dels i kommunikationen till sina kollegor men även 

för att förmedla skolans etiska hållning samt den vision som hon/han har för att leda 

skolans pedagogiska utveckling. Det lärande ledarskapet handlar om att som rektor förstå 

sin egen del i lärandet och uppdraget samt hur medarbetarna och organisationen lär på 

bästa sätt. I grunden handlar det om att som rektor få en fördjupad kunskap om uppdraget 

samt vara en förebild för medarbetarna och den verksamhet som bedrivs 

(Utbildningsdepartementet 1999 taget ur Ann Ludvigsson, 2009).  I det arbetet bör skapas 

tillfällen där kommunikationen sätts i centrum. I Allmänna råd och kommentarer - Kvalitet 

i fritidshem (2007) menar de att det är betydelse att ledningen är väl insatt i fritidshemmets 

mål och uppdrag. Vikten betonas av att lärarna ges tid för att planera, följa upp och 

utvärdera den dagliga verksamheten. Likaså att de känner till hur den dagliga 

verksamheten bedrivs. En närvarande och tydlig rektor är en av förutsättningarna för att 

utvecklas mot de nationella målen. Ludvigsson (2009) betonar att det är rektorns uppgift 

”ligger att vara den som utvecklar uppdraget, visar på riktning skapar glädje i arbetet och 

leder det” (Ann Ludvigsson, 2009:18).  Gunnar Ekman (2003) framhåller vikten av hur 

nödvändigt småpratet är i en organisation.  
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Vidare tar han upp hur viktigt det är som rektor att tillåta och ”uppmuntra småprat, även 

om det som har gått dåligt. Ju mer och öppnare småprat, desto bättre mår organisationen” 

(Ekman, 2003:132). Det är bra att lärarna har förtroende för rektorn. Att rektorn visar sig i 

alla verksamheter på skolan och att det är ett naturligt och öppet klimat bland elever, lärare 

och rektor. Ekman menar vidare att rektorn ska ”delta i småpratet, men tänk på att det är 

ostrukturerat och inte rätt tillfälle att fatta beslut” (Ekman, 2003:132).  Ekman (2003) 

påvisar vikten av att ”låt det ta tid”, för tid tar det. 

3.6 Skolans demokratiutveckling 

Ett samhälle byggs av relationer mellan människor. Ett samhälle som kallar sig 

demokratiskt ställer förväntningar på att de mellanmänskliga relationerna äger 

vissa kännetecken eller kvaliteter som kan kallas demokratiska. 

Mellanmänskliga relationer finns på flera nivåer, på individnivå, familjenivå, 

gruppnivå, statsnivå och på global nivå. I princip kan var och en av dessa nivåer 

granskas med avseende på de demokratiska kvaliteterna. Vi har som individer i 

dagens samhälle direkta och indirekta relationer med många andra människor i 

sammanhang som kan vara av skiftande natur. I dessa olika sammanhang eller 

sociala miljöer finns sociala regler som formar hur relationerna fungerar och 

kommunikationen sker. (Lars Persson, 2010:28–29) 

 

Eleven i skolans värld bör ha viljan till förståelse för andra människors situation och 

livsvillkor. Det för att eleven ska kunna växa i ett demokratiskt förhållningssätt där 

möjligheter ges till alla i verksamheten att tänka fritt. Det innebär att möta människors 

tankar med respekt och stimuleras att ta ansvar för sina egna tankar. För att demokratin 

(2010) ska fullfölja en central jämlikhet i skolan är det en problematik i maktposition 

mellan eleven och läraren. ”I denna asymmetriska relation är förutsättningarna därför 

särskilt utmanande. I deltagardemokratin handlar det om att få lov att vara med och att bli 

respekterad som deltagare. I samtalsdemokratin handlar det om kapacitet att delta” (Lars 

Persson, 2010:31). Under en lång period i barnens liv försonas utbildning och socialisation 

med samliv i skolan. ”För de flesta barn är förskola och skola bryggan från det sociala livet 

i familjen till det sociala livet i samhället” (Persson, 2010:35). Skolans verksamhet bygger 

på att följa läroplanerna och bland annat arbeta för demokrati. Eleverna (2010) ska lära sig 

demokrati i utbildningen och lärarna ska skapa en förståelse för eleverna hur demokratin 

fungerar i samhället. ”Vi kan inte förutspå hur de demokratiska förutsättningarna för 

medborgarna i framtidens samhälle kommer att gestalta sig, men vi vet att uppväxten och 

utbildningen av barn och unga idag kommer att påverka demokratin i framtidens samhälle” 

(Lars Persson, 2010:35). Från generation (2010) till generation styrs de mänskliga 

relationerna i samhället i ett system med former och regler. I socialisationsprocessen 

innebär det att individen bör bemästra samhällets normer och värderingar. Hela livet är en 

process där individen ska ingå i olika solidariska samband, grupper och gemenskaper.  

Persson (2010) påvisar att socialisationsprocessen är en ständig förändring. 

 
Inom socialisationsforskningen beskrivs olika socialisationsagenter som 

familjen, skolan och kamratgruppen. Samhället står inte stilla och 

socialisationsprocessen måste därför ständigt förändras. Dagens barn ska 

fungera och ta hand om ett framtida samhälle som kan vara annorlunda än det 

samhälle vi idag känner. (Lars Persson, 2010:36) 

 

I världens alla samhällen sker det en socialisationsprocess. Samhällsutvecklingen bygger 

främst på utbildning.  
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”Kunskap och rationellt tänkande ses som krafter som kan hjälpa människorna att tolka 

och bearbeta omvärlden” (Lars Persson, 2010:37). I rapporten beskriver Persson (2010) två 

dimensioner inom socialisationsbegreppet. Det första begreppet är att lärdom går från 

generation till generation. Det andra innefattar att tänkandet blir mer omfattande genom en 

viss form av undrande argumentation mellan generationer. Persson (2010) påvisar vidare i 

rapporten att ”det som skiljer vår tid från andra tider är i första hand en ambition att det 

bildade och kritiska intellektet ska vara tillgängligt för alla samhällsmedborgare. Vilket, 

kort sagt, är själva idén om det demokratiska samhället” (Lars Persson, 2010:37–38). 

Skolans uppdrag har ytterligare krav från samhället.  Persson (2010) menar vidare att.  

 
Den svenska skolans uppdrag att utbilda och fostra barn och elever regleras i ett 

antal lagar och förordningar. Då demokratiuppdraget omfattar olika delar av 

skolans verksamheter finns det olika lagtexter som berör dessa olika delar. 

Lagar och förordningar beslutas av regering, riksdag eller sådan statlig 

myndighet som äger rätt att utfärda förordning för skolans område, Skolverket 

är en sådan myndighet. Skolverket har dessutom som uppdrag att med stödjande 

texter tolka och utveckla lag och förordningstexterna. Dessa tolkande och 

förklarande texter blir därför också viktiga för att aktörerna i skolverksamheten 

ska känna till och vara förtrogna med sitt uppdrag. Granskningsväsendet finns 

sedan i en särskild myndighet, Statens Skolinspektion. (Lars Persson, 2010:46) 

 

Efter skolinspektionens inskaffande blev det en större satsning på skolor och förskolor. Det 

ställs högre krav på lärare och det är upp till varje skola att tolka, genomföra och utvärdera 

läroplanerna. När det gäller det demokratiska uppdraget har skolan en central roll. Persson 

(2010) menar att läroplanerna överensstämmer med skollagen men att texten är delvis 

annorlunda och förutom de punkter som nämns i skollagen kan man finna ytterligare två 

punkter: Individens frihet och integritet samt solidaritet med svaga och utsatta. 

Sammantaget blir det följande lista. 

 

 Lika tillgång till utbildning som ska vara likvärdig för alla i Sverige 

 Fostra barn och elever till ansvarskännande samhällsmedborgare 

 Aktning för människor 

 Respekt för miljön 

 Likställdhet mellan könen 

 Motverka alla former av kränkande behandling 

 Individens frihet och integritet 

 Solidaritet med svaga och utsatta  

                                                  (Lars Persson, 2010:48) 

 

Det finns ingen naturlig enighet angående individuell social rättvisa, deltagande och frihet, 

vilket medför att styrdokumenten genererar utrymme till tolkningar beroende på vilken 

huvudsaklig granskning man som lärare har. Demokratiuppdraget i skolan är ”omfattande 

och komplext och styrdokumenten innehåller en rad olika områden och aspekter som 

pedagogerna ska utgå från när de planerar och genomför sin undervisning” (Lars Persson, 

2010:53). Enligt Persson (2010) bör läraren tänka på.  
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”Det är inte vad du säger som är viktigt, det är vad du gör” är ett tänkvärt men 

också mångtydigt uttryck till alla som har kontakt med barn. I första hand är det 

en tydlig bild av risken med att sända dubbla och motsägelsefulla budskap, ett 

uttryck i ord och ett annat i andra handlingar. Uttrycket beskriver att det finns 

budskap i allt vi gör, och att det sagda inte har en given överordnad betydelse i 

förhållandet till det vi uttrycker på annat sätt. Både det sagda och det gjorda kan 

benämnas åtgärder. För pedagoger är samtalet, som består både av det sagda 

och av det hörda, ett centralt pedagogiskt redskap. Andra viktiga pedagogiska 

handlingar finns i val av arbetssätt och undervisningsmaterial, i hur grupper 

organiseras och hur tiden används. (Lars Persson, 2010:63) 

 

Det ovanstående citatet ställer krav på eleven och läraren. Det krävs med andra ord ett 

aktivt samspel i verksamheten mellan elev-lärare, elev-elev, lärare-lärare och lärare-rektor. 

Men för att lyckas med det menar Persson (2010) att de skolor som är framgångsrika och 

har utvecklat verksamheten det är de som ”bland annat handlat om att beskriva hur lokala 

villkor påverkar lärarens verksamhet. Begrepp som skolkultur, skolkod och skolklimat 

används för att beskriva skolans system för internt samarbete och inställning till 

skolutveckling” (Lars Persson, 2010:73). Lärarens professionalitet är avgörande när det 

gäller erfarenhet, omdöme och kunskap inom demokratiuppdraget.   
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4. Metod 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka lärares och rektorers innebörd av demokrati, 

värdegrund och syn på ledarskap i det demokratiska uppdraget på fritidshemmet. Intresset 

för att undersöka det är att vi ser förståelsen för demokrati, värdegrund och ledarskap som 

en förutsättning för att lyckas med det demokratiska uppdraget. I första delen presenteras 

ett urval av informanter och därefter kommer vi att presentera hur uppsatsen genomfördes. 

Kapitlet avslutas med en redogörelse av det som framkommit i vår uppsats.  

I utformningen av vår uppsats hade vi två olika metodformer att välja mellan, kvalitativ 

och kvantitativ. Eftersom uppsatsen baseras på enkätfrågor valde vi att använda oss av den 

kvalitativa metodformen. Steinar Kvale & Svend Brinkmann (2009) betonar vikten av 

förståelsen i den kvalitativa metoden. De menar att det handlar om att öka sin förståelse för 

det som ska undersökas och de svar som ges. Alan Bryman (2011) betonar också att de 

intervjuer som genomförs inom den kvalitativa forskningen allt som oftast skiljer sig i 

jämförelse med den kvantitativa forskningen. Bryman menar vidare att den kvalitativa 

forskningsmetoden är mindre strukturerad och att fokus ligger på informanternas egna 

synpunkter och uppfattningar. Vår uppsats bygger på att vi har tagit tillvara på 

informanternas egna synpunkter, erfarenheter och uppfattningar och det har sedan kopplats 

samman med av oss vald litteratur. Vidare utgör det resultatet i vår uppsats. Enligt 

nationalencyklopedin (2013) så har vår uppsats även sin grund i hermeneutik 

forskningstradition. Hermeneutik handlar om läran om tolkning, det vill säga tolka, 

förklara, utlägga och uttyda. För att vi lättare ska förstå vad informanterna uttrycker och 

menar är det av stor vikt att vi som forskare själva är en del av denna process. Det är 

genom att själva vara aktiva som vi på ett tydligare sätt kan förstå det som sägs. I arbetet 

med vår uppsats såg vi de tio informanterna som en stor tillgång och deras erfarenheter och 

synsätt var något vi fann av stor vikt. Centralt handlar hermeneutik om teori, metod och 

tolkning och de tre tillsammans utgör sedan forskarens resultat.    

4.1 Urval 

Urvalet av deltagare till enkäten har vi begränsat till två kommunala fritidshem i södra 

Sverige. De utvalda skolorna är en F-6 skola och en F-9 skola.  F-6 skolan är belägen i en 

mindre stad i södra Sverige och har cirka hundrasjuttio elever. I skolans lokaler ligger 

fritidshemmet, där finns förskoleklass, årskurs ett, två och tre. Fritidshemmet har även 

storbarnsfritids för årskurs fyra, fem och sex. F-9 skolan är belägen i en mindre stad. 

Skolan har cirka fyrahundra elever. Fritidshemmet ligger i relativt nya lokaler i skolans 

huvudbyggnad. Fritidshemmet har tre avdelningar, två avdelningar för barn i förskoleklass 

upp till årskurs två och en avdelning för barn i årskurs tre, fyra och fem. Vi har valt att ge 

ut enkäten till sex lärare, fyra rektorer, varav två är biträdande rektorer. Enkäten är utdelad 

till totalt tio informanter. Informanterna på skolorna har varit verksamma på fritidshemmet 

i en mängd olika år. De sex informanterna arbetar på olika avdelningar på fritidshemmet.  

Vi har valt att vända oss till lärare på sex avdelningar för att få med de möjliga likheter och 

skillnader som lärarna kan uppleva beroende på elevernas variation i ålder, vilket är sex till 

tolv år. Av de sex informanterna är tre fritidspedagoger och tre förskollärare, varav 

samtliga arbetar på fritidshemmen.  
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Två av förskollärarna har under skoldagen delad tjänst, under förmiddagen arbetar de i 

förskoleklass och på eftermiddagen arbetar de på fritidshemmet. Rörande rektorerna har de 

varit verksamma i kommunen och på skolorna i allt från ett till fem år. Rektorernas ålder är 

fyrtio år medan av de biträdande rektorerna är en femtio år och en sextiofem år. Rektorerna 

är relativt nyutexaminerade och har varit verksamma på skolorna i fyra år.  De biträdande 

rektorerna med en lärarutbildning i grunden, har ingen rektorsutbildning utan har fått 

möjlighet att arbeta som biträdande rektorer. 

4.2 Genomförande 

Den första kontakten med informanterna togs via rektorn på våra respektive skolor. Efter 

att de hade tackat ja tog vi kontakt med informanterna i verksamheten. Alla såg med 

positiva ögon på det vi ville undersöka och såg fram mot att vara behjälpliga. Enkäten 

genomfördes genom att vi delade ut tre övergripande frågor. Informanterna hade sedan en 

vecka på sig att svara på frågorna. Det för att ge var och en av informanterna tid till 

reflektion och eftertanke för de ställda frågorna. Våra enkätfrågor har sin grund i det syfte 

och frågeställningar som utgör uppsatsen. Syftet med uppsatsen är att undersöka lärares 

och rektorers syn på demokrati, värdegrund och ledarskap i det demokratiska uppdraget på 

fritidshemmet. Vid den första enkätfrågan lades fokus på det demokratiska uppdragets 

innebörd samt samsynen mellan lärare och rektorer. Andra enkätfrågan inriktade sig mot 

verksamheten och elevernas möjlighet att utveckla sitt demokratiska förhållningssätt. 

Tredje enkätfrågan handlar om elevernas möjlighet till delaktighet i demokratiuppdraget 

samt vem eller vilka som bär ansvaret för att genomföra det. Syftet med enkätfrågorna var 

att ta reda på vilken syn lärarna och rektorerna på respektive fritidshem har på demokrati, 

värdegrund och ledarskap.  

4.3 Metodkritik 

De svagheter som vi har upptäckt i vår uppsats är att vi inte har genomfört muntliga 

intervjuer. Det har lett till att informanterna har getts möjlighet att tolka frågorna utefter 

sina erfarenheter och synsätt. Vi har genom det tillvägagångssättet inte haft möjlighet att 

förklara de ställda enkätfrågorna för informanterna. Vi har heller inte haft möjlighet att 

ställa följdfrågor som vi funnit relevanta för att få fram ett mer rättvist resultat. Styrkorna 

som har framkommit är att informanterna getts möjlighet till eftertanke och reflektion över 

de av oss ställda frågorna.  
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      5. Resultat 
 

Resultatet i vår uppsats kommer att presenteras genom att vi redovisar de för uppsatsen 

valda frågeställningarna samt de frågor som ställdes till de tio informanterna som svarade 

på enkäten. Frågeställningarna och frågorna har vi lagt under rubrikerna 5.1 och 5.2. Under 

varje frågeställning och fråga finns en sammanfattande text beskriven där man som läsare 

kan se de svar och citat som framkommit och som vi funnit relevanta för vår uppsats. Våra 

enkätfrågor har sin grund i det syfte och frågeställningar som utgör uppsatsen. Syftet med 

uppsatsen är att undersöka lärares och rektorers syn på demokrati, värdegrund och 

ledarskap i det demokratiska uppdraget på fritidshemmet. Informanterna benämns enligt 

följande. Lärare på fritidshemmet LF, Förskollärare på fritidshemmet FL, Rektorer R och 

Biträdande rektor BR. Siffrorna symboliserar respektive lärares svar. 

5.1 Vad innebär det demokratiska uppdraget för lärare och rektorer på 

fritidshemmet? 

Fritidshemmet och skolan är inrättningar, som har till uppgift att lära och träna blivande 

och demokratiska medborgare. Vad innebär det demokratiska uppdraget för dig och vad 

ligger ditt fokus? Anser du att det finns en samsyn i demokratiuppdraget mellan lärare och 

rektor på ditt fritidshem? Hur mycket skall eleverna vara delaktiga i demokratiuppdraget? 

Vem eller vilka är ansvariga för att genomföra demokratiuppdraget? 

Enligt informanterna på samtliga fritidshem handlar det demokratiska uppdraget om 

respekt, allas lika värde trots olikheter samt att lära sig regler och samspela med andra. Det 

handlar om att eleverna bör bli delaktiga i sin vardag och i val, de ska känna att de kan 

påverka sin egen situation. Här är det viktigt som en av lärarna på fritidshemmet uttrycker 

att ”vi jobbar aktivt utifrån vår likabehandlingsplan” (FL 2). Läraren på fritidshemmet 

påtalar att ”för mig innebär det demokratiska uppdraget att i största mån ta in och lyssna på 

elevernas önskemål gällande fritids, men de behöver vägledning hur man kan påverka samt 

vad som är rimligt exempel genom omröstningar på olika aktiviteter, förslag på nya med 

mera” (LF 2). Samtliga informanter påvisar att uppdraget är att lära barnen demokrati. 

”Som skolledning innebär det demokratiska uppdraget främst att ge eleverna en ”allmän 

skolning” i vad demokrati innebär”(R 2). Demokratin får på inget sätt försvinna ur vårt 

samhällsliv, utan måste upplevas av alla för att vi ska förstå hur viktig den är. Det handlar i 

mångt och mycket om att erövra demokratin och att lära sig att hantera de beslutsprocesser 

som demokratin innefattar (Lars Persson, 2003). Det är något som varje elev tränar sig i 

under hela sin skoltid. ”Det viktigaste i det demokratiska uppdraget är att omsätta det i 

verkligheten och förstå vad det betyder. I begreppet demokrati finns det rättigheter och 

skyldigheter och båda är minst lika viktiga att förstå och handla efter” (R 1). En av lärarna 

på fritidshemmet framhåller att ”uppdraget sitter i ryggmärgen och känns i många olika 

sammanhang” (LF 3). Vidare påvisar läraren på fritidshemmet att det är nödvändigt att 

”förbereda barnen till att leva i ett demokratiskt samhälle och att eleven och den vuxne har 

ett ansvar” (LF 1). Samtliga rektorer betonar att undervisningen ska förmedla kunskap om 

grundläggande demokratiska värderingar. De menar vidare att det är viktigt att vuxna är 

förebilder för den demokratiska ”andan” och låter eleverna vara med i olika typer av beslut 

och ställningstaganden. En av de biträdande rektorernas fokus ligger i att ständigt påminna 

och fråga efter på vilket sätt eleverna har varit delaktiga. Samt att ge förslag på där man 

bör bjuda in eleverna till att delta i diskussion till frågor som berör deras skolvardag.  
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En av rektorerna anser vidare att vi generellt behöver bli bättre på demokratiuppdraget och 

utveckla arbetssätt som gör eleverna mer delaktiga. Vi måste bli mer intresserade av vad 

eleverna tycker, tänker och önskar. Fokus i det demokratiska uppdraget ligger på elevernas 

sociala utveckling, elevernas relationer med varandra i den fria leken och samvaron, under 

framförallt den lektionsfria delen av dagen. I lekens betydelse handlar det om att eleven 

förstår samspelet och de sociala reglerna. Läraren på fritidshemmet menar att man skapar 

trygga barn genom att ge en trygg och öppen atmosfär där alla kan känna att deras röst blir 

hörd. ”En människa som känner sig lyssnad till och som känner att hon/han har fått tränat 

på demokratiska spelregler, blir en människa som kommer att utvecklas till en demokratisk 

medborgare, som naturligt kommer att vilja lära sig mer och mer och som är medveten om 

att det inte ”bara” är det egna jaget som ska få som den vill utan blir en person som alltid 

vill höra vad andra vill och som drivs av viljan att hitta lösningar tillsammans med andra” 

(BR 2). De tre förskollärarna på fritidshemmet betonar att alla barn har rätt att säga vad de 

tycker och tänker, det vill säga att föra fram sina åsikter. Samt att vi lärare finns tillhands 

och lyssnar på dem. En av förskollärarna på fritidshemmen påtalar att ”barnen måste få 

testa olika saker för att ibland lyckas och ibland misslyckas men att kunna lära sig av sina 

misstag” (FL 1). De tre lärarna på fritidshemmen upplever att det finns en gemensam syn 

på demokratiuppdraget. De menar att alla hjälps åt och strävar mot samma mål. En av 

förskollärarna på fritidshemmet påtalar också att ”samsyn mellan rektor och pedagoger är 

viktigt och jag upplever att det finns” (FL 2).  

Flera lärare på samtliga skolor betonar att samspelet fungerar bäst när lärare och 

skolledare har möjlighet att ta varandras perspektiv i förhandlingsprocesser. 

Grundförutsättningar som lärarna får fram handlar om att skolledaren är lyhörd 

inför deras olika synsätt för att förstå den och det som sker i verksamheterna. 

(Ann Ludvigsson, 2009:155) 

Rektorerna framhåller också vikten av samsyn och menar att ” i det stora hela upplever jag 

att fritidshem och skola har en samsyn kring demokratiuppdraget” (R 1). En av rektorerna 

menar att ”skolledningens roll är att se till att processerna blir av medan lärarens uppgift 

blir att genomföra arbetet med barnen” (R 2). Skolledaren bör i denna process ha förståelse 

för alla verksamheter på skolan och skapa en god stämning i personalgruppen. Här är det 

viktigt att skolan ansvarar för resultatet och utvecklingen i verksamheten så att resultatet 

kan följas, dokumenteras och utvärderas. Rektorn bör ha god kunskap om skolans uppdrag, 

men det krävs att hon/han är insatta i fritidshemmets verksamhet. En av förskollärarna på 

fritidshemmen menar att ”vi lärare på fritidshemmet inte har lika hög status i rektorns ögon 

som lärarna i skolan” (FL 1). Vidare påtalar en annan förskollärare på fritidshemmen att 

”fritidshemmet kommer alltid i andra eller tredje hand i skolans värld” (FL 3). För att 

fritidshemmets kvalité och uppdrag skall lyckas är det ”därför av stor betydelse att 

ledningen har goda kunskaper om fritidshemmets mål och uppdrag” (Skolverket, 2007:14). 

Många gånger finns viljan att förändra, men tid och utrymme saknas till att genomföra det. 

I mångt och mycket handlar det om att ta tillvara på lärare på fritidshemmet, lärare samt 

övrig personals intresse och erfarenheter och tillsammans sprida den på ett positivt sätt. 

Här kan ett erfarenhetsbyte mellan skolans verksamheter och arbetslag vara till stor nytta. 

Ytterligare en betydelsefull del i det arbetet är att alla ges möjlighet till att uttrycka sina 

åsikter i en demokratisk process. ”Det gäller att identifiera alla möjliga stunder där vi kan 

bjuda in till samverkan och visa på vad som skulle hända om ni inte lyssnade på dem och 

lät dem komma till tals” (BR 2). De tre lärarna på fritidshemmen är överens om att det är 

de som bär det yttersta ansvaret för att uppdraget genomförs. Sedan är givetvis rektorn en 

del av denna process. Alla tre lärarna på fritidshemmen är överens om att barnen kan och 

får påverka val av aktiviteter i viss utsträckning.  
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Biträdande rektorn är benägen att hålla med och menar att eleverna ska ges möjlighet till 

att vara delaktiga ”så mycket som möjligt, jag tror att det är ganska få situationer där 

eleverna inte får vara delaktiga sådana exempel kan vara vilka tycker du ska jobba på 

fritids idag eller rena säkerhetsfrågor” (BR 2). Förskolläraren på fritidshemmen påtalar att 

”barnen ska efter sin förmåga, ålder och mognad öka sin delaktighet. Det är vi lärare 

tillsammans med barnen som genomför demokratiuppdraget” (FL 3). Förskolläraren på 

fritidshemmen menar att ”när barnen är i förskoleklass måste man begränsa delaktigheten 

då de inte alltid kan bestämma. Men vi har olika situationer där barnen får vara med att 

välja aktiviteter samt att vi ger barnen en möjlighet att framföra sina funderingar och 

åsikter på utvecklingssamtalen” (FL 2). Vuxnas förhållningssätt är avgörande för att 

utveckla elevens inflytande och delaktighet (Allmänna råd – Kvalitet i fritidshem, 2007). 

Det är även något som en av rektorerna betonar och menar att ”det handlar om att vuxna i 

skolan känner av och tränar elevernas delaktighet, lyhördhet och ibland backar och tränar 

igen” (R 1). När det gäller att väcka lust och vilja hos eleverna handlar mycket om att 

eleverna erbjuds utmanade diskussioner och aktiviteter så att varje elev får rätt utmaning 

utifrån sina förutsättningar. Läraren på fritidshemmet påtalar att ”det är lätt som vuxen att 

ta över och bestämma för att det är enkelt och ibland behövs i vissa grupper. Vi ska träna 

mera på olika val, möten med mera. Såsom att ta eget ansvar, påverkar verksamheten och 

val av fritidsaktiviteter” (LF 2). Under en lång period i barnens liv försonas utbildning och 

socialisation ”för de flesta barn är förskola och skola bryggan från det sociala livet i 

familjen till det sociala livet i samhället” (Lars Persson, 2010:35). Läraren på 

fritidshemmet menar att ”på grund av tidsbrist är det ibland lättare att fatta egna beslut som 

vuxen” (LF 3). Det betonas även av Förskolläraren på fritidshemmet som menar att ”Vi 

vuxna bestämmer rätt mycket på grund av den stora barngruppen” (FL 1).  

Skolans verksamhet bygger också på att följa läroplanerna och bland annat arbeta för 

demokrati. Biträdande rektor menar att ansvariga för att utveckla det arbetet ”är alla som 

arbetar med och omkring barnen” (BR 1). Eleverna (2010) ska lära sig demokrati i 

utbildningen och lärarna ska också skapa en förståelse för eleverna hur demokratin 

fungerar i samhället. Genom det menar en av rektorerna att ”demokratiuppdraget är 

ALLAS ansvar. Det handlar om skolans uppdrag och där är vi alla delaktiga” (R 1). En av 

de biträdande rektorerna påtalar att ”alla som arbetar på skolan har ett ansvar för att alla 

barn/elever utvecklas till demokratiska samhällsmedborgare!” (BR 2). Från generation 

(2010) till generation styrs de mänskliga relationerna i samhället i ett system med former 

och regler. Det sista rådet som Ekman (2003) påvisar är vikten av att ”låt det ta tid”, för tid 

tar det. Tillförsikt och tiden i relation till demokratisk insyn är något som läraren på 

fritidshemmet lyfter fram och menar att som lärare ”ser man fram mot nytt läsår och 

förhoppningsvis en ökad demokratisk insyn för elever men än en lång väg kvar i vårt 

arbete som lärare och ledning” (LF 2).  

5.2 Vilken syn har lärare och rektorer på ledarskapet i det demokratiska 

uppdraget? 

Liksom med andra förhållningssätt måste barn ges tid att träna och diskutera demokrati och 

dess spelregler. Det kan dem inte från början. Vid vilka tillfällen ges eleverna möjlighet att 

utveckla sitt demokratiska förhållningssätt? Barn har alltid rätt att säga sin mening, få den 

respekterad och påverka beslut (även om de inte alltid kan bestämma). Anser du att 

eleverna på ditt fritidshem är delaktiga i demokratiuppdraget? Om ja, på vilket sätt?  
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Samtliga lärare på fritidshemmen menar att genom värderingsövningar, 

samarbetsövningar, temaarbete samt vid mellanmål lär sig eleverna att föra fram sina 

åsikter. Praktiskt gör eleverna det vid klassråd- elevråd, skolråd och veckomöten. Det är 

något som biträdande rektor påtalar att ”praktiken innebär demokratiska processer såsom 

elevråd, klassråd, direkt demokrati i form av omröstningar med mera” (BR 1). De 

framhåller att den fria och styrda leken är andra tillfällen då eleverna tränar sitt 

demokratiska förhållningssätt. I det stora hela bygger fritidshemmets verksamhet på att 

eleverna socialiseras in i gruppen. Barnets identitet och självkänsla tar form i det samspel 

som sker mellan andra barn och vuxna. ”Det demokratiska förhållningsättet tränas genom 

allt vi gör. Vi har en tanke att de ska genomsyra alla delar i vår verksamhet. Viktigt i det 

arbetet är att vi lärare finns till hjälp i barnens lek, för att vägleda, stötta och att coacha 

barnen åt rätt håll” (LF 1). Det sker i nära diskussioner kring etiska och existentiella frågor 

och ges till uttryck i den dagliga verksamheten. ”Vi har en gång i veckan möten på 

fritidshemmet där vi pratar om olika saker, så som val av aktiviteter, planering, önskemål 

med mera. Även i samtal i mindre grupper runt sociala saker så som regler på skolan, 

mindre bråk, känslor i gruppen och konflikter. På dessa möten har alla rätt att prata samt 

ska övriga lyssna, viktigt med återkoppling. Också redovisas elevrådsmöten, skolråd och 

olika mål att uppnå förklaras, våra sociala mål förklaras med mera” (LF 2). Larsson taget 

ur Jonsson och Roth (2003) menar att skolans värdegrund ska konkretisera tillsammans 

med dess personal, elever och vårdnadshavare för att läroplanen ska få en så praktiskt 

tillämpning som bara är möjligt. Det handlar i grunden om att öka och stärka elevernas 

förståelse för varandra och motverka mobbing. Gruppen är ett forum där demokrati, 

jämställdhet och övriga värdegrundsfrågor omsätts till konkret handling. Det är 

tillsammans med andra som varje elev lär sig hantera konflikter och intressemotsättningar 

och löser dem på ett positivt sätt.  

Jonsson och Roth (2003) menar att eleven ska kunna lita på att man som lärare stöttar, 

hjälper och vägleder i den problematik som uppstår. Det kan vara osämja och konflikter 

med kamrater, och det är då viktigt att lärarna ger eleverna förutsättningar, stöttning och 

redskap för att lösa det.  Biträdande rektor menar i det sociala samspelet med andra och vid 

olika valmöjligheter tränar eleverna sitt demokratiska förhållningssätt som de ställs inför” 

(BR 1).  ”Vid samling ger vi tid till att barnen ska få berätta och reflektera, vi har även ett 

arbetspass i veckan som heter 4ESS. Det materialet handlar om etik, moral och 

demokratiskt förhållningssätt” (FL 2). Skolverket (2007) talar om att lärarna tillsammans 

med eleverna ska arbeta aktivt för att motverka alla typer av mobbning och kränkande 

behandling. Det påtalar en lärare på fritidshemmet att ”vi har många samtal i etik och 

moral under pågående fritidsverksamhet” (LF 3). Hon menar vidare att ”på våra elevråd 

träffas elever från varje klass tillsammans med rektor och fritidshemspersonal. Där pratar 

vi om och diskuterar demokratiska spelregler vid terminsstart. Även vid våra veckomöten 

tränas det” (LF 3). De tre förskollärarna på fritidshemmen betonar att både vuxna och barn 

är ansvariga för demokratiuppdraget och menar vidare att det i den dagliga verksamheten 

finns många tillfällen för barnen att träna sin delaktighet. Biträdande rektorn uttrycker att 

”jag tänker då främst på val av aktivitet/lek men det finns säkert och det är en brist hos mig 

att jag inte kan ange fler, det får bli ett av mina förbättringsområden” (BR 2). Biträdande 

rektor menar att hon ska förbättra sina områden där eleverna kan vara mer delaktiga i 

demokratiarbetet. Fritidshemmets verksamhet bygger på att elevens utveckling och lärande 

går hand i hand och bygger på en mängd olika sammanhang. ”Att arbeta aktivt med barns 

delaktighet och inflytande innebär att vara lyhörd och visa respekt för när barn uttrycker 

sin vilja i vardagliga situationer” (Skolverket, 2007:27).  
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I fritidshemmets dagliga verksamhet finns det många möjligheter att stimulera varje elev 

till ökat ansvar över sina egna handlingar och fritidshemmets miljö. En av rektorerna 

kopplar samman demokrati med värdegrund och menar att de tillsammans är ett stort 

uppdrag inom hela skolverksamheten. Rektorn menar vidare att i mötet med varandra och 

med vuxna ska demokrati och värdegrund ständigt vara närvarande. I elevens värld handlar 

det om att utveckla demokrati genom att utföra den på olika sätt. En av förskollärarna på 

fritidshemmen menar att ”framförallt i leken, vid rollek, spel, fotboll och innebandy” (FL 

1). Ann S. Pihlgren (2011) talar om för att eleven ska förstå sig på och lära sig demokrati 

krävs det att eleven får utföra det praktiskt. ”Kunskapen om och erfarenheten av att deras 

önskan inte alltid kan uppfyllas, i att deras åsikt lyssnas till, men inte kan tillmötesgås är 

viktig!” (R 2). En annan förskollärare på fritidshemmen påvisar ”vid samling och 

temaarbete och även vid turtagning” (FL 3). Vidare påtalar biträdande rektor att jag tror att 

de vanligaste situationerna är att välja aktivitet/lek för dagen eller närmsta framtiden eller 

om det ska köpas in nya leksaker eller i andra konkreta situationer” (BR 2). Eleverna 

(2010) ska lära sig demokrati i utbildningen och lärarna ska också skapa en förståelse för 

eleverna hur demokratin fungerar i samhället. ”Vi kan inte förutspå hur de demokratiska 

förutsättningarna för medborgarna i framtidens samhälle kommer att gestalta sig, men vi 

vet att uppväxten och utbildningen av barn och unga idag kommer att påverka demokratin i 

framtidens samhälle” (Lars Persson, 2010:35). En rektor och en biträdande rektor vill tro 

och vet att barnen på fritidshemmen är delaktiga. Rektorn på det ena fritidshemmet vet att 

man har jobbat med elevernas möjlighet till delaktighet och att arbetet fortgår. Rektorn 

menar vidare att det handlar mycket om val av aktiviteter och betonar att beroende på 

elevernas mognad och ålder har betydelse för elevernas delaktighet. En av rektorerna 

menar ”att ha inflytande, känna delaktighet i ett sammanhang (stort som litet) och kunna ta 

ansvar samt förhålla sig till demokratiska beslut är en del som jag förutsätter att barnen får 

många tillfällen till. Här har jag höga förväntningar på personalen i verksamheten!” (R 1). 
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6. Analys 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka lärares och rektorers innebörd av demokrati, 

värdegrund och syn på ledarskap i det demokratiska uppdraget på fritidshemmet. Intresset 

för att undersöka det är att vi ser lärares och rektorers förståelse för demokrati, värdegrund 

och ledarskap som en förutsättning för att lyckas med det demokratiska uppdraget. Första 

frågeställningen som vi vill har svar på i vår uppsats är, Vad innebär det demokratiska 

uppdraget för lärare och rektorer på fritidshemmet?  

Informanterna skriver på ett enkelt och tydligt sätt hur de tolkar och ser på det 

demokratiska uppdraget. De menar att det demokratiska uppdraget handlar om respekt, 

allas lika värde trots olikheter samt att lära sig regler och samspela med andra. Läraren på 

fritidshemmet menar att ”uppdraget sitter i ryggmärgen och känns i många olika 

sammanhang” (LF 3). I dagens läroplan är barn och ungas lärande en viktig del i det 

demokratiska uppdraget. Eleverna bör bli delaktiga i sin vardag och i de val och de ska 

känna att de kan påverka sin egen situation. Elevernas sociala utveckling samt elevernas 

relationer med varandra i den fria leken är läraren på fritidshemmets fokus i det 

demokratiska uppdraget.  Fritidshemmet ska vara en arena där varje individ ges möjlighet 

att lära sig och utöva sina mänskliga rättigheter. I skapandet av en trygg skolmiljö är ett 

aktivt värdegrundsarbete av stor vikt. Inflytande, demokratiska värderingar och mänskliga 

rättigheter bör ges till uttryck i den praktiska dagliga verksamheten. De tre lärarna på 

fritidshemmen upplever att det finns en gemensam syn på demokratiuppdraget. De menar 

att alla hjälps åt och strävar mot samma mål. Persson (2010) menar att eleverna ska lära sig 

demokrati i utbildningen och lärarna ska också skapa en förståelse för eleverna hur 

demokratin fungerar i samhället. ”Vi kan inte förutspå hur de demokratiska 

förutsättningarna för medborgarna i framtidens samhälle kommer att gestalta sig, men vi 

vet att uppväxten och utbildningen av barn och unga idag kommer att påverka demokratin i 

framtidens samhälle” (Lars Persson, 2010:35).  

För att skapa en fungerande demokrati förutsätter det att samhällsmedborgarna får en viss 

inskolning gällande demokratins idé och funktion. Persson (2010) talar vidare om att från 

generation till generation styrs de mänskliga relationerna i samhället i ett system med 

former och regler. I socialisationsprocessen innebär det att individen bör bemästra 

samhällets normer och värderingar. Utbildningen (2011) ska ta hänsyn till de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna som finns i vårt svenska 

samhälle. ”I det medborgarfostrande uppdraget ingår att förmedla en gemensam plattform 

för såväl synen på demokrati och alla människors lika värde som på medborgares 

rättigheter och skyldigheter” (Skolverket, 2011:7). Det kopplar vi till biträdande rektors 

citat. ”En människa som känner sig lyssnad till och som känner att hon/han har fått tränat 

på demokratiska spelregler, blir en människa som kommer att utvecklas till en demokratisk 

medborgare, som naturligt kommer att vilja lära sig mer och mer och som är medveten om 

att det inte ”bara” är det egna jaget som ska få som den vill utan blir en person som alltid 

vill höra vad andra vill och som drivs av viljan att hitta lösningar tillsammans med andra” 

(BR 2). När de gäller de demokratiska principerna såsom att kunna påverka, ta ansvar och 

vara delaktig ska det omfatta och beröra alla elever. I verksamheten ska det ges möjlighet 

att utveckla sin förståelse för demokrati och dess innebörd genom att få uttrycka åsikter 

och att komma påverka fritidshemmet innehåll.  
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”Att arbeta aktivt med barns delaktighet och inflytande innebär att vara lyhörd och visa 

respekt för när barn uttrycker sin vilja i vardagliga situationer” (Skolverket, 2007:27). I 

fritidshemmets dagliga verksamhet finns det många möjligheter att stimulera varje elev till 

ökat ansvar över sina egna handlingar och fritidshemmets miljö. Ann S. Pihlgren (2011) 

talar om för att eleven ska förstå sig på och lära sig demokrati krävs det att eleven får 

utföra det praktiskt. Vidare talar Pihlgren (2011) om att det i samhället idag är det många 

vuxna som inte har kunnandet och har svårt att handskas med demokrati och demokratiska 

frågor. Hon talar vidare om tre centrala grundstenar som är av stor vikt för att arbetet med 

demokrati på fritidshemmet och i skolan ska etableras och vidareutvecklas. Det är följande. 

1. Fritidshemmet och skolan är inrättningar, som har till uppgift att lära och träna 

blivande och demokratiska medborgare. 

 

2. Liksom med andra förhållningssätt måste barn ges tid att träna och diskutera 

demokrati och dess spelregler. De kan dem inte från början. 

 

3. Barn har alltid rätt att säga sin mening, få den respekterad och påverka beslut 

(även om de inte alltid kan bestämma). (Ann S. Pihlgren, 2011:149) 

 

För att etableringen och vidareutvecklingen av dessa tre centrala grundstenar är det 

nödvändigt att eleven får träna på det så ofta som möjligt. Här har läraren en viktig roll och 

bör se det som sitt uppdrag. Det kräver dock att man som lärare är öppen och lyhörd för 

elevernas frågor och synpunkter. För att fritidshemmet och skolan ska lyckas med sin 

uppgift att lära och träna blivande och demokratiska medborgare samt att ge eleverna tid 

att träna och diskutera demokratin och de spelregler krävs det ”en strukturerad verksamhet 

med återkommande rutiner, där läraren samtidigt är flexibel med lyhördhet för barnens 

intressen, önskningar och förmågor” (Pihlgren, 2011:149). Det handlar om att låta eleven 

säga sin mening, få den respekterad och påverka beslut. Det tränas i samlingar, 

planeringar, möten och utvärderingar. I dessa olika demokratiska processer tränar eleven 

att agera demokratiskt. Ytterligare en viktig aspekt i denna process är att det finns en 

samverkan mellan läraren på fritidshemmet och i skolan. ”Här har de två yrkeskategorierna 

delvis olika men samverkande uppgifter. Fritidslärarens uppgift är ofta att se barnens 

perspektiv och utifrån det hitta vad som kan leda till utveckling och lärande, även inom 

ramen för skolans läroplansbundna aktiviteter” (Pihlgren, 2011:149). Då får eleven 

möjlighet att lära sig demokratiska förhållningssätt och hur demokratin fungerar.  

Den andra frågeställningen vi vill har svar på är, Vilken syn har lärare och rektorer på 

ledarskapet i det demokratiska uppdraget? En av lärarna på fritidshemmen anser att dess 

uppgift blir att synliggöra alternativ till aktiviteter, men menar vidare att uppdraget handlar 

om att lära barnen demokrati. Läraren på fritidshemmet påtalar att man skapar trygga barn 

genom att ge en trygg och öppen atmosfär där alla kan känna att deras röst blir hörd. I det 

arbetet är det av stor vikt att lärarna visar närhet, tillit och trygghet. Orlenius och Bigsten 

(2006) påvisar att. 

Härigenom läggs grunden för en utveckling till ansvarstagande, demokratiska 

samhällsmedborgare. Om barn ska utvecklas till självständiga individer är det 

viktigt att de kan knyta an till vuxna. För att denna utveckling ska komma till 

stånd är det nödvändigt att det finns en närhet i relationen mellan vuxna och 

barn. Den tillit som barnen utvecklar till sina medmänniskor gör att de känner 

sig sedda och kan få en positiv identitetsutveckling. (Kennert Orlenius och Airi 

Bigsten, 2006:19–20) 
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Genom att lärare finns till hands och vägleder eleverna så skapas det en ömsesidighet och 

förståelse för varandra. Ömsesidigheten är en av förutsättningarna för att få en fungerande 

barngrupp som trivs tillsammans. ”Att se kamraters behov, känna empati och sedan agera 

är ett steg mot att se sig själv som en del av samhället” (Orlenius och Bigsten, 2006:20). 

Förskollärarna på fritidshemmen betonar att alla barn har rätt att säga vad de tycker och 

tänker, det vill säga att föra fram sina åsikter. Samt att vi lärare finns tillhands och lyssnar 

på dem. Det innebär att det krävs av eleven i skolans värld att ha viljan till förståelse av 

andra människors situation och livsvillkor samt att möta människors tankar med respekt 

och stimuleras att ta ansvar för sina egna tankar. För att demokratin (2010) ska fullfölja en 

central jämlikhet i skolan är det en problematik i maktposition mellan eleven och läraren. 

För att rektorn ”ska förstå lärarnas situationer och få insyn i deras arbete och för att veta 

hur verksamheterna ska kunna utvecklas och förändras framhåller lärarna vikten av 

skolledarens besök i verksamheterna” (Ann Ludvigsson, 2012:37). En skolledare i 

fallstudien säger att.  

Det ligger i uppdraget som skolledare att han ska leda och styra skolan, men att 

han inte får något genomslag i verksamheten och han sitter på sin 

rektorsexpedition och själv fattar besluten. Lärarna måste vara delaktiga i beslut 

om hur de ska arbeta för att resultaten ska genomsyras i verksamheten. (Ann 

Ludvigsson, 2012:39) 

När rektorn och lärarna samarbetar med varandra utvecklas en förståelse för varandras 

kompetens och yrkesroll. Förståelsen kan leda till en gemensam syn på hur verksamheten 

ska bedrivas. ”Det viktigaste i det demokratiska uppdraget är att omsätta det i verkligheten 

och förstå vad det betyder. I begreppet demokrati finns det rättigheter och skyldigheter och 

båda är minst lika viktiga att förstå och handla efter” (R 1). En av lärarna på fritidshemmen 

utrycker. ”Det demokratiska förhållningsättet tränas genom allt vi gör” (LF 1). Vi är 

benägna att hålla med Eva Johansson & Barbro Johansson (2003) om att ”skolan som 

institution bygger på att det finns en grupp – eleverna som ska tillägna sig de kunskaper 

och färdigheter som behövs för att leva i samhället, och en annan grupp- pedagogerna- som 

ska hjälpa eleverna fram till dessa kunskaper och färdigheter” (Johansson och Johansson, 

2003:216). Det betonas även av en av lärarna på fritidshemmen som menar att ”vi har en 

tanke att de ska genomsyra alla delar i vår verksamhet. Viktigt i det arbetet är att vi lärare 

finns till hjälp i barnens lek, för att vägleda, stötta och att coacha barnen åt rätt håll” (LF 

1). Hela livet är en process där individen ska ingå i olika solidariska samband, grupper och 

gemenskaper. Det är något som en av rektorerna menar ”att ha inflytande, känna 

delaktighet i ett sammanhang (stort som litet) och kunna ta ansvar samt förhålla sig till 

demokratiska beslut är en del som jag förutsätter att barnen får många tillfällen till” (R 1).   

Tillsammans med sina klasskamrater skapar de forum där de har inflytande i grupp och 

som individer. Erfarenheter, ålder och mognad är tre viktiga delar att ta hänsyn till när 

eleven ska påverka och föra sin talan i arbetet med delaktighet. Vuxnas förhållningssätt är 

avgörande för att utveckla elevens inflytande och delaktighet. ”Vi har en gång i veckan 

möten på fritidshemmet där vi pratar om olika saker, så som val av aktiviteter, planering, 

önskemål med mera. Även i samtal i mindre grupper runt sociala saker så som regler på 

skolan, mindre bråk, känslor i gruppen och konflikter. På dessa möten har alla rätt att prata 

samt ska övriga lyssna, viktigt med återkoppling. Också redovisas elevrådsmöten, skolråd 

och olika mål att uppnå förklaras, våra sociala mål förklaras med mera” (LF 2). Lärarens 

uppdrag är att få eleverna att nå upp till de målen och då klarar man sig inte bara med 

pedagogiken utan det krävs ett bra ledarskap för att kunna utnyttja sina pedagogiska 

kunskaper.  
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Jesper Juul och Helle Jensen (2003) beskriver ”det vuxna ledarskapet som bäst tillvaratar 

barnet, relationen och det pedagogiska målet” (Juul och Jensen, 2003:83). Vilket består av 

följande delar.  

 Autenticitet – ” Den vuxnes förmåga och vilja att representera sina tankar, känslor, 

värderingar, mål och gränser”. Det innebär att om du visar din osäkerhet försvagar 

du din relation, men det kan också handla om hur man förhåller sig till 

osäkerheten. Det menas med att du ska vara stark och tydlig i ditt ledarskap inför 

eleverna annars kan det bli förvirring och otrygghet i vuxenbarnrelationer.  

 Intresse – Den vuxne visar intresse för vem barnet är. 

 Bekräftelse – När den vuxne har fått kontakt med barnet innebär det att den vuxne 

kan bekräfta med ”rätt ord” i olika situationer beroende vilken sinnesstämning 

barnet är i. 

 Involvering – ”När den vuxne har hört och förstått vad som är barnets 

sinnestillstånd, behov, lust, olust, dröm, mål etc. är det den vuxnes ansvar att 

involvera eller inkludera detta i deras gemensamma framtid i den utsträckning det 

är möjligt och försvarbart”. 

 Beslut – De flesta besluten fattas av den vuxne, men barnen kan tillsammans göra 

det beroende på vad det är för beslut som ska tas i en demokratisk process. 

 Konflikt – Konflikter är ofta jobbiga att ta men ack så nödvändig för barnets 

utveckling. (Jesper Juul och Helle Jensen, 2003:83–84) 

För att lyckas med det som Juul och Jensen (2003) ska läraren tillsammans med barnen 

skapa en god stämning, härlig atmosfär och framförallt glädje i fritidshemsgruppen. Jenny 

Gren (2007) påvisar om läraren ska vara en bra lärare är det förståelsen och nyfikenheten 

för vad som verkligen är bra för elevens bästa. Hon beskriver att.  

I arbetet med barnen/eleverna är du själv det stora redskapet. Ett redskap som 

rymmer kunskap, men också hela din personlighet. Dina idéer och färdigheter 

präglar verksamheten. Det gör också dina värderingar, normer, ideal och den 

syn du i grunden har på människan. (Jenny Gren, 2007:10)                                      

Läraren ska ha en bra relation med eleven, vilket ger eleven en god grund för lärande. 

Lärarens förmåga till samspel och varierad undervisning för att anpassa sig till elevens 

utvecklingsnivå har en stor roll för att kunna få med varje individ. ”Jag upplever att det är 

lätt som vuxen att ta över och bestämma för att det är enkelt och ibland behövs i vissa 

grupper. Vi ska träna mera på olika val, möten med mera. Så som eget ansvar, påverka 

själva i sin verksamhet och val av fritidsaktiviteter” (LF 2). Ann Åberg & Hillevi Lenz 

Taguchi (2005) menar att ”demokrati är ingenting vi kan lära barnen, demokrati är något vi 

lever och bygger tillsammans i en ständig pågående process” (Åberg & Lenz Taguchi, 

2005:64). I det stora hela bygger fritidshemmets verksamhet på att eleverna socialiseras in 

i gruppen. Barnets identitet och självkänsla tar form i det samspel som sker mellan andra 

barn och vuxna. Möjligheter till att arbeta i olika gruppkonstellationer bör finnas för att 

stimulera och ta tillvara på både den enskilda elevens och gruppens behov och intresse 

samt att utveckla ett positivt samspel. Genom att utmana varje elev leder det till en 

fördjupad kunskap om både sig själv och sin omvärld. Här tas tillvara på varje elevs 

nyfikenhet, företagsamhet och lust att lära. Fritidshemmets verksamhet bygger på att 

elevens utveckling och lärande går hand i hand och bygger på en mängd olika 

sammanhang. I grund och botten handlar mycket om vilken barnsyn vi har, medveten eller 

omedveten.  
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För att läraren ska lyckas med uppdraget krävs det som står I Allmänna råd och 

kommentarer – Kvalitet i fritidshem (2007) att det är viktigt att ledningen är väl insatt i 

fritidshemmets mål och uppdrag. Likaså att de känner till hur den dagliga verksamheten 

bedrivs. En närvarande och tydlig rektor är en av förutsättningarna för att utvecklas mot de 

nationella målen. Rörande demokratiuppdraget framhåller de intervjuade informanterna att 

”demokratiuppdraget är ALLAS ansvar. Det handlar om skolans uppdrag och där är vi alla 

delaktiga” (R 1). ”Alla som arbetar på skolan har ett ansvar för att alla barn/elever 

utvecklas till demokratiska samhällsmedborgare!” (BR 2). Att rektorn visar sig i alla 

verksamheter på skolan och att det är ett naturligt klimat bland elever, lärare och rektor. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka lärares och rektorers syn på demokrati, värdegrund 

och ledarskap i det demokratiska uppdraget på fritidshemmet. Vi använde oss av två 

frågeställningar. Vi anser att vi har fått svar på de frågeställningar som vår uppsats bygger 

på. Den första frågeställningen är, Vad innebär det demokratiska uppdraget för lärare och 

rektorer på fritidshemmet? Informanterna visar och talar om på ett tydligt sätt vilken syn de 

har på det demokratiska uppdraget. De uttrycker att det demokratiska uppdraget handlar 

om respekt, allas lika värde trots olikheter samt att lära sig regler och samspela med andra. 

I dagens läroplan är barn och ungas lärande en viktig del i det demokratiska uppdraget. 

Eleverna bör bli delaktiga i sin vardag och i val, de ska känna att de kan påverka sin egen 

situation. Läraren på fritidshemmet fokus i det demokratiska uppdraget ligger på elevernas 

sociala utveckling, elevernas relationer med varandra i den fria leken och samvaron, under 

framförallt den lektionsfria delen av dagen. Läraren på fritidshemmet betonar att 

”uppdraget sitter i ryggmärgen och känns i många olika sammanhang” (LF 3). 

Fritidshemmet ska vara en arena där varje individ ges möjlighet att lära sig och utöva sina 

mänskliga rättigheter. I skapandet av en trygg skolmiljö är ett aktivt värdegrundsarbete av 

stor vikt. Inflytande, demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter bör ges till 

uttryck i den praktiska dagliga verksamheten. 

Den andra frågeställningen är, Vilken syn har lärare och rektorer på ledarskapet i det 

demokratiska uppdraget? Informanterna uttrycker att ledarskapet i det demokratiska 

uppdraget handlar om att lära barnen demokrati. Läraren på fritidshemmet påtalar att man 

skapar trygga barn genom att ge en trygg och öppen atmosfär där alla kan känna att deras 

röst blir hörd. Genom att lärare finns till hands och vägleder eleverna så skapas det en 

ömsesidighet och förståelse för varandra. Ömsesidigheten är en av förutsättningarna för att 

få en fungerande barngrupp som trivs tillsammans. En av lärarna på fritidshemmen betonar 

att ”vi har en tanke att de ska genomsyra alla delar i vår verksamhet. Viktigt i det arbetet är 

att vi lärare finns till hjälp i barnens lek, för att vägleda, stötta och att coacha barnen åt rätt 

håll” (LF 1). Hela livet är en process där individen ska ingå i olika solidariska samband, 

grupper och gemenskaper. Tillsammans med sina klasskamrater skapar de forum där de 

har inflytande i grupp och som individer. Erfarenheter, ålder och mognad är tre viktiga 

delar att ta hänsyn till när eleven ska påverka och föra sin talan i arbetet med delaktighet. 

Vuxnas förhållningssätt är avgörande för att utveckla elevens inflytande och delaktighet. 

Genom att utmana varje elev leder det till en fördjupad kunskap om både sig själv och sin 

omvärld. Här tas även tillvara på varje elevs nyfikenhet, företagsamhet och lust att lära. 

Fritidshemmets verksamhet bygger på att elevens utveckling och lärande går hand i hand 

och bygger på en mängd olika sammanhang. I grund och botten handlar mycket om vilken 

barnsyn vi har, medveten eller omedveten. Vi har under uppsatsens gång mött många bra 

och goda tankar och fastnat för ett citat som vi kommer att bära med oss.  
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”En människa som känner sig lyssnad till och som känner att hon/han har fått tränat på 

demokratiska spelregler, blir en människa som kommer att utvecklas till en demokratisk 

medborgare, som naturligt kommer att vilja lära sig mer och mer och som är medveten om 

att det inte ”bara” är det egna jaget som ska få som den vill utan blir en person som alltid 

vill höra vad andra vill och som drivs av viljan att hitta lösningar tillsammans med andra” 

(BR 2). 
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7. Diskussion 

7.1 Resultatdiskussion 

Fritidshemmets demokrati- och värdegrundsarbete är en viktig del i den dagliga 

fritidshemsverksamheten. Det handlar om att vi vuxna på fritidshemmet och i skolan 

tillsammans arbetar för att utveckla varje individ till en demokratisk samhällsmedborgare, 

likaså att vi ökar barn och ungas förståelse för demokrati och värdegrund. Det är en 

nödvändighet för att man som individ ska utvecklas till en demokratisk 

samhällsmedborgare. 

Ingen individ äger från början kompetens i demokratiska förhandlingsformer. 

Det är givet att undervisning om och tillämpning av demokrati måste ske 

parallellt i skolan. Men demokrati handlar inte bara, och inte främst, om former 

för beslutsfattande, utan om en människosyn som bygger på respekt och 

jämlikhet. (Eva Johansson & Barbro Johansson, 2003:233–234)  

För oss handlar demokrati inte enbart om ett beslut kring en viss fråga utan det handlar om 

en människosyn, där vi ser vikten av allas lika värde med hänsyn till de mänskliga 

rättigheterna. Demokrati är inte enbart något som finns på fritidshemmet och i skolan utan 

hela vårt samhälle är uppbyggt på att vi vid olika tillfällen ges möjlighet att uttrycka våra 

åsikter. Vi ser fritidshemmets verksamhet som en naturlig arena, där lärande baserat på ett 

demokratiskt förhållningssätt, ger varje individ goda möjligheter till att utveckla sin 

demokratiska kompetens. Varje dag och vid en mängd tillfällen såsom samlingar, 

temaarbete och vid den fria- och styrda leken ges eleverna möjlighet till att påverka och 

samtala kring viktiga frågor. Det krävs med andra ord ett aktivt samspel i verksamheten 

mellan elev-lärare, elev-elev, lärare-lärare och lärare-rektor. Men för att lyckas med det 

menar Lars Persson (2010) att de skolor som är framgångsrika och har utvecklat 

verksamheten det är de som ”bland annat handlat om att beskriva hur lokala villkor 

påverkar lärarens verksamhet. Begrepp som skolkultur, skolkod och skolklimat används 

för att beskriva skolans system för internt samarbete och inställning till skolutveckling” 

(Lars Persson, 2010:73). För att lyckas med det arbetet är det av stor vikt att både lärare, 

rektor och övrig personal hjälps åt, stöttar och vägleder varandra. Likaså att vi skapar en 

förståelse för varandras olika kompetenser och förmågor och ser dem som en tillgång. ”Här 

har de två yrkeskategorierna delvis olika men samverkande uppgifter. Fritidslärarens 

uppgift är ofta att se barnens perspektiv och utifrån det hitta vad som kan leda till 

utveckling och lärande, även inom ramen för skolans läroplansbundna aktiviteter” 

(Pihlgren, 2011:149). Det vi upplever som positivt är att lärarna som arbetar på 

fritidshemmet hittar en mängd olika situationer och aktiviteter där eleverna ges möjlighet 

till utveckling. Vi möter ofta varje elev under stora delar av skoldagen och ges därför 

möjlighet att följa elevens utveckling. Vi får på detta sätt en helhetssyn på eleven, där vi 

ges möjligheter att arbeta med att öka elevernas demokratiska förutsättningar. Här har vi 

som lärare på fritidshemmet en stor fördel som bör ses som ett stort privilegium. I det stora 

hela bygger fritidshemmets verksamhet på att eleverna socialiseras in i gruppen. Barnets 

identitet och självkänsla tar form i det samspel som sker mellan andra barn och vuxna. Här 

har eleven åter igen mycket att vinna på att lärarna inom olika verksamheter samarbetar 

och samverkar kring kunskap, lärande och förhållningssätt i de demokratiska processerna. 

Det viktiga är att lyfta fram de demokratiska processerna och principerna och göra dem 

tillgängliga för alla i verksamheten. 
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Pihlgren (2011) talar om tre centrala grundstenar och vi ser dem som en viktig del i 

fritidshemmets demokratiarbete. För etableringen och vidareutvecklingen av dessa tre 

centrala grundstenar är det nödvändigt att eleven får träna på det så ofta som möjligt. Här 

har läraren en enormt viktig roll och bör se det som sitt uppdrag. Det kräver dock att man 

som lärare är öppen och lyhörd för elevernas frågor och synpunkter. För att fritidshemmet 

och skolan ska lyckas med sin uppgift att lära och träna blivande och demokratiska 

medborgare samt att ge eleverna tid att träna och diskutera demokrati och de spelregler 

krävs det ”en strukturerad verksamhet med återkommande rutiner, där läraren samtidigt är 

flexibel med lyhördhet för barnens intressen, önskningar och förmågor” (Pihlgren, 

2011:149). 

7.2 Metoddiskussion 

Elevens tid på fritidshemmet bör genomsyras och ge möjlighet till att uttrycka, framföra 

och diskutera sina åsikter och bli respekterad för den man är. Vi vet att verkligheten inte 

alltid ger tillfälle till just det och att vi runt om på fritidshemmen har både personal- och 

lokalbrist. Brist på tid, gemensam planering och möten, där vi alla ges tillfälle att diskutera 

normer, värderingar, demokrati, värdegrund och ledarskap och dess innebörd är ytterligare 

svårigheter i genomförandet av uppdraget. För att eleverna (Skolverket, 2007) ska få en 

god kvalité och den bästa verksamheten på fritidshemmet är det många faktorer som ska 

stämma överens. Det handlar om allt från vilka ekonomiska förutsättningar som finns i 

kommunen till vilken lärare som är anställd på fritidshemmet. I det dagliga arbetet bör 

hänsyn tas till både barngruppens storlek, barn i behov av särskilt stöd, personalgruppens 

storlek samt vilket material vi har att tillgå. Som lärare kan alla dessa faktorer ibland skapa 

en maktlöshet och en känsla av otillräcklighet. Det till trots handlar det om att ständigt hitta 

nya lösningar och möjligheter till att leda arbetet med demokrati, värdegrund och ledarskap 

framåt. Vårt uppdrag är att göra det så bra som möjligt för eleven både individuellt och på 

grupp och organisationsnivå. Rektorn ansvarar för att skolans resultat följs upp och 

utvärderas i förhållande till de nationella målen och kunskapskraven” (Skolverket, 

2011:18). Vidare har rektorn tillsammans med läraren och eleverna stor frihet att 

samarbeta, organisera och lägga upp arbetet på skolan. Varje skola kan med andra ord välja 

arbetssätt och arbetsform. Genom att lärare finns till hands och vägleder eleverna så skapas 

det en ömsesidighet och förståelse för varandra. Ömsesidigheten är en av förutsättningarna 

för att få en fungerande barngrupp som trivs tillsammans. Likaså är trygghet och tillit till 

elever, lärare och andra vuxna en viktig del för att uppleva förståelse och ömsesidighet för 

varandra. Att vi tillsammans skapar en god stämning och en atmosfär som består av glädje 

och skratt gynnar alla oavsett om du är elev eller lärare på fritidshemmet.  

”Att se kamraters behov, känna empati och sedan agera är ett steg mot att se sig själv som 

en del av samhället” (Kennert Orlenius och Airi Bigsten, 2006:20). Det handlar om allt 

från att undervisa barn och unga till medvetna kompetenta och demokratiska 

samhällsmedborgare till att ta tillvara på demokratin, mänskliga rättigheter och alla 

människors lika värde. Persson (2010) menar att eleverna ska lära sig demokrati i 

utbildningen och lärarna ska också skapa en förståelse för eleverna hur demokratin 

fungerar i samhället. ”Vi kan inte förutspå hur de demokratiska förutsättningarna för 

medborgarna i framtidens samhälle kommer att gestalta sig, men vi vet att uppväxten och 

utbildningen av barn och unga idag kommer att påverka demokratin i framtidens samhälle” 

(Lars Persson, 2010:35). En viktig del i värdegrundsarbetet är att demokratin aldrig får tas 

för given utan den bör ständigt finnas med som en aktuell fråga. 



31 
 

 Här är lärarens inställning och kompetens kring demokrati, värdegrund och ledarskap 

direkt avgörande för att vidare lyckas i det arbetet. Vi bör ta tillvara på elevernas kunskap 

och färdigheter. Tillsammans bör vi reflektera, diskutera och analysera hur var och en av 

oss ser på demokrati, värdegrund och ledarskap. Eleverna innehar en stor kunskap som alla 

lärare oavsett om man är verksam på fritidshemmet eller i skolan bör bli medvetna om att 

ta tillvara på. Det vi lärare behöver bli medvetna och tänka på är att demokrati, värdegrund 

och ledarskap inte enbart är något som finns på fritidshemmet och i skolan utan är ämnen 

som diskuteras flitigt i samhället. Det är även något som framkommit genom de svar 

informanterna lämnat på de ställda frågorna. Demokrati är något som måste levandegöras i 

den dagliga verksamheten och något som all personal på fritidshemmet ständigt behöver 

hitta nya vägar att arbeta med. Demokrati är för en del av oss en självklarhet medan det för 

andra ses som något onåbart och svårhanterat. Att tillsammans verka för att öka elevernas 

inflytande, delaktigt och demokratiskt förhållningssätt är en utmaning men något som är 

nödvändigt för att utveckla varje individ till en demokratisk samhällsmedborgare. I arbetet 

är det av stor vikt att ta tillvara på elevens intresse och erfarenhet kring inflytande och 

demokrati. Att vi som lärare till en början arbetar med för eleven enkla val, såsom val av 

aktivitet eller vad hon/han vill äta till mellanmål. Att möta eleven i deras vardag för att öka 

lärarens förståelse för vad som är viktigt för eleven i den demokratiska processen.  I 

utformningen av denna uppsats är det något som vi har fått upp ögonen för och har fått en 

ökad förståelse kring. Det har gjort att vårt intresse har ökat och växts ytterligare, vilket vi 

förmodligen kommer att ta tillvara på i vårt dagliga arbete på fritidshemmet och i skolan. 

Vi har ett stort intresse av att vidareutveckla vår uppsats genom att inte enbart vända sig till 

lärare och rektorer utan även till elever som finns i den dagliga verksamheten. Det hade 

förmodligen gett oss andra infallsvinklar och nya sett att se på fritidshemmets verksamhet. 

Enkätfrågorna skulle även i stor utsträckning användas till eleverna för att få en 

uppfattning om hur de upplever fritidshemmets demokratiarbete med fokus på demokrati, 

värdegrund och ledarskap.  
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9. Bilagor 

9.1 Enkätfrågor 

Hej! 

Vi heter Johanna Brandi och Linda Forsblom. Vi studerar via Linnéuniversitet i Växjö, där 

vi läser en lärarutbildning med inriktning mot fritidshem och fritidsverksamhet. Vi läser nu 

sista terminen och uppgiften är att skriva ett självständigt arbete. Vi har valt att skriva om 

demokrati, samsyn och värdegrund på fritidshemmet. Av den anledningen skulle vi vara 

tacksamma om ni skulle kunna svara på nedanstående frågor. 

Med vänlig hälsning Johanna och Linda 

 

Enkätfrågor 

1. Fritidshemmet och skolan är inrättningar, som har till uppgift att lära och träna blivande 

och demokratiska medborgare. Vad innebär det demokratiska uppdraget för dig och vad 

ligger ditt fokus? Anser du att det finns en samsyn i demokratiuppdraget mellan pedagoger 

och rektor på ditt fritidshem? 

2. Liksom med andra förhållningssätt måste barn ges tid att träna och diskutera demokrati 

och dess spelregler. De kan dem inte från början. Vid vilka tillfällen ges eleverna möjlighet 

att utveckla sitt demokratiska förhållningssätt? 

3. Barn har alltid rätt att säga sin mening, få den respekterad och påverka beslut (även om 

de inte alltid kan bestämma). Anser du att eleverna på ditt fritidshem är delaktiga i 

demokratiuppdraget? Om ja, på vilket sätt? Hur mycket skall eleverna vara delaktiga i 

demokratiuppdraget? Vem eller vilka är ansvariga för att genomföra demokratiuppdraget? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


