
1 
 

 

 

 

 

 

Självständigt arbete (examensarbete), 15 hp, för 
Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem.  

VT 2019 

Fakulteten för lärarutbildning 

 
 

 
 

 
 

Arbetsro 
- En studie om fritidslärares och elevers uppfattningar om arbetsro i 

fritidshemmet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



3 
 

Författare 

Meriton Istrefi 

 

Titel 

Arbetsro - En studie om fritidslärares och elevers uppfattningar om arbetsro i fritidshem.  

 

Engelsk titel 

Working environment - A study on leisure teachers and pupil’s perception of work peace in 

leisure centers. 

 

Handledare 

Helén Persson 

 

Bedömande lärare 

Helén Persson 

 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka hur fritidslärare och elever tolkar begreppet 

arbetsro i fritidshemmet. Anledningen till mitt intresse för arbetsro på fritidshemmet 

utvecklades när jag insåg att arbetsro är det begrepp som vanligtvis förekommer i 

klassrummet i form av ämneslektioner, men det existerar inte mycket forskning kring 

begreppet inom fritidshemmet. På fritidshemmet har eleverna inte liknande krav som i sina 

ämnen och jag har inte förstått innebörden av arbetsro på fritidshemmet vilket är en viktig 

faktor som grundar sig på valet av min studie. Studien grundar sig på kvalitativa intervjuer av 

både fritidslärare och elever kring begreppet arbetsro men även hur fritidslärare arbetar med 

arbetsro på fritidshemmet. Begreppet arbetsro kommer även att problematiseras utifrån två 

teoretiska begrepp, makt och demokrati, vilket anses vara ett viktigt underlag i utformandet av 

studien samt intervjuerna.  

 

Ämnesord 

Arbetsro, makt, demokrati, fritidshem. 

 

 

 



4 
 

Author  

Meriton Istrefi 

 

Title  

Working Environment - A study on leisure teachers and pupil’s perception of work peace in 

leisure centers. 

 

Supervisor  

Helèn Persson 

 

Examiner  

Helèn Persson 

 

Abstract  

The purpose of this study was to investigate how leisure teachers and students interpret the 

concept of work peace in the leisure home. The reason for my interest in work peace at the 

leisure home developed when I realized that work peace is the term that usually occurs in the 

classroom in the form of subject lessons, but there is not much research on the concept within 

the leisure home. In the recreation home, the students do not have similar requirements as in 

their subjects and I have not understood the meaning of work peace in the leisure home which 

is an important factor that´s based on the choice of my study. The study is based on 

qualitative interviews by both leisure teachers and students about the concept of work peace, 

but also how leisure teachers manages work peace at the leisure home. The concept of work 

peace will also be problematized on the basis of two theoretical concepts, power and 

democracy, which is considered to be an important basis in the design of the study and the 

interviews. 

 

Keywords  

Work peace, power, democracy, leisure homes.  

 

 

 

 



5 
 

Innehållsförteckning 
1. Inledning .......................................................................................................................................... 6 

1.2 Styrdokument .................................................................................................................................... 8 

2.1 Syfte ................................................................................................................................................... 8 

2.1 Frågeställningar ................................................................................................................................. 8 

3. Bakgrund ......................................................................................................................................... 9 

4. Forskningsöversikt ............................................................................................................................. 10 

4.1 Makt ur ett skolperspektiv .............................................................................................................. 10 

4.1.2 Demokrati ur ett skolperspektiv ................................................................................................... 11 

4.1.3 Ordningsregler och disciplin ......................................................................................................... 11 

4.1.4 Relationer, arbetsmiljö och förutsättningar ................................................................................. 12 

5. Teoretiskt perspektiv ......................................................................................................................... 13 

5.1 Makt ................................................................................................................................................ 14 

5.2 Demokrati ........................................................................................................................................ 15 

6. Val av vetenskaplig metod ................................................................................................................ 18 

a. Kvalitativa intervjuer ......................................................................................................................... 18 

b. Urval .................................................................................................................................................. 18 

7. Genomförande .................................................................................................................................. 19 

9.1 Etiska ställningstagande .................................................................................................................. 19 

10. Resultat ............................................................................................................................................ 21 

Fritidslärares tolkning av begreppet arbetsro? ..................................................................................... 21 

Fritidselevers tolkning begreppet arbetsro? ......................................................................................... 22 

Hur arbetar fritidslärare med arbetsro i fritidshemmet? ...................................................................... 22 

Vad arbetsro innebär för eleverna? ...................................................................................................... 23 

Finns det elever som inte vill samarbeta när fritidslärarna ber om arbetsro? Varför vill de inte? ....... 23 

Hur elever upplever när fritidsläraren ber om arbetsro? ..................................................................... 24 

Vad gör fritidslärare med elever som avviker från arbetsron? ............................................................. 25 

När känner sig elever som mest koncentrerade? Vad sker när de inte får den arbetsro de behöver? 25 

Hur stor är betydelsen av elevplacering när det gäller arbetsro? ......................................................... 26 

Vilken påverkan har den fysiska miljön på arbetsron? ......................................................................... 27 

8. Analys ................................................................................................................................................ 29 

8.1 Analys ur ett maktperspektiv .......................................................................................................... 29 

8.2 Analys ur ett demokratiskt perspektiv ............................................................................................ 31 

9. Diskussion .......................................................................................................................................... 34 

Referenser ............................................................................................................................................. 37 

 

 

 



6 
 

1. Inledning 

 

Under mina tre år på lärarutbildningen har jag haft möjligheten att delta i både skola och på 

fritidshem. Utifrån mina personliga erfarenheter på fältet innebär det att en pedagog behöver 

vara medveten om olika individers behov och förutsättningar. Det finns flera definitioner samt 

att det finns olika sätt att se på vad begreppet arbetsro innebär för fritidshemmet. Elever kan 

behöva en fullständig tystnad, en särskild typ av musik, separat placering eller en annorlunda 

orientering av bord och stolar i lärmiljön, men kan även innebära ett helt annat behov. 

Arbetsro eftersträvas mycket i skolan och på fritidshemmet vilket kan betyda flera olika 

uppfattningar. Jag vill forska kring begreppet arbetsro och vad det innebär relaterat till 

fritidshemmet eftersom det inte existerar mycket forskning i samband med det. Forskning 

kring arbetsro i skolan är det som vanligtvis förekommer i studier, men forskning kring 

arbetsro i samband till fritidshemmet existerar inte i liknande utsträckning.   

  

Utifrån ett myndighetsperspektiv definierar Skolverket begreppet arbetsro på detta vis; 

”Många elever och lärare anser att de ständigt blir störda på lektionerna och kan inte 

koncentrera sig på undervisningen. Bristen på arbetsro påverkar undervisningen mest för de 

elever som behöver en tydlig struktur och stort stöd” (Skolverket, 2018). Skolverket hänvisar 

till begreppet arbetsro som en fullständig tystnad. Skolverket benämner i en rapport som heter 

Skolornas arbete med demokrati och värdegrund (2018), att skolan har ett dubbelt uppdrag. 

Det innebär att målet med skolans demokrati är att utbilda reflekterande och välgrundade 

samhällsmedborgare med en gestaltning i demokratiska kunskaper som det svenska samhället 

vilar på. Det innebär att demokrati ska gestaltas genom demokrati, vilket syftar på att elever 

ska ges möjlighet att få vara delaktiga i de val som påverkar deras skolsituation. Det innebär 

exempelvis att lektionerna inte förekommer som enformiga, men istället är inbjudande och 

ges möjlighet för eleverna att vara involverade.  

 

Utifrån maktperspektivet förklarar Persson (2014) att det är elevernas engagemang gentemot 

skolans arbete som påverkar hur kompetent en lärare förblir. Det innebär att fritidshemmets 

upplägg och vad som erbjuds eleverna på fritids är en viktig faktor för beteendet samt 

attityden gentemot läraren. Ett viktigt exempel kan vara variation i undervisningen samt att 

innehållet utgår ifrån elevernas intressen. I Sverige förekommer det en skolplikt för elever i en 

viss ålder och det är skillnad på elever som är motiverade i jämförelse med elever som är 
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motsträviga i skolarbetet. Elever på fritids befinner sig i en liknande situation då det är 

vårdnadshavarna som valt att eleverna ska vara inskrivna på fritids. Om eleverna inte får 

förutsättningarna för en meningsfull fritids förlorar de även motivationen för det fritids har att 

erbjuda. Persson benämner denna sorts situation som en trög maktrelation mellan lärare och 

elev. Det innebär att lärare och elev ingår i en relation baserad på annorlunda värderingar 

kring skolgången. Persson (2014) beskriver att skolplikten avgör vilken form av makt 

respektive motstånd som utövas i den obligatoriska skolan. Skolplikten tillämpas för att 

barnen ska komma till skolan vilket utesluter pedagogerna från den delen av maktutövning, 

men det innebär också att pedagogerna inte får lov att göra sig av med elever som orsakar 

problem. Den obligatoriska skolan hänvisar även till att pedagoger behöver hantera samtliga 

elever i en viss ålder, vilket utifrån maktperspektivet kommer att involvera elever med 

varierande utbildningsmotivation. Persson (2014) nämner att de elever som är 

utbildningsmotiverade har bättre förutsättningar för engagemang, vilket i sin tur leder till att 

eleven tillåter sig att bli utbildad och inte enbart befinner sig i skolan. Då skolplikten endast 

styr elevers fysiska närvaro innebär det att ogiltig frånvaro inte är acceptabelt, men närvaro av 

dålig kvalitet är godkänt. Det ställer inga större krav på utbildningsprestationen vilket i sin tur 

leder till motivation samt engagemangsproblem bland de elever som inte upplever ett intresse 

för skolan. Persson (2014) menar att problemet är svårlöst eftersom det förekommer 

obligatorisk skola till följd av en obligatorisk förlängd utbildning. Detta i samband med barns 

olika förutsättningar som är formade av andra sociala förhållanden skapar en 

utbildningsproblematik i elevers motivation och engagemang.  

 

Utifrån ett individperspektiv visar Skolverket i sin rapport, ordningsregler och disciplinära 

åtgärder (2018) att alla skolor har ordningsregler som ska följas, dessa regler blir även 

uppdaterade minst en gång per år. Rapporten visar även att rektorerna som intervjuats är eniga 

om att en eleverna ska få möjligheten till att vara delaktiga i utformningen av skolans 

ordningsregler. Eleverna uttrycker däremot att de sällan känner till ordningsreglerna på skolan 

och att de är intresserade av att få vara mer delaktiga eftersom det skapar en förståelse för 

reglerna samt att det resulterar i att eleverna ökar sitt förtroende kring ordningsreglerna.  
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1.2 Styrdokument 

År 2016 fick fritidshemmet en egen del i läroplanen med syfte och centralt innehåll. I 

läroplanen förekommer det bland annat att ”undervisningen ska främja alla elevers 

utveckling” men även att ”undervisningen ska främja elevers fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, språk, kunskaper och tidigare 

erfarenheter”. Undervisningen i fritidshemmet ska fungera som ett komplement för skolan 

och lärandet ska utgå från elevernas behov, intressen och initiativ.  

 

Fritidslärares yrkesroll går idag ut på att skapa undervisningssituationer som ska förse elever 

möjligheter att utvecklas genom att lära sig tillsammans med andra genom lek, rörelse och 

skapande.  Det innebär att eleverna ska få utveckla sin förmåga att samspela med varandra, 

vilket sker genom varierande sociala sammanhang, både vad gäller samarbete och konflikter. 

(Skolverket, 2018)  

 

2.1 Syfte 

Syftet med studien är att beskriva hur arbetsro kan gestaltas på ett fritidshem, hur fritidslärare 

och elever tolkar begreppet och att problematisera ovanstående utifrån demokrati- och 

maktperspektiv. Makt- och demokratibegreppen används både i tidigare forskning och som 

arbetsredskap i det teoretiska perspektivet. Under tidigare forskning kommer de både 

begreppen att kort introduceras ur ett skolperspektiv, för att sedan utvecklas och fördjupas i 

det teoretiska perspektivet. Syftet är att få en djupare förståelse för hur begreppen gestaltas på 

fritidshemmet i samband med arbetsro.   

 

2.1 Frågeställningar  

Hur tolkar fritidslärare begreppet arbetsro i fritidshemmet? 

Hur arbetar fritidslärare med arbetsro och ordning i verksamheten? 

Hur tolkar elever begreppet arbetsro i fritidshemmet? 
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3. Bakgrund 

Det finns omkring 4255 fritidshem i Sverige idag, och antalet inskrivna elever har en större 

omfattning än gymnasieskolans elevantal. Verksamheten är tydligt integrerad i skolsystemet 

vilket består av särskilda mål och syften, där det även tydliggörs i läroplanens fjärde del som 

handlar specifikt om fritidshemmet. Fritidshemmet betraktas alltså som en form av utbildning 

för eleverna, samt att det är den enda utbildningsformen i världen som har en separat 

lärarutbildning med inriktning mot fritidshemmet. Fritidshemmet är en del av 

skolverksamheten men som grundar sitt lärande på relationer till eleverna och som har en 

inriktning bortom skolans formella lärande. (Ackesjö, Nordänger & Lindqvist, 2016, 

Skolverket, 2019) 

 

En stor del av fritidshemsforskningen riktar sig in på den dubbla rollen som anses vara 

fritidshemmets utmärkande drag i utbildningssystemet, det innebär alltså att lyda under 

skollagen och med detta även vara en målstyrd utbildningsverksamhet, men samtidigt även 

vara en plats som ska vara frivillig för barnen. Fritidshemmet menas vara placerat i en 

medelpunkt mellan andra utbildningsformer, hemmet och i viss avseende även 

arbetsmarknaden.  Detta leder till en följd av olika och ibland motsägelsefulla förväntningar 

att leva upp till i förhållande till fritidshemmets uppdrag. Fritidshemmet behöver alltså 

förhålla sig till ”samhälleliga krav, ett politiskt uppdrag att komplettera skolan samt att 

traditionsenligt verka för en god och trygg miljö för de barn som deltar i verksamheten”.  

(Falkner & Ludvigsson, 2016; Saar, 2014) 

 

Fritidshemmet är en verksamhet som inte innebär en plikt för elevernas deltagande och 

begreppet meningsfullhet som ofta förknippas med fritidshemmet ligger väldigt högt 

prioriterat i verksamheten. Den senaste uppdateringen av Skollagen (SFS 2010:800) och den 

nuvarande läroplanen (Skolverket, 2011c) har utökat det pedagogiska uppdraget vilket 

innebär att fritidshemmets verksamhet ska fungera som ett komplement för skolan, stimulera 

elevers lärande och utveckling och även erbjuda en meningsfull fritids. (Holmberg, L., & 

Börjesson, M, 2015) 
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4. Forskningsöversikt 

Arbetsro i en elevgrupp tolkas på olika sätt och bygger på omständigheter som har en 

utgångspunkt i elevens arbetsmiljö, förutsättningar, relationer och ordningsregler samt 

disciplinära åtgärder. Arbetsro anses inte heller vara ett permanent tillstånd men snarare en 

tillfällig stund som grundar sig i olika parters behov och intressen. Studien kommer att 

problematiseras utifrån makt- och demokratibegreppen vilka är två begrepp som är avgörande 

för skolans miljö och alla individer som är samverkande. Ekman (2012) menar att skolan har i 

uppgift att förse elever med kunskaper och färdigheter som ska forma aktiva medborgare i 

vårt demokratiska samhälle. Foucault (2017) hänvisar till att det inte förekommer inga 

relationer utan makt och det finns alltid närvarande i interaktionen mellan människor. 

Begreppen kommer ligga till grund för det teoretiska perspektivet.  

 

 4.1 Makt ur ett skolperspektiv 

Foucault (2017) menar att makt alltid inträffar i samband med en socialt anpassad arbetsplats i 

samspel med människor. Det finns inga relationer utan makt, det förekommer både synlig 

respektive osynlig makt, men makt är alltid aktuellt i interaktionen mellan människor. 

Foucault (2017) beskriver maktbegreppet i form av en relation mellan makt respektive 

motstånd. I skolsammanhang förekommer det en maktrelation mellan lärare och elev. Makt 

förekommer av läraren och eleven blir motståndet.  

 

Christensen (2011) beskriver istället maktbegreppet i skolan som en institutionell makt, det 

eftersom makten relateras till de lagar, regler och rutiner som skapar förutsättningar för ett 

möjligt beteende i den närvarande skolmiljön. Makt är nödvändigt i ett socialt samspel vilket 

även anses vara oundvikligt eftersom organisationen kan endast utvecklas när lärarna tar 

initiativ för att bevara de bestämda intressen som förekommer i skolan. Ett vanligt exempel 

kan innebära lärarens uppdrag att undervisa elever, men även säkerhetsregler gällande elevers 

beteenden samt handlingar under de tider eleverna är på fritidshemmet.  
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4.1.2 Demokrati ur ett skolperspektiv  

Ekman (2012) menar att skolans demokratiska uppdrag hänvisas teoretiskt i form av 

styrdokument men anses vara otydligt i det praktiska arbetet. Det förekommer alltså uppsatta 

mål men som inte är utvecklade och inte heller konkretiserade, vilket skapar ett dilemma för 

den enskilde läraren. Det är istället en tolkningsfråga av kommunen, rektorn och lärarna om 

huruvida uppdraget tolkas och assimileras i praktiken för att eleverna ska ges kunskaper för 

att kunna fungera i samhörighet med den typ av demokratiskt samhälle vi lever inom.  

 

Biesta (2006) menar att den enklaste beskrivningen i relationen mellan skola och utbildning är 

att utbildning ges rollen att förbereda nya individer för dess demokratiska deltagande. Sedan 

demokratins födelse har politiker och pedagoger försökt att genomföra den bästa tänkbara 

utbildningen som lämpligast kommer att förbereda elever i sitt deltagande av samhället. I den 

nya demokratin satsar man på skolan som har en central roll i utformningen av en 

demokratisk kultur. Skolan ska förse elever med demokratiska kunskaper och färdigheter som 

ligger i grund till fria samt självständiga bedömningar. Skolan ansvarar för morgondagens 

samhälleliga medborgare vilket innebär ett stort förtroende för verksamheterna. Det råder inga 

tvivel om att skolan har en ledande roll i en demokratisk utbildning men det förekommer även 

viktiga frågeställningar som behöver synliggöras. Även om skolan skulle utgå ifrån felfria 

läroplaner för undervisning i demokrati, innebär det inte att skolans organisation 

nödvändigtvis arbetar demokratiskt. Det kan orsaka en negativ konsekvens på elevers 

demokratiska värderingar samt attityder eftersom eleverna kan bli vilseledda i den 

demokratiska frågan. Biesta (2006) hänvisar till att det bästa sättet för skolan att utbilda för 

demokrati är genom demokrati, både i teori och i praktik. Men det som avgör vårt sätt att 

förklara begreppet är vår personliga syn på den demokratiska personen vilket utgår från 

personliga upplevelser baserat på situationer som definierar begreppet demokrati.  

 

4.1.3 Ordningsregler och disciplin 

Ordningsregler är vanligt förekommande inom skolvärlden. Ordningsreglerna ska fungera 

som en konkret vägledning i den dagliga skolan för både lärare och elever. Reglerna skal 

behandla skolans rättsliga skyldigheter samt även verksamhetens arbete kring värdegrund och 

demokrati. På en del skolor förekommer det även ordningsregler gällande samtals- och 

umgängesklimat, tanken bakom det är att skolan ska samverka med arbetet mot kränkande 

behandling.  
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Majoriteten av alla skolverksamheter utformar sina ordningsregler utefter dessa fyra 

övergripande punkter.  

• Klassrumsregler, regler som omfattar arbetsron och ömsesidig respekt. 

• Farliga föremål i skolan, inga vapen eller liknande föremål som utsätter andra för fara. 

• Slagsmål eller eventuellt större bråk, förbjudet eftersom det leder till fysiska eller 

mentala skador.  

• Klädsel, regler kring kläder som kan innehålla eventuella kränkningar eller fördomar 

gentemot andra. 

 

Rektorer och lärare med utgångspunkt i lagstiftningen samt den allmänna regeln får vidta vid 

akuta tillfällen som finns angivna. Anledningen till det är för att garantera elevers arbetsro och 

säkerhet. Det kan exempelvis innebära att en elev medför en säkerhetsrisk för andra individer 

eller om eleven stör arbetsron i gruppen. (Melander, 2015) 

Foucault (2017) beskriver lärarens maktposition som tydlig eftersom kunskap kan fungera 

som ett medel för makt. Lärarna införskaffar sig kunskaper kring vilka normer samt regler 

som föreligger på en skola, vilket ofta är regler som är speglade av samhället, och som sedan 

använder dessa regler på skolor i syfte att styra individer mot ett ”lämpligt” socialt beteende. 

Enligt Foucaults teori, hänvisar det till utövande av makt.    

 

Med utgångspunkt i ovanstående Melanders och Foucaults teorier förekommer det en 

problemformulering i boken, Den orättvisa skolan (2011), som indikerar på att grupper är 

alldeles för stora i jämförelse med närvarande pedagoger. Inte nog med det anses även elever 

vara bråkiga och stökiga, vilket leder till att en dyrbar tid försvinner. Pedagoger behöver 

istället ägna mycket av sin tid till att försöka skapa ordning och arbetsro i gruppen. (Fölster, 

2011) 

 

 

4.1.4 Relationer, arbetsmiljö och förutsättningar 

Normell (2008) menar att den etiska relationen finns med hela tiden i samband med möten 

mellan elever, och i mötet mellan lärare och elev. Ett etiskt förhållningssätt innebär den syn 

individen har på värdegrund, som exempelvis bemötande. Det innebär att varje möte mellan 

lärare och elev är en risk och resulterar i att relationen är och förblir sårbar. Kunskap är något 

vi kan studera, assimilera, integrera och även göra till vår egen. Det kan vi inte göra med den 
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andre. Vi kan alltså välkomna varandra, njuta av varandras närvaro och även utvecklas med 

hjälp av varandra, men vi kan inte omfatta den andre, på samma sätt som vi kan göra med 

saker och ting. En individ blir till och utvecklas utifrån den relation som finns i hens 

omgivning, därav skapas jaget. (Normell, 2008) 

  

Miljöbegreppet omfattar fysiska, sociala och kulturella egenskaper vilka alla befinner sig i ett 

ständigt växelspel. Men för att försöka kategorisera miljön delas den in i två begrepp, objektiv 

miljö och subjektiv miljö. Objektiv miljö handlar om det fysiska rummet vilket kan inventeras 

och beskrivas som en fysisk verklighet i samband med andra fysiska platser som exempelvis 

ett kök eller ett vardagsrum. Subjektiv miljö är istället individens upplevelse av hur det 

fysiska rummet är tilldelat, vilken betydelse det har för den enskilda individen rent 

känslomässigt. (Björklid, 2005) 

 

Utifrån Björklids teori kring miljöbegreppet beskriver Foucault (2003) den disciplinerande 

makten som utvärderades i ett fängelse med en utgångpunkt i den fysiska miljön, vilket 

involverar fångarnas avgränsade tider och en begränsad tillgång till frihet. När studien kring 

fängelsets miljö omvandlas till en skolmiljö blir resultatet liknande;  

 

Skolans fysiska miljö begränsar elevernas rörelseförmåga genom att det finns låsta dörrar som 

enbart är till för personal, exempelvis personalrummet. Foucault (2003) menar på att det visar 

tecken på makt i mötet mellan lärare och elever, det ger uppfattningar om att lärarna visar sig 

vara i överordning och eleverna i underordning. Det ställs även krav på elevers fasta rasttider, 

regler och även riktlinjer, syftet med det är att eleverna ska förbereda sig inför det kommande 

samhället. Studien som utfördes i ett fängelse visar ett liknande disciplinärt system i 

jämförelse med skolans verksamhet. Om elever bryter mot dessa regler förekommer det 

negativa konsekvenser för individerna.  

 

5. Teoretiskt perspektiv 

Jag har valt att skriva mitt arbete med utgångspunkt i två teoretiska perspektiv, makt och 

demokrati. Makt- och demokratiperspektiven visar det dagliga arbete som pågår i skolor och 

på fritidshemmen, vilket är relaterat till mitt påföljande val av forskningsstudie kring 

begreppet arbetsro. Under detta kapitel kommer makt- och demokratibegreppen att beskrivas i 

jämförelse till den dagliga verksamhet som äger rum på fritidshemmet och i skolans miljö.   
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5.1 Makt 

Foucault (2017) menar på att det finns både synlig och osynlig makt. Om två eller flera parter 

ingår i en relation och lyckas komma överens i olika sammanhang vilket innebär att de tänker 

på ett liknande sätt kallas det för osynlig makt, alltså makt som kan uppfattas i att det ”inte 

finns”. Ett exempel kan vara när två lärare befinner sig bland en grupp elever. Om lärarna 

kommer överens blir det svårt att avgöra vem som bestämmer, det eftersom både lärarna delar 

gemensamma uppfattningar och värderingar samt även ett gemensamt syfte. Makten finns där 

men den blir osynlig. Synlig makt är däremot när parterna blir oense över olika uppfattningar 

och tolkningar. Resultatet blir då att motståndet synliggörs och likaså makten mellan de olika 

parterna. Om man utgår från det tidigare exemplet och att lärarna istället inte befinner sig på 

samma plan, resulterar det i motsägelser kring exempel det som är tillåtet eller inte tillåtet, 

vilket kan förvirra eleverna, och en del individer kan även utnyttja situationen till sin fördel. 

När makt tillämpas anses det vara negativt, men makt kan även vara positivt. I mötet mellan 

lärare och elev kan makt vara nödvändigt för eleven och hens skolsituation, men kan tolkas 

som negativt ur elevens synvinkel. Det förekommer ofta när ordinarie lärare/fritidslärare inte 

är närvarande och har blivit ersatt av en vikarie, i många av fallen ser eleverna en chans att 

testa sig fram och utvärdera vikariens reaktioner i olika situationer. (Foucault, 2017) 

 

Persson (2014) beskriver att makt är en individs kapacitet att frambringa en handling och 

beskriver kort maktbegreppet utifrån relationen mellan ett barn och en vuxen. 

Maktperspektivet uppfattas vara oförmånligt för barnet som begriper sig vara i den vuxnes 

styre. Den vuxna har i uppgift att sköta, mata och stimulera barnet, vilket ur barnets synvinkel 

kan uppfattas befinna sig i underordning. Den vuxna har möjligheten att undvika sina 

uppgifter men även utföra dessa i form av tvång, men det beror naturligtvis på relationen 

mellan vuxen och barn samt även vilken typ av ålder barnet befinner sig. Relationen mellan 

förälder och barn skiljer sig åt däremot, men vilket även i detta fall varierar beroende på ålder. 

Maktrelationen mellan förälder och barn tolkas istället som fångvaktare och fånge. Skillnaden 

mellan relationerna vuxen och barn, och förälder och barn, innebär att i den förstnämnda 

relationen ingår parterna i en känslomässig relation vilket innebär att den vuxne inte har ett 

liknande ”ansvar”. Men i detta fallet kan makt även vara ömsesidigt, som tidigare nämnt 

handlar makt om att frambringa en handling, ett barns handling kan få den vuxna att handla 

vilket resulterar att makt kan vara ömsesidigt i en relation. Persson (2014) 
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Makt definieras ofta som en relation med parter som styrs av över- och underordning. Persson 

(2014) framhäver att maktbegreppet väldigt sällan framstår som en icke ömsesidig relation 

och syftar istället på att relationen präglas av makt och motstånd. När det uppstår makt i en 

relation förekommer det även motstånd och Persson anser att motståndet aldrig står som 

förlorare i förhållande till makten, det pågår istället ömsesidiga försök att påverka varandra i 

relationen. Både makt och motstånd demonstrerar handlingsproduktiva förmågor. 

Skillnaderna är att makt är motivet som vill åstadkomma något, medan motståndet är en 

reaktion med utgångspunkt för det som makten vill frambringa. En relativt enkel men 

betydelsefull demonstration av maktbegreppet i ett skolsammanhang kan vara när ordinarie 

personal blir ersatt av en vikarie. Det är för närvarande väldigt högljudd i gruppen och 

pedagogen försöker komma till tals, ett problem är att hon inte kan namnen på alla barn och 

pekar på den elev hen anser vara mest drivande i situationen och frågar vad personen heter. 

Eleven ignorerar frågan och pedagogen väljer att ställa en liknande fråga till en annan elev i 

gruppen i syfte om att bryta upp situationen men får ännu ingen respons, vilket innebär att 

pedagogen försöker få respons på sin fråga men lyckas inte. Makt är en relation mellan minst 

två personer och där en av deltagarna försöker påverka den andres handlande, medvetet eller 

omedvetet, och försöker uppnå avsedda konsekvenser. Frågan om vad klockan är, kan vara 

betydelsefullt i detta maktsammanhang eftersom vikarien vill demonstrera sin makt men 

eleverna väljer att göra motstånd. Makt tillämpas följaktligen överallt relaterat till sociala 

sammanhang men existerar i olika kategorier. Relationen mellan man och kvinna, förälder 

och barn, mellan lärare och elev, chef och anställd eller mellan två personer i en konversation. 

Det innebär förstås inte att det alltid förekommer makt i en relation, det kan vara 

återkommande makt som sker periodvis eller makt som utövas permanent. (Persson, 2014) 

 

5.2 Demokrati  

I följande stycke kommer det att uppges tre olika synsätt på frågan om vad som ligger till 

grund i den demokratiska individen. De tre övergripande teorier som kommer att vara i fokus 

är Deweys sociala syn, Kants individualistiska syn och Arendts politiska syn i utformningen 

av ett demokratiskt subjekt.  

 

John Dewey – Social utgångspunkt i demokratin 

Dewey (2008) menar att individens tankeförmåga inte är en färdig förutsättning utan det är 

istället en procedur vilket utvecklas utifrån de lärdomar som införskaffats. Dessa har sin 

utgångspunkt i samarbete, umgänge, överföring av information och människans utveckling 



16 
 

vilket visar sig vara något som inte är ursprungligen förutbestämt. Dewey (2008) framställer 

individer som ”kulturellt tillblivna organismer” och inte där det befinner sig ett ursprungligt 

individuellt sinne. Människan är en levande organism som formar sina vanor i möten med 

andra individer, även sättet att tänka och reflektera. Dewey (2008) förtydligar att den sociala 

interaktionen mellan människor inte innebär att individerna rakt av kopierar varandras 

handlingar i möten med andra individer, grupper eller den kultur som hen befinner sig inom, 

det sker genom deltagande, vilket är en ledande faktor i Deweys förståelse av kommunikation. 

Kommunikation är därav en praktisk process. Individer utvecklas, förändras och växer i 

etablerandet av samarbete i en aktivitet menar Dewey (2008), när tankar och handlingar 

presenteras för varandra utvecklas det nya tankesätt vilka kanske behöver utvecklas, 

modifieras eller korrigeras. I utbildningssyften ingår vi i ett socialt sammanhang, vilket ska 

säkerställa ungdomens riktning i livet. Dewey menar att livskvalitén hos individerna i en 

grupp är avgörande för elevers deltagande och fortsatta utveckling samt lärande. En 

demokratisk utbildning är svår att definiera eftersom en grupp kan vara väldigt ojämn rent 

individmässigt i jämförelse med varandra. Dewey (2008) menar att en grupp som innehåller 

individer med olika intressen och där det förekommer frihet att samspela med varandra är att 

föredra framför en isolerad grupp utan tillgång till dessa möjligheter. Friheten uppfattas som 

en utvecklingsprocess för individen och innebär en social intelligens. Det som kännetecknar 

social intelligens är förmågan att lägga märke till samt förstå andra människors beteenden, 

men att själv kunna handla på ett sätt som underlättar samverkan med andra individer. 

 

Hanna Arendt – Politisk utgångspunkt i demokrati 

Arendts (1992) tolkning av den demokratiska individen är relaterat till begreppet vita activa, 

som innebär en förståelse av det aktiva livet. Arendts politiska ställning anser sig föreligga i 

begreppet pluralitet, det är alltså människor och inte människan som utgör ett samhälle och ett 

politiskt liv. Företeelsen av det aktiva livet delas in i tre föreställningar; arbete, tillverkning 

och handlande. Utgångspunkten kommer att vara i individens handlande som syftar på den 

aktivitet som utspelas direkt mellan människor och som inte förmedlas via materiella ting, att 

handla förklaras genom att ta initiativ samt påbörja något nytt. Utifrån detta kan det 

konstateras att subjektet (människan) förknippas med handlandet, och för att vara ett subjekt 

innebär det att vi behöver få respons på våra initiativ från andra subjekt. Detta betyder att 

handlandet aldrig kan ske på egen hand och Arendt menar därför att all isolering förhindrar 

förmågan att handla. Arendts syn på mänsklig subjektivitet är att den inte uppfattas som ett 

tydligt kännetecken, utan är mer som en egenskap utvecklad i form av mänsklig interaktion. 
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Om ett subjekt utsätts för isolering fråntas individen från handlandet. Arendt (1992) 

förtydligar att subjektet, att vara ett subjekt, endast är möjligt i en situation där andra även kan 

vara ett subjekt. Det innebär att alla sociala strukturer inte är rätt anpassade till subjektet. I ett 

tillstånd där någon kontrollerar en annan individs möjligheter att handla på egen hand 

begränsas subjektiviteten. Frihet är det som uppstår när individen får möjligheten att handla 

självständigt, men det som gör friheten bekymmersam är pluraliteten, men det är pluraliteten 

som möjliggör att en kan vara fri. Arendts avgörande uppfattning kring den demokratiska 

individen går ut på att subjektet under alla förhållanden får möjlighet att handla, och genom 

att ta initiativ kunna föra sin handlingskraft till pluraliteten.  

 

Immanuel Kant  

Kant (2008) filosofi ligger till grund i en föränderlig politisk styrning som befann sig i 

övergången från det kungliga enväldet till en mer demokratisk styrelseform. För att individer 

skulle bli verksamma medborgare i det civila samhället krävdes det en del nya egenskaper. 

Enligt Kant behöver ett demokratiskt samhälle de individer som kan fatta egna beslut och vara 

ett rationellt subjekt, vilket den demokratiska utbildningen har i uppgift och ska möjliggöra 

elevers förnuftspotential. Rationellt tänkande har visat sig vara en betydande faktor i den 

moderna utbildningen, både teoretiskt och praktiskt. Idén om att tänka självständigt är en 

grundtanke i en demokratisk utbildning och utgör en central roll i resonemanget kring det 

kritiska tänkandet, vilket även hävdar till att det inte är enbart ett utbildningsmål bland andra, 

utan är det enda målet som utgör en demokratisk utbildning. Kants tänkande har medfört 

starka inflytanden i den liberala utbildningen och har en central roll i debatten kring kritiskt 

tänkande som ett utbildningsideal. Kant beskriver även att rationellt tänkande är en del av 

människans natur och anser att det fria tänkandet är individens viktigaste beslut som även är 

ett mål för den fortsatta existensen. Kant hävdar även att möjligheten till ett fritt tänkande sker 

via utbildning och menar på att människan är den enda varelse som behöver uppfostras, och 

utan uppfostran kan en människa aldrig bli en rationell och självständig människa. 
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6. Val av vetenskaplig metod 

 

a. Kvalitativa intervjuer 

 

I mitt val av vetenskapliga metod har jag valt att använda mig av kvalitativ forskning i form 

av semistrukturerade intervjuer. Som det förklaras i syftet, ligger studiens fokus på 

fritidslärares och fritidselevers uppfattningar av arbetsron i fritidshemmet. Anledningen till 

varför jag väljer att använda mig av en kvalitativ forskning i form av intervju är för att jag vill 

fördjupa mig på hur lärare och elever ser på begreppet arbetsro. Genom semistrukturerade 

intervjuer skapas det en möjlighet för bredare och mer fördjupade samtal med den som blir 

intervjuad, vilket inte sker genom teoretiskt baserade analyser. (Alvehus, 2013) 

Den befintliga litteratur som tidigare har använts i forskningssyften kring arbetsro i 

fritidshemmet är liten och uppfattas annorlunda av de olika källorna och hur de framställer 

sina resultat angående arbetsron. Det innebär att studier kring arbetsro ofta förekommer i 

samband med skolan och inte fritidshemmet Genom intervjuer och min forskning kan det 

förekomma ett annorlunda utfall i jämförelse med tidigare forskning, vilket kan utveckla 

begreppet arbetsro inom fritidshemmet 

 

 

b. Urval 

Valet av deltagare består av två utbildade fritidslärare och två fritidselever som befinner sig 

på samma fritidshem. Anledningen till att intervjuerna baseras på individer från samma 

arbetsplats är med avsikten att ta reda på om det finns olikheter på samma fritidshem kring 

tolkningen av begreppet arbetsro. Detta kallas för ett strategiskt urval. (Alvehus, 2013) 

Intervjuerna sker enskilt eftersom möjligheten att bli påverkad av andra förblir minimal.     

Det kommer att intervjuas två utbildade fritidslärare och två fritidselever vilket medför fyra 

olika tolkningar kring begreppet arbetsro. Anledningen till att jag väljer utbildade fritidslärare 

har sin utgångspunkt i teori och praktik. Det innebär att utbildade fritidslärare bidrar till en 

större validitet, vilket även förklarar valet kring antalet fritidslärare som kommer att 

intervjuas. Intervjuerna förblir anonyma och kommer att ersättas med namnen FL1, FL2, FE1 

och FE2.  
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7. Genomförande  

I genomförandet av en kvalitativ intervjustudie utgår det ifrån att man tillsammans med rektor 

och deltagare infört ett avtal i form av ett samtyckesbrev och möjliga tider. Min förfrågan 

kring intervjuerna skickades ut via ett elektroniskt meddelande med ett bifogat 

samtyckesbrev. Brevet innehåller en sammanfattande del av min forskning och vilken metod 

som ska tillämpas i intervjuerna. Det förekommer även vilka rättigheter den intervjuade har, 

och vilka regler samt krav som ställs på både parter. Denna information presenteras för 

individerna innan varje intervju påbörjas. När alla individer intervjuats och framfört sina 

tolkningar kring begreppet arbetsro kommer de att jämföras med varandra i form av likheter 

och skillnader.  

 

Som tidigare benämnt kommer respondenterna att ingå i semistrukturerade intervjuer.          

Det innebär att intervjun består av ett formulär som innehåller de frågeställningar som 

forskaren framförallt vill ta reda på, resan under intervjun är däremot mer öppen för 

följdfrågor, vilket innebär att respondenten får en möjlighet att påverka intervjuns innehåll. 

Intervjuerna kommer att utföras i form av ljudinspelningar, det ska fungera som en trygghet 

för både parter eftersom det som sägs under intervjun kan sedan uppfattas ord för ord. Risken 

med anteckningar innebär att innehållet i intervjun blir förlorat på vägen. (Alvehus, 2013) 

 

7.1 Etiska ställningstagande 

 

Validitet och reliabilitet i studier med kvalitativ inriktning innebär att man kan förklara att 

man har samlat in och bearbetat data på ett regelmässigt samt hederligt sätt. Det kan påvisas 

genom att man använder sig av en tydlig beskrivning av hur studien genomförts och att syfte 

samt frågeställningar har besvarats och diskuterats. (Alvehus, 2013) 

 

De fyra grundläggande principerna inom forskningsetiken hänvisar till individens frivillighet, 

anonymitet, integritet och konfidentialitet. De fyra huvudkraven i forskningssammanhang 

består av; 

Samtyckeskravet; Det innebär att individerna har möjligheten att själva få bestämma över sitt 

deltagande i studien. Minderåriga individer behöver däremot vårdnadshavares underskrift för 

att få deltaga i undersökningen.  
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Konfidentiellkravet; Det innebär att deltagarnas personliga uppgifter förblir konfidentiella 

vilket betyder att obehöriga inte har åtkomst till uppgifterna. Deltagarnas integritet ska 

skyddas och bevaras anonymt.  

 

Informationskravet; Det innebär att de individer som blivit tillfrågade får en sammanfattad 

information kring forskningen och kunskap om att studien är frivillig vilket innebär att den 

hen får tillåtelse att avbryta när som helst. Det delas det även ut information kring deltagarnas 

samlade data och hur det kommer att utnyttjas i studien.  

 

Nyttjandekravet; Det innebär att deltagarnas personliga uppgifter endast används i samband 

med forskningen. Det insamlade materialet får endast användas till studiens ändamål.  

 

Alla respondenter har blivit informerade kring huvudkraven och det förekommer redan i 

samtyckesbrevet. Innan intervjuerna påbörjandes förklarades huvudkraven ytterligare i syfte 

att förtydliga de grundläggande principer som innehåller individernas rättigheter.  
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8. Resultat 

I följande del kommer studiens resultat att presenteras tillsammans med det underlag som 

framförts i intervjuerna. I resultatdelen förekommer det citerade rubriker som hänvisar till de 

frågor som varit aktiva under intervjuerna. Nedanför rubrikerna presenteras där sedan ett kort 

stycke som innebär en sammanfattande del av respondenternas svar. Därefter förekommer 

respondenternas svar på frågan. Avsikten med detta upplägg är att förtydliga intervjuerna 

samt de svar som ges av respondenterna. Intervjuerna består av två fritidslärare och två 

fritidselever. I resultatet framgår förkortningar av namnen på respondenterna som består av 

fritidslärare, FL1 och FL2, samt fritidselever, FE1 och FE2. 

 

Fritidslärares tolkning av begreppet arbetsro?  

Alla respondenter, både fritidslärare och fritidselever, motiverar sina svar på ett liknande sätt. 

De alla intygar att begreppet arbetsro innebär tystnad, men under vidare förklaring av 

respondenterna tolkas tystnaden på ett annorlunda sätt. Det innebär att respondenterna är 

eniga om att arbetsro har starka kopplingar till tystnad, men tolkningsfrågan kring betydelsen 

av tystnad skiljer sig åt och förklaras på ett annorlunda sätt av de som blir intervjuade.  

    

Arbetsro på fritidshemmet innebär att det ska vara lugnt och tyst när barnen 

arbetar framförallt. Om eleverna tvunget ska prata med varandra så ska de viska 

till varandra. Här spelar relationen mellan fritidslärare och elev en stor roll när 

det gäller arbetsro. Arbetsro innebär tystnad, men på fritidshemmet behöver det 

inte vara knäpptyst, utan det innebär istället en lugnare stämning under vissa 

tillfällen. 

(FL1) 

 

Arbetsro för mig innebär att man får tänka själv i lugn och ro utan en möjlighet 

för någon annan att störa. Det ska vara tyst och ingen ska avbryta, både när jag 

pratar eller om någon annan har ordet. Man ska vara isolerad från andra när man 

vill ha arbetsro och försöka fokusera på sitt eget. Det behöver inte alltid vara tyst 

på fritidshemmet men när jag ber om arbetsro vill jag att det ska vara 

tyst.                                                                                                          (FL2) 

 



22 
 

Fritidselevers tolkning begreppet arbetsro? 

Eleverna uttrycker sin tolkning kring begreppet på ett liknande sätt som fritidslärarna. Det 

förekommer att eleverna stundtals får använda sig av en låg ljudnivå när de behöver prata, 

men det verbala området är begränsat och prat får endast ske i samband med kamraten som 

sitter bredvid.  

Min tolkning av arbetsro innebär att man ska sitta ner och att det ska var helt 

tyst, man ska inte prata. Ibland får vi möjligheten att viska, men det får vi endast 

lov att göra med vår granne som sitter bredvid.  (FE1) 

 

Det är bra med arbetsro enligt mig, jag gillar när det är tyst eftersom alla kan 

fokusera på det dem ska göra. Arbetsro innebär att det ska vara lugnt och tyst.                                                                  

(FE2) 

 

Hur arbetar fritidslärare med arbetsro i fritidshemmet?                                                                                              

På denna fråga uppger fritidslärarna varierande svar, men utgår från ett liknande syfte som är 

tystnad. Både fritidslärarna eftersträvar tystnad men använder sig av olika strategier för att nå 

sitt syfte. Fritidslärarna använder sig av både makt och demokrati, men väljer att demonstrera 

det på olika sätt i förhållande till arbetsro. 

 

Jag använder mig av tre lappar i färgerna rött, gult, grönt. Rött innebär 

fullständig tystnad. Grön innebär att barnen får lov att småprata. Gul innebär att 

de måste räcka upp handen om de vill få ordet. Syftet är att de inte ska springa 

fram och tillbaka till mig, eller springa runt när information ska delas ut. På 

fritids brukar vi ordna fram ungefär tre val som eleverna får välja mellan. Ex: 

Pussel, rita & måla, spela spel. Man kan inte heller tvinga eleven, men man får 

förklara att det är detta vi erbjuder vi idag. Till slut brukar eleverna välja något 

av det som finns att göra idag.                                                                                                                           

(FL1) 

 

Jag vill ha tystnad och att ingen stör eller försöker avbryta det vi håller på med. 

Det varierar naturligtvis på vilken aktivitet vi har just nu, men när jag pratar vill 

jag inte bli avbruten och har en elev något viktigt att dela med sig får hen räcka 

upp handen innan. Det är väldigt viktigt att man är tydlig i sitt ledarskap när 
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man är omkring elever.                                                                                      

(FL2) 

 

 

 

Vad arbetsro innebär för eleverna?                                                         

Eleverna uttrycker däremot sina svar utifrån vad lärarna främst förväntar sig av eleverna när 

de ber om arbetsro, men de talar även om vad arbetsron innebär för dem och vilka svårigheter 

som förekommer när eleverna behöver vara tysta.  

 

Det innebär att det ska vara tyst när läraren ber om arbetsro. Man ska räcka upp 

handen när man vill få ordet och man ska inte prata i mun på varandra. Man ska 

koncentrera sig på det läraren informerar men även på det man ska göra. Ibland 

räcker man upp handen under en längre tid, men får inte chansen att tala, varför 

ska man räcka upp handen då?                                                                                      

(FE1) 

 

För mig innebär arbetsro att det ska var tyst, det för att få möjligheten att göra 

som man blivit tillsagd av läraren att göra. Arbetsro för mig innebär att jag får 

möjligheten att få koncentrera mig på bästa möjliga sätt. Ibland kan det vara 

svårt att bara sitta tyst eftersom man kanske har något viktigt att säga som inte 

kan vänta, eller att jag glömmer bort det jag skulle säga om jag väntar. (FE2) 

 

Finns det elever som inte vill samarbeta när fritidslärarna ber om 

arbetsro? Varför vill de inte? 

Fritidslärarna är överens om att det ofta uppstår situationer där elever inte kan vara tysta när 

de blir tillsagda. Disciplinära åtgärder som har sin grund i respekt benämns under intervjuerna 

men även att elever söker sig till situationer.  

 

Det finns inte barn som inte vill samarbeta, det handlar mer om att de inte kan. 

De kan inte vara tysta under en längre tid. Barn är väldigt pratiga idag. De har 

inte den där respekten, ska de vara tyst så ska de vara tyst. Det finns barn som 
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arbetar bra i par men som inte kan sitta tyst tillsammans med någon annan. Då 

får man värdera och titta på arbetsron i gruppen som helhet, vill man riskera 

arbetsron när en del elever behöver tystnad. Man får försöka hitta dem två som 

verkligen kan jobba tillsammans och som inte stör omgivningen.                                 

(FL1) 

 

Elever har en tendens att avbryta non-stop och kan söka sig till situationer när en 

vuxen pratar. Det kanske inte sker avsiktligt men det ligger i deras natur, nästan 

som en betingad reflex.                                                                                                                                         

(FL2) 

 

Hur elever upplever när fritidsläraren ber om arbetsro? 

Eleverna känner sig vilseledda kring begreppet arbetsro, det beror på vilken fritidslärare som 

ber om arbetsro och hur tydligt det framstår för eleverna. Eleverna uttrycker även svårigheter 

att vara tysta under en längre period vilket inte är positivt för dem.  

 

Jag vet inte alltid vad de syftar på, det är olika beroende på vilken fritidslärare vi 

har just nu. Ibland kan jag småprata och en del lärare är väldigt stränga och kan 

börja skrika på mig. Då kan jag känna att det blir lite pinsamt, för till slut sitter 

alla och stirrar på mig. Många lärare söker tystnad och vill inte att barn springer 

runt inomhus, eller barn som beter sig konstigt och som är högljudda.                                                                                                                            

(FE1) 

 

De menar att vi ska vara tysta hela tiden så att vi kan koncentrera oss på det vi 

gör. Det är svårt att sitta tyst under en längre period tycker jag. Ibland har man 

något viktigt att tala om men det brukar hända att de ber om tystnad istället. När 

man även kommer in efter att ha varit ute kan det vara svårt att vara tyst direkt.                                                                                         

(FE2) 
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Vad gör fritidslärare med elever som avviker från arbetsron? 

Utifrån intervjuerna är fritidslärarnas främsta mål att få eleverna till att vara tysta. 

Anledningen till det är att eleverna ska få möjligheten att koncentrera sig på innehållet, utan 

att störa omgivningen eller sig själva. Lärarna pratar om konsekvenser för elever som inte 

respekterar arbetsron och elever förklarar sin uppfattning kring när de känner sig som mest 

koncentrerade.  

 

Man försöker att få dem tysta, funkar inte det får sätta sig hos dem och då brukar 

de bli tysta. Annars får man flytta på dem, där det kanske inte sitter någon annan 

som de är vana att prata med. Om majoriteten av barnen är stökiga avbryter jag 

det vi håller på med just nu och gör någonting annat en liten stund. De kanske 

behöver röra på sig och får möjligheten att göra det en liten stund. Det är ingen 

idé att fortsätta med det man gör om barnen inte är fokuserade på det de ska 

göra, syftet försvinner.                                                                                             

(FL1) 

 

Om en elev blir störd av att någon pratar får vi försöka lösa det problemet, 

antigen genom varningar eller att vi eventuellt får flytta eleven om hen befinner 

sig i närheten. Vi har några rum som vi använder oss av, antigen biblioteket eller 

matsalen, ibland kan jag även välja att gå ut med dem, det beror på hur mycket 

de stör. Om jag har en grupp elever som ska utföra en aktivitet och jag upplever 

att eleverna inte lyssnar, avbryter jag aktiviteten och gör något annat som 

innebär mindre kul, vilket blir en konsekvens av att de inte lyssnar.                                

(FL2) 

 

När känner sig elever som mest koncentrerade? Vad sker när de inte 

får den arbetsro de behöver? 

Eleverna har däremot olika behov, vilket förtydligas under intervjuerna. En av de två eleverna 

upplever att tystnad är nödvändigt i samband med koncentration. Den andra eleven upplever 

inga svårigheter med högre ljudnivå, men baserar istället sitt svar på den aktuella ljudnivån 

relaterat till situationen. Eleverna benämner även faktorer som sömn och tidpunkt på dagen i 

samband med tystnad och arbetsro. På förmiddagen är det alltid enklare att koncentrera sig i 
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jämförelse med eftermiddagen.  

 

När jag förstår min uppgift och jag vet vad jag ska göra brukar jag vara 

koncentrerad, men jag blir mest koncentrerad när jag sitter tillsammans med en 

lärare. Jag tycker om att lyssna på musik hemma när jag behöver koncentrera 

mig, det hjälper mig eftersom jag inte kan höra något annat än musiken. Om jag 

inte får tillgång till arbetsro, alltså när jag upplever att det inte förekommer 

tystnad, blir det inte svårare att fortsätta med det jag gör. Det kan bli svårt att 

ibland koncentrera sig när jag ska läsa på grund av att man hör andra ljud, 

annars är det OK.                                                                                                 

(FE1) 

 

När jag sover bra under nätterna känner jag mig utvilad, vilket ger mig bättre 

chanser att koncentrera mig i skolan. Jag fungerar bäst på morgonen eftersom 

jag är mer vaksam då och kan tänka bättre. På eftermiddagen är jag ganska trött 

och det blir svårt att koncentrera mig. Jag hade varit mer koncentrerad om jag 

hade fått några små raster vid en dator och kan spela spel, det hade varit mycket 

roligare då, tycker jag. Om jag inte får den arbetsro jag behöver kommer jag 

aldrig att hinna blir klar, jag behöver tystnad i vissa situationer men inte alltid. 

Jag kan hantera när andra elever använder sig av en låg ljudnivå när de pratar, 

men inte när de skriker.                                                                                                                                               

(FE2) 

 

Hur stor är betydelsen av elevplacering när det gäller arbetsro? 

Som tidigare benämnt förknippar fritidslärarna begreppet arbetsro med tystnad. När det gäller 

elevplacering förekommer det olika faktorer som ålder, förnuft och makt. Fritidslärarna menar 

att elever i ung ålder och elever på fritids överlag inte kan tänka på sitt eget bästa och söker 

sig till kamrater de vanligtvis är bekväma att sitta bredvid. Det innebär att fritidslärarna ofta 

förutser eleverna med en plats, dels för att undvika störmoment och dels för att bibehålla 

arbetsron.  

När det gäller små barn så är det ganska viktigt och att de får sin egen plats och 

har den platsen hela tiden. När det gäller att bibehålla arbetsron är det viktigt att 

läraren väljer ut platser åt eleverna. En del barn är mer pratiga än andra, vilket 
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inte passar alla barn man sitter bredvid och då måste de barnen sitta under en 

längre tid och stå ut med det barnet. De kan inte tänka själv, det förekommer 

ofta situationer där elever uttrycker sig liknande; ”O, jag vill sitta med dig”, men 

det dem inte förstår är att de inte kan sitta sidan om varandra. Där måste vi gå in 

och bestämma.                                                                                                                           

(FL1) 

De stökiga ska sitta längst fram och jag vill att alla elever ska sitta ner när jag 

delar ut information. De ska finnas en möjlighet för alla att höra och utan en 

möjlighet att vidröra materiella ting som gör att man hamnar ur fokus.                                                                            

(FL2) 

 

 

Vilken påverkan har den fysiska miljön på arbetsron? 

Fritidslärarna uttrycker sina svar på annorlunda sätt men talar för att den fysiska miljön 

påverkar elevers beteenden, både i samband med arbetsro men även 

koncentrationssvårigheter. Den ena fritidsläraren menar på att elever kan lockas av visuella 

intryck men att det som påverkar eleverna är materiella objekt och att dessa inte ska befinna 

sig hos eleverna. Den andra fritidsläraren uttrycker istället att både det visuella och det 

materiella har en inverkan hos barn och beskriver sitt teoretiska förhållningssätt kring den 

fysiska miljön i samband med arbetsro. 

 

Den fysiska miljön är jätteviktig i relation till arbetsron. Om jag skulle få välja 

själv så skulle jag inte tillåta att fritidsmaterial står framme utan det skulle 

placerats inne i ett skåp så att inte barnen ser det. Det finns barn som blir väldigt 

störda av visuella intryck. Ju mer man har framme desto mer okoncentrerade blir 

dessa barn. Man kanske bör ha några teckningar som barnen satt upp, sen blir 

det inte mer. Då kan de koncentrera sig på ett annat sätt. Om jag hade fått välja 

så hade jag haft det ganska avskalat men ändå inbjudande till barnen. Jag hade 

inte använt mig av för mycket färger heller, eftersom färger spelar också en roll 

på hur barn fungerar. Det är konstaterat att färger har en betydelse för barnen. 

Starka färger fungerar ungefär som om du har för mycket lekmaterial ute.                                                                                                              

(FL1) 
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Oavsett den fysiska miljön vill jag inte att barnen använder sig av saker som inte 

är relevant till det vi ska göra. Det finns en hel del material som kan locka elever 

men jag tror på att om de inte har något i händerna eller på nära håll ska det inte 

vara problematiskt att kontrollera.                                                                           

(FL2) 
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8. Analys  

 

8.1 Analys ur ett maktperspektiv 

 

Fritidslärare ett använder sig av tre lappar med färgerna rött, gult, grönt i beskrivningen av hur 

hon arbetar med arbetsro. Rött innebär fullständig tystnad. Grön innebär att barnen får lov att 

småprata. Gul innebär att de måste räcka upp handen om de vill få ordet. Detta är en tydlig 

form av maktutövning men som används i syfte att förenkla undervisningstillfället. Det ska 

även förtydliga för eleverna att det är läraren som har bestämt upplägget, vilket signalerar för 

en maktrelation mellan läraren och eleverna. Foucalt (2017) menar att det inte finns en 

relation utan makt, det förekommer både synlig respektive osynlig makt, men makt är alltid 

aktuellt i interaktionen mellan människor. I detta sammanhang förekommer det en 

maktrelation mellan lärare och elev. Makt förekommer av läraren och motståndet förekommer 

av eleven. När makt tillämpas anses det vara negativt, men makt kan även vara positivt. 

Foucault beskriver i mötet mellan lärare och elev att makt kan anses vara nödvändigt för 

elevernas situation och fortsatta utveckling, men det kan tolkas på ett negativt sätt ur elevens 

synvinkel. Syftet med ett sådant upplägg är även att läraren vill bibehålla arbetsron i gruppen 

och att alla elever förblir tysta när antigen fritidsläraren eller en elev har ordet. Samtidigt är 

det en möjlighet för läraren att bestämma när en elev får möjligheten att tala, vilket även 

signalerar för makt, men tanken bakom det är att det ska gynna alla och inte enbart 

fritidsläraren vilket kan tolkas annorlunda av eleverna, alltså negativt.  

 

Lärarna menar att elever inte kan vara tysta under en längre tid och kan även söka sig till 

situationer, vilket även grundar sig i disciplinära åtgärder menar fritidslärarna. Persson (2014) 

nämner att om eleverna inte får förutsättningarna för en meningsfull fritids förlorar de även 

motivationen för det fritids har att erbjuda. Persson benämner denna sorts situation som en 

trög maktrelation mellan lärare och elev. Elever som avviker från arbetsron resulterar i först 

tillsägelser, men om ett liknande oönskat beteende fortsätter blir eleven flyttad till en annan 

plats. Om fler elever avviker från arbetsron avbryter läraren vilket innebär att alla i gruppen 

blir drabbade. Persson (2014) beskriver att skolplikten avgör vilken form av makt respektive 

motstånd som utövas i den obligatoriska skolan. Skolplikten tillämpas för att barnen ska 

komma till skolan vilket utesluter pedagogerna från den delen av maktutövning, men det 

innebär även att pedagogerna inte får lov att göra sig av med elever som missköter sig vilket 
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resulterar i en negativ konsekvens för alla individer i gruppen. Den ena fritidsläraren menar 

att eleverna får istället göra något mindre kul, vilket blir konsekvensen av deras beteende. 

Fritidslärarna benämner även att elever i den unga åldern inte förstår sitt eget bästa och hur 

deras beteende kan påverka reste rande elever i gruppen, vilket är en av de viktiga faktorerna i 

arbetet mot arbetsro. Detta är även en form av maktutövning från fritidslärarna och när den 

fysiska miljön anses vara oerhört viktig i relation till arbetsron. I intervjun framkommer det 

att fritidsläraren, om det vore möjligt, inte skulle tillåta att fritidsmaterial står framme alls 

utan att det istället skulle placeras inne i ett skåp. Anledningen till det är att de finns barn som 

blir väldigt störda av visuella intryck vilket innebär ett ”störmoment” i arbetet med arbetsro.  

 

Persson (2014) förhållningssätt till maktrelationen är liknande Foucaults och definieras ofta 

som en relation i parter, och som styrs av över- och underordning, vilket hänvisar till Foucault 

som använder sig av begreppen makt och motstånd. Persson förklarar vidare att både makt 

och motstånd demonstrerar handlingsproduktiva förmågor. Skillnaderna är att makt innebär 

ett motiv och som vill åstadkomma något, medan motståndet är en reaktion i det som makten 

vill frambringa. Makt förekommer i detta sammanhang av läraren och eleven är motståndet, 

men enligt Biesta (2006) ska skolan ska förse elever med demokratiska kunskaper och 

färdigheter som ligger i grund till fria samt självständiga bedömningar. En elev uttrycker att 

hen inte förstår begreppet arbetsro och att betydelsen kan variera beroende på vilken lärare 

som är närvarande vilket kan resultera i utskällning. Eleven förklarar att hen känner sig som 

mest koncentrerad när den sitter tillsammans med läraren och får det förklarat ensam.  

 

Utifrån Foucaults samt Christensens definitioner av makt kan det relateras till fritidslärarnas 

beskrivning av hur de arbetar med att bibehålla arbetsron i gruppen, samt vilka åtgärder och 

konsekvenser som hänvisar till ett acceptabelt beteende. Foucault (2017) beskriver lärarens 

maktposition som tydlig eftersom kunskap kan fungera som ett medel för makt. Lärarna 

införskaffar sig kunskaper kring vilka normer samt regler som föreligger på en skola, vilket 

ofta är regler som är speglade av samhället, och som sedan använder dessa regler på skolor i 

syftemål att styra individer mot ett ”lämpligt” socialt beteende. Det hänvisar till en form av 

utövande makt. Eleverna menar att de inte förstår ibland och att de kan vara trötta en viss tid 

på dagen och hade velat göra annat istället, som att spela dator eller Ipad, vilket kan fungera 

som ett lugnande medel. Christensen (2011) menar istället att maktbegreppet i skolan liknar 

en institutionell makt, det eftersom makten relateras till de lagar, regler och rutiner som 

skapar förutsättningar för ett möjligt beteende i den närvarande skolmiljön. 
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8.2 Analys ur ett demokratiskt perspektiv  

 

Dewey (2008) menar att individens tankeförmåga inte är en färdig förutsättning utan det är 

istället en procedur av lärdomar vilket utvecklas och har sin utgångspunkt i samarbete, 

umgänge, överföring av information och människans utveckling, vilket visar sig vara något 

som inte är ursprungligen förutbestämt. Eleverna har däremot olika behov, vilket förtydligas 

under intervjuerna. En elev upplever att tystnad är nödvändigt i samband med koncentration. 

Den andra eleven upplever inga svårigheter när det förkommer högre ljudnivå. Fritidslärarna 

beskriver däremot att arbetsro definieras som tystnad. Eleverna tolkar arbetsro på ett liknande 

sätt som fritidslärarna men ger ett annorlunda svar på frågan när de känner sig som mest 

koncentrerade. De nämner exempel som musik och att de lär sig mest när de sitter 

tillsammans med en lärare. Fritidseleverna uppfattar arbetsro med utgångspunkt i 

fritidslärarnas åsikter och vad som förväntas av dem, vilket även tolkas som ett acceptabelt 

beteende.  Kant (2008) beskriver att ett rationellt tänkande är en del av människans natur, 

såväl som att det fria tänkandet är individens viktigaste tillgångar, vilket även är en grund för 

den fortsatta existensen. 

 

Dewey (2008) beskriver människan som en levande organism och som formar sina vanor i 

möten med andra individer, även sättet att tänka och reflektera. Kommunikation är därav en 

praktisk process. Individer utvecklas, förändras och växer i etablerandet av samarbete i en 

aktivitet menar Dewey. När tankar och handlingar presenteras för varandra utvecklas det nya 

tankesätt. Fritidsläraren menar att det inte förekommer barn som inte vill samarbeta, det 

handlar mer om att de inte kan. De kan inte vara tysta under en längre tid. Barn är väldigt 

pratiga idag. De har inte den där respekten, ska de vara tyst så ska de vara tyst. Det finns barn 

som arbetar bra i par men som inte kan sitta tyst tillsammans med någon annan. Då får man 

värdera och titta på arbetsron i gruppen som helhet, vill man riskera arbetsron när en del 

elever behöver tystnad. Man får försöka hitta de två som verkligen kan jobba tillsammans och 

som inte stör omgivningen. Dewey menar att livskvalitén hos individerna i en grupp är 

avgörande för elevers deltagande och fortsatta utveckling samt lärande. Fritidseleverna 

nämner detta i intervjuerna när de beskriver hur rutiner påverkar deras skoldag. Om eleverna 

inte sover bra under nätterna eller om miljön hemma inte är bra påverkar det skoldagen. 

Fritidsläraren beskriver som tidigare benämnt att en del elever som inte kan vara tysta inte gör 

det medvetet, vilket motstrider idén om varför de kräver tystnad. Dewey menar alltså att en 

demokratisk utbildning är svår att definiera eftersom en grupp kan vara väldigt ojämn rent 
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individmässigt i jämförelse med varandra. 

 

Arendts (1992) tolkning av den demokratiska individen är relaterat till begreppet vita activa, 

som innebär en förståelse av det aktiva livet. Utifrån detta kan det konstateras att subjektet 

(människan) förknippas med handlandet, och för att vara ett subjekt innebär det att vi behöver 

få respons på våra initiativ från andra subjekt. Fritidslärarna benämner svårigheter med 

elevernas tystnad och den arbetsro som eftersträvas. Eleverna avbryter och har svårt att 

bibehålla tystnaden under en längre tid. Enligt Arendts teori är eleverna i behov av att bli 

sedda och kräver uppmärksamhet. Får eleverna inte sina behov tillfredsställda resulterar det i 

att arbetsron försämras. Detta betyder att handlandet aldrig kan ske på egen hand och Arendt 

menar därför att all isolering förhindrar förmågan att handla. Den ena fritidsläraren menar på 

att om majoriteten av eleverna inte bibehåller tystnaden avbryter läraren den pågående 

aktiviteten och ersätter det med en tråkig stund för eleverna. Det kan även förknippas med 

Arendts förklaring kring isolering, att individerna isoleras från den aktivitet som ska stimulera 

deras behov.  I ett tillstånd där någon kontrollerar en annan individs möjligheter att handla på 

egen hand begränsas subjektiviteten. Frihet är det som uppstår när individen får möjligheten 

att handla självständigt. Fritidslärarna erbjuder eleverna alternativ men begränsar även 

möjligheterna genom att använda sig av makt. Det förekommer demokrati när eleverna får 

möjligheten att välja mellan tre och fyra aktiviteter men det förekommer makt när det är 

lärarna som bestämmer vilka alternativ eleverna får välja mellan.  

 

Enligt Kant (2008) har den demokratiska utbildningen har i uppgift och ska möjliggöra 

elevers förnuftspotential. Rationellt tänkande har visat sig vara en betydande faktor i den 

moderna utbildningen, både teoretiskt och praktiskt. Idén om att tänka självständigt är en 

grundtanke i en demokratisk utbildning och utgör en central roll i resonemanget kring det 

kritiska tänkandet, vilket även hävdar till att det inte är enbart ett utbildningsmål bland andra, 

utan är det enda målet som utgör en demokratisk utbildning. Fritidslärarna benämner hur de 

arbetar med arbetsro och varför de strävar efter tystnad. Men enligt Kant är rationellt tänkande 

det som utgör en demokratisk utbildning, vilket innebär att eleverna ska få vara med och ge 

åsikter kring miljön som lärarna eftersträvar. Fritidslärarna bör förklara samt informera 

eleverna kring arbetsron men även vara öppna för åsikter samt förslag från eleverna.  Kant 

beskriver även att rationellt tänkande är en del av människans natur och anser att det fria 

tänkandet är individens viktigaste beslut. Kant hävdar även att möjligheten till ett fritt 

tänkande sker via utbildning och menar på att människan är den enda varelse som behöver 
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uppfostras, och utan uppfostran kan en människa aldrig bli en rationell och självständig 

människa. Enligt Kants teorier bör fritidslärarna förklara vilka möjligheter som finns på 

fritidshemmet kring aktiviteter samt olika spel. Tillsammans med eleverna kan man bygga 

upp en förståelse för vilka möjligheter som existerar på fritids. Det handlar om att få eleverna 

att känna sig delaktiga i valen istället för att lärarna på egen hand får bestämma vilka 

valmöjligheter eleverna får. Mer demokrati istället för makt.  
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9. Diskussion   

 

Fritidshemmets verksamhet är en frivillig utbildningsform för eleverna, vilket innebär att det 

inte finns en plikt för barnen att deltaga i verksamheten. Men, trots att det är en frivillig 

utbildningsform är det inte eleverna som beslutar när de ska befinna sig på fritids, utan det är 

vårdnadshavarnas beslut. Det innebär alltså att begreppet meningsfullhet är en viktig aspekt 

och är av stor betydelse för elever som är inskrivna på fritids. Fritidshemmets grundläggande 

funktioner innebär att stimulera elevers lärande och erbjuda dem en meningsfull fritids, men 

även att alla elever har tillgång till en likvärdig utbildning av god kvalitet och erbjuda goda 

förutsättningar för varje individ.  

 

Resultatet framhäver hur lärarna och eleverna på fritidshemmet motiverar begreppet arbetsro 

och förklarar dess betydelse samt hur lärarna arbetar med arbetsro på fritidshemmet. 

Begreppet arbetsro tolkas på ett liknande sätt av både lärare och elever men på vidare frågor 

kan man se tydliga skillnader på elevers behov samt hur de upplever begreppet arbetsro 

utifrån olika situationer.  

 

Vidare talar eleverna kring begreppet arbetsro och vad som förväntades av lärarna, vilket 

tyder på att eleverna är vilseledda och har inte sin egen uppfattning kring begreppet. Detta 

ställer frågan om hur lärarna förhåller sig till den vetenskapliga kunskap som ska förmedlas 

för elevernas bästa. Förekommer det makt av lärarna ur ett demokratiskt förhållningssätt eller 

är det inriktat mot ordning och eget vinnande i form av arbetsro? Elever uttrycker att de har 

svårigheter att vara tysta under längre perioder vilket indikerar på att lärarna utövar makt för 

att försöka få tillbaka tystnaden. Om det inte fungerar väljer läraren att sysselsätta eleverna 

med aktiviteter som inte anses vara roliga för dem.  

 

Fritidshemmet betraktas ofta förekomma i problematiska situationer när olika perspektiv, 

både från politiska aspekter men även det varierande barnets behov innebär svårigheter 

gällande fritidshemmets meningsfullhet. Fritidshemmet har dessutom krav på ett systematiskt 

kvalitetsarbete som används för att ge möjlighet att kontrollera, bedöma och säkerställa 

utbildningens kvalitet. 
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I frågan kring när eleven känner sig som mest koncentrerad baseras svaret på den aktuella 

aktivitet som förekommer, alltså om momentet kräver tystnad eller inte. Skolans verksamhet 

har sin utgångspunkt i demokrati vilket innebär att elever behöver vara mer delaktiga i val 

som rör fritids. Ett exempel kan vara att lärarna utgår utifrån elevernas intresse och kopplar 

det till sin planering av aktiviteter på fritidshemmet. En annan viktig faktor kan vara att 

fritidslärarna delar med sig av sitt upplägg för eleverna och förklarar begreppet arbetsro samt 

vilka mål som fritidshemmet vilar på. Det blir tydligt för både elever och fritidslärare. 

Fritidslärare har sin utgångspunkt i styrdokument och behöver följa riktlinjer vilket innebär att 

makt är oundvikligt i den demokratiska skolan. Utifrån intervjuerna förekommer makt av 

lärarna för att bibehålla ordningen i gruppen, men elever har olika behov och som även 

grundar sig i individens livsmiljö. Ett exempel kan vara de förutsättningar eleven bär på men 

även vilka förhållanden individen har hemma. Eleverna uttrycker även detta i intervjuerna där 

svårigheter för koncentration uppstår när eleven har en dålig sömn men även trötta 

eftermiddagar på fritidshemmet. 

 

Intervjuerna visar att både elever och fritidslärare tolkar begreppet arbetsro som fullständig 

tystnad. Det eftersom eleverna ska få möjligheten och förutsättningarna att fokusera på sin 

uppgift. Makt förekommer i form av lappar med färgerna grönt, gult och rött som nämns i 

intervjuerna och som förekommer när eleverna vill tala. Det skapar även ordning i den 

arbetsmiljön som fritidslärarna eftersträvar. Demokratifrågan förekommer i form av 

fritidsläraren ger eleverna möjligheten att prata men det sker genom pedagogens egna villkor. 

När färgen grön är aktiv får eleverna prata sinsemellan, när färgen gul är aktiv behöver 

eleverna räcka upp handen för att få tala och när färgen röd är aktiv får eleverna inte tala.  

 

I undersökningen framkommer även ideologiska dilemman i jämförelse med makt och 

demokrati i förhållande till begreppet arbetsro på fritids, vilket blir den avgörande delen kring 

tolkningen samt synen på begreppet arbetsro på fritids. Undervisningen på fritids ska ta del av 

och utgå utifrån elevernas behov, men i relation till perspektiven så som, individuell frihet och 

individuellt ansvar, statligt inflytande, utbildning och omsorg samt aktiviteter styrda av 

personal, skapar ett dilemma kring tolkningen av begreppet arbetsro. Fritidshemmet har ett 

innehåll som fokuserar på utbildning men även omsorg, kunskap och värden på samma gång. 

Det resulterar i att målrelaterad undervisning och planerad undervisning tillsammans med fria 

leken och frivilliga initiativ behöver möjliggöras. Fritidshemmet för eleverna förblir alltså 
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frivilligt men ”tvunget” i en verksamhet som är fri men ändå styrd. Arbetsro definieras alltså 

utifrån särskilda situationer som kan innebära olika förklaringar beroende på aktivitet och 

elevers behov. En frivillig målstyrd verksamhet med elever som ingår i en miljö som 

innehåller frivilliga beslut men som styrs av fritidslärare. Avslutningsvis kan det konstateras 

att begreppet arbetsro innefattar en bred tolkning, samt att det har varierande betydelse för 

fritidslärare i jämförelse med fritidselever.  Biesta (2006) förtydligar, att om 

skolverksamheten skulle utgå från en demokratisk felfri läroplan för undervisning i både skola 

och fritidshem, skulle det inte innebära att skolans organisation nödvändigtvis arbetar 

demokratiskt. Det kan orsaka en negativ konsekvens eftersom eleverna lär bli vilseledda i den 

demokratiska frågan. Biesta (2006) hänvisar till att det bästa sättet för skolan att utbilda för 

demokrati är genom demokrati, både i teori och i praktik. Lärarna införskaffar istället normer 

och regler som förekommer i dagens samhälle. Ordningsreglerna på skolan formas alltså inte 

efter det behov och de kunskaper som förekommer på skolan. Samhällets normer och regler 

införs istället systematiskt i skolor i syfte att styra individer mot ett ”lämpligt” socialt 

beteende, vilket enligt Focualt (2017) är ett utövande av makt då eleverna inte blir 

demokratiskt delaktiga i valet kring deras trivselfrågor på skolan, och som sedan används 

”emot” eleverna i försök att tolka samt förklara begreppet arbetsro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

Referenser 
 

• Arendt, Hanna (1992). Vita Activa: Människans villkor. Göteborg: Daidalos förlag 

• Alvehus, Johan (2013). Handbok i kvalitativa metoder. 2 uppl. Malmö: Liber 

• Biesta, Gert (2006). Bortom lärandet: demokratisk utbildning för en mänsklig framtid 

Lund: Studentlitteratur                                                                               

• Björklid, Pia (2005). Lärande och fysisk miljö: en kunskapsöversikt om samspelet 

mellan lärande och fysisk miljö i förskola och skola. Stockholm: Myndigheten för 

skolutveckling 

• Christensen, Sören & Daugaard Jensen, Poul Erik (2011) Makt, beslut, ledarska: 

märkbar och obemärkt makt. 1 uppl. Stockholm: SNS förlag 

• Dewey, John (2008) The school and society & The child and the curriculum. 

Johanneshov: TPB  

• Foucault, Michael (2017) Övervakning och straff: Fängelsets födelse. 5 uppl. Arkiv 

förlag 

• Fölster, Stefan (2011) Den orättvisa skolan. 1 uppl. Stockholm: Hjalmarson & Högberg 

bokförlag AB 

• Hedström, Hasse (2011). Relationer, ramar & respekt: så skapar lärare studiero i 

klassrummet. Stockholm: Lärarförbundets förlag 

• Kant, Immanuel (2008). Om pedagogik. Göteborg: Daidalos  

• Melander, Jan (2015). Trygghet och studiero: en skola fri från kränkningar. 1 uppl. 

Stockholm: Wolters Kluwer 

• Normell, Margareta (2008). Från lydnad till ansvar: kunskapssyn, känslor och relation 

i skolan. 1 uppl. Lund: Studentlitteratur 

• Persson, Anders (2014) Skola och makt om viljan till kunskap, beroendet av utbildning 

och tvånget att gå i skola. 3 uppl. Stockholm: Carlsson 

 

 

Elektroniska källor 

 

• Hadzialic, Aida (2015). Likvärdig utbildning för alla.  

Tillgänglig; 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/06/likvardig-utbildning-for-alla/ 

(Hämtad- 2019-02-15) 

 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/06/likvardig-utbildning-for-alla/


38 
 

• Skolinspektionen (2018). Du har rätt till arbetsro.     

Tillgänglig; 

https://elev.skolinspektionen.se/sv/dina-rattigheter-i-skolan/du-har-ratt-till-arbetsro/  

(Hämtad 2018-11-18) 

 

• Skolinspektionen (2016) Skolans arbete för att säkerställa studiero. 

Tillgänglig; 

https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-

rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/studiero/  

(Hämtad 2019-02-15) 

 

 

• Skolverket (2019). Främja trygghet och studiero. 

Tillgänglig; 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/leda-arbetet-i-

skola-forskola-och-vuxenutbildning/framja-trygghet-och-studiero  

(Hämtad-2019-02-17) 

 

 

• Skolverket (2018). Ordningsfrågor, trygghet och studiero.  

Tillgänglig; 

https://www.skolverket.se/for-dig-som-ar.../elev-eller-foralder/skolans-
organisation/ordningsfragor-trygghet-och-studiero  
(Hämtad 2018-11-18)  

 

• Socialdemokraterna (2018). Vallöften för trygghet och studiero i skolan. 

Tillgänglig; 

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/valloften-for-trygghet-och-studiero-

i-skolan/  

(Hämtad 2018-11-18) 

 

 

 

 

https://elev.skolinspektionen.se/sv/dina-rattigheter-i-skolan/du-har-ratt-till-arbetsro/
https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/studiero/
https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/studiero/
https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/leda-arbetet-i-skola-forskola-och-vuxenutbildning/framja-trygghet-och-studiero
https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/leda-arbetet-i-skola-forskola-och-vuxenutbildning/framja-trygghet-och-studiero
https://www.skolverket.se/for-dig-som-ar.../elev-eller-foralder/skolans-organisation/ordningsfragor-trygghet-och-studiero
https://www.skolverket.se/for-dig-som-ar.../elev-eller-foralder/skolans-organisation/ordningsfragor-trygghet-och-studiero
https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/valloften-for-trygghet-och-studiero-i-skolan/
https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/valloften-for-trygghet-och-studiero-i-skolan/


39 
 

 

 
 
 

 

 

Till Vårdnadshavare 

      DATUM  

   
 

       

Information kring en studie om lärares, fritidslärares och elevers 
uppfattningar om arbetsro (studiero) i skola och fritidshem.  

 

Detta är en förfrågan om ert barns deltagande i min studie kring elevers uppfattningar om 

arbetsron i skolan och fritidshemmet. Jag vill uppmärksamma er på att allt deltagande är 

frivilligt och att ert barn kan och har rätt att avbryta deltagande när som helst. Jag är en student 

som under vårterminen 2019 läser sista terminen vid Grundlärarutbildning med inriktning mot 

arbete i fritidshem vid Högskolan Kristianstad. Studien genomförs som del av vårt självständiga 

arbete (examensarbete) och kommer att publiceras i en examensuppsats. 

 

Min forskningsstudie kommer att handla om arbetsro. I dagens verksamhet förekommer det 

olika uppfattningar och definitioner av vad arbetsro egentligen innebär. Jag vill intervjua lärare, 

fritidslärare och elever angående deras personliga åsikter kring just begreppet studiero.  

 

Denna studie utgår ifrån ett avtal som kallas för, konfidentiells-kravet som innefattar etiskt 

känsliga uppgifter om enskilda, identifierbara personer, vilket gör att alla intervjupersoner ska 

skriva under på att ha tystnadsplikt i samband med våra intervjuer vad gäller sådana uppgifter. 

Jag kommer även att se till att personer i vår forskning aldrig kan bli identifierade. Ett annat 

krav kallas för, nyttjandekravet, som bygger sin grund på att intervjuerna baserad på 

forskningen inte får användas till annat än just vetenskaplig forskning.  
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studien och för att jag ska få möjligheten att skriva ner rätta och exakta svar från de som blir 

intervjuade. Studien kommer även att registreras på Högskolan Kristianstad i enlighet med 

lagen om hantering av personuppgifter (GDPR). 
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Bilaga 2  
Litteraturförteckning 

Det finns inga källor i aktuellt dokument. 

 
 

• Hur tolkar fritidslärare begreppet arbetsro? 

 

• Hur tolkar fritidselever begreppet arbetsro? 

• Hur arbetar fritidslärare med arbetsro i fritidshemmet?                                                                                             

• Vad innebär arbetsro för eleverna? 

 

• Finns det elever som inte vill samarbeta när fritidslärarna ber om arbetsro? Varför vill 

dem inte? 

 

• Hur upplever elever när fritidsläraren ber om arbetsro? 

• Vad gör fritidslärare med elever som avviker från arbetsron? 

• När känner sig elever som mest koncentrerade och vad sker när de inte får den 

arbetsro de behöver? 

• Hur stor är betydelsen av elevplacering när det gäller arbetsro? 

 

• Vilken påverkan har den fysiska miljön på arbetsron? 

 


