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Abstract 

The purpose of this study is to investigate how recreation staff work with student influence at 

recreation centres, and also how the terms pupil influence and participation are understood 

and realised by the staff. As part of the study, I have also investigated how the students 

themselves see the notions of student influence and participation. I have placed particular 

emphasis on the views of three pedagogues and a group of pupils, whom I have interviewed 

about this topic. I have used a qualitative and phenomenographical method where I interpret 

the respondents’ perceptions of phenomena, in this case the concepts of student influence and 

participation. 

 

The results show that the pedagogues interviewed feel that there are both obstacles and 

opportunities associated with working with pupil influence. A lack of staff and large groups 

of children as well as a lack of knowledge in the staff group are some of the obstacles 

experienced by the respondents. However, they also feel that there are great benefits to the 

notion of pupil influence in the sense of fostering a democratically minded citizen, providing 

that there is a functioning team of staff members with a great sense of involvement and an 

ambition to do their job well.  

 

All pupils interviewed state that they are indeed actively involved and have a sense that they 

can some make change through suggestions and opinions, however none of the students know 

with confidence the actual meaning and implications of the term “pupil influence”.  

 

 

 

Key word: pupil influence, participation, recreation centres. 
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Sammanfattning  

Syftet med denna studie är att utforska hur fritidspersonal arbetar med elevinflytande på 

fritidshem samt hur begreppen elevinflytande och delaktighet uppfattas av pedagogerna. I 

studien har jag också utforskat elevernas syn på elevinflytande och delaktighet. Framför allt 

har jag lagt fokus på vad tre pedagoger anser och även hur eleverna själva upplever sitt eget 

inflytande på fritids. Jag har använt mig av en kvalitativ intervjustudie med fenomenografiska 

ansatser, där jag tolkar respondenternas uppfattningar om fenomen, i det här fallet begreppen 

elevinflytande och delaktighet.  

 

Resultatet visar att pedagogerna upplever att det finns både hinder och möjligheter 

förknippade med att arbeta med elevinflytande. Det som respondenterna upplever som hinder 

är personalbrist och stora barngrupper samt okunskap hos personalen. Pedagogerna anser att 

det finns stora fördelar med elevinflytande i syfte att fostra en demokratisk medborgare, så 

länge det finns ett fungerande arbetslag med stort engagemang och en vilja att göra sitt arbete 

bra. 

 

Alla elever upplever att de är delaktiga och kan påverka i verksamheten genom olika förslag 

och synpunkter, men ingen av eleverna vet med säkerhet vad begreppen elevinflytande 

innebär. 

 

Nyckelord: elevinflytande, delaktighet, fritidshem 
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Inledning och bakgrund  

Mitt arbete handlar om elevinflytande och delaktighet på fritidshem, och utgångspunkten för 

mina studier är att studera relationen mellan styrdokumenten, alltså skollagen och även 

läroplaner, samt verksamheten på fritidshemmet. Jag vill ta reda på hur fritidshemmet lyckas 

med uppdraget att göra eleverna till demokratiska medborgare, ett krav som finns formulerat i 

såväl skollag som läroplan. En av skolans viktiga uppdrag enligt Lgr 11 är: 

 

Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på 

(Skolverket 2011:7). 

Jag är intresserad av att ta reda på hur mycket inflytande och delaktighet elever har över 

fritidsverksamheten. I boken Allmänna råd för fritidshem (2014) står det att eleverna ska ha 

möjlighet att uppleva fritids som meningsfullt och en förutsättning för att de ska uppleva 

meningsfullhet är att de görs delaktiga och får inflytande över utformningen av verksamheten 

(Skolverket 2014:32).  

Från och med 1 juli 2016 gäller den reviderade versionen av Lgr 11 där fritidshemmet har fått 

ett eget kapitel. Den nya läroplanen tydliggör fritidshemmets syfte och centrala innehåll. 

Under rubriken syfte står det att: 

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt 

erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin 

utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna 

kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I under-

visningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och 

lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande (Skolverket 2016:24). 

I kapitel Skolans värdegrund och uppdrag kan vi läsa att:  

Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att 

aktivt delta i samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar. 

Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja 

kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva 

inflytande och ta ansvar (Skolverket 2016:8). 

 

FN barnkonventionen som består av 54 punkter om barnens rättighet beskriver också rätt till 

elevinflytande i skolan. I punk 12 står det att ”varje barn har rätt att uttrycka sin mening och 

höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och 

mognad”( Barnkonvention 1989). I punkt 13,14,15 tas upp barnens yttrandefrihet, tankefrihet 

och föreningsfrihet.  
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Det står klart och tydligt att elevinflytande och delaktighet är viktigt om eleverna ska kunna 

delta i samhällslivet. Detta uppfattar jag som om skolan i sitt uppdrag fostrar elever till 

demokratiska medborgare, så måste den tillåta eleverna att påverka sin läroprocess och 

arbetssituation i skolan. Därför är det lärarnas uppdrag att redan i elevernas tidiga ålder förmedla 

hur demokratin fungerar.  

Under de år som jag har jobbat på en skola har jag arbetat utifrån styrdokumenten där det står 

att eleverna ska ha möjligheter att vara delaktiga i sin utveckling. Jag har mött olika 

pedagoger som har olika syn på hur man arbetar med elevinflytande. Olika bakgrunder, 

kulturer och traditioner gör så att vi vuxna verkar ha svårt att jobba med demokratiska 

grunder i skolan. Det behövs en gemensam strategi och engagemang hos personalen för att 

tillsammans kunna skapa en god miljö där eleverna har lust att vara med och lära, anser jag.  

Skolinspektionen (2010) har gjort en undersökning bland fritidshem och kommit fram till att 

två av tre fritidshem inte har kommit tillräckligt långt med elevinflytande: ”Eleverna får ett 

visst inflytande - men mer genom att personalen försöker ”läsa av” vad barnen är intresserade 

av utan att medvetandegöra dem om deras inflytande och förutsättningarna för det” 

(Skolinspektionen 2010:26). Även i tidigare forskning har det framkommit att elevinflytande 

är relativ begränsad (Forsberg 2000). Denna undersökning kommer att ge en bild av hur 

inflytande och delaktighet kan se ut på andra fritidshem.  

Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna uppsats är att studera hur fritidspedagoger arbetar med elevinflytande och 

delaktighet på fritidshem. Jag vill undersöka hur pedagoger uppfattar begreppet 

“elevinflytande”, och hur pedagoger gör eleverna medvetna om att de jobbar med 

elevinflytande och delaktighet på fritidshemmet. Jag vill även utforska hur eleverna uppfattar 

begreppet elevinflytande och om de upplever att de är delaktiga i verksamheten. Med hjälp av 

intervjuer till tre pedagoger och åtta elever försöker jag svara på dessa frågor. 

 

Mitt arbete kommer att sträva efter att svara på följande frågeställningar: 

 Vad innebär begreppen “elevinflytande” och “delaktighet” för fritidspedagoger? 

 Hur arbetar fritidspedagoger med elevinflytande på fritidshemmet?  
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 Hur gör fritidspedagoger elever medvetna om att de arbetar med elevinflytande och 

delaktighet?  

 Hur uppfattar eleverna att de är delaktiga i verksamheten? 

Forskningsöversik 

I min undersökning har jag granskat styrdokument, olika rapporter och litteratur. Jag har valt 

litteratur som förankrar begreppet elevinflytande och delaktighet på ett sätt, som jag funnit 

relevant för denna undersökning. 

Gunvor Selberg (2001) fil. doktor i lärande, utforskade elevinflytande över sitt eget lärande 

och vilket inflytande har eleverna tillsammans med sina lärare i skolan. Hon anser att eleverna 

som får mycket inflytande har ”djupare insikter, mer beständiga kunskaper och ökad lust att 

lära”( Selberg 2001:49).  

 

Författaren tar upp en läroprocess som består av åtta steg: ingång, förberedelse för val, val, 

planering, genomförande, bearbetning och planering, redovisning, utvärdering. Enligt Selberg 

måste eleverna vara delaktiga i alla steg för att det ska bli ett meningsfullt lärande (Selberg 

2001:10). I miljöer där det finns alla dessa steg och där lärare låter eleverna vara med och 

påverka skapas elevinflytande över skolundervisningen. I miljön där det inte finns möjligheter 

att påverka sin lärande visar Selberg ytterligare en modell där det bara finns två av åtta 

punkter, redovisning och genomförande. Om eleverna har lite inflytande utvecklar de inte 

kompetenser som de nationella styrdokumenten förväntar sig av utbildningen (Selberg 

2001:16).  

 

Selberg beskriver olika idéer i sin teori: verksamhetsidé (mål), organisationsidé, tidsidé och 

fysisk idé och anser att det måste finnas samspel emellan dessa. Författaren beskriver idéerna 

på följande sätt: 

Verksamhetsidé:  

 ett lärande där eleven kan påverka sin egen inlärningssituation 

 jämlikt samarbete i förhållande lärare och elever 

 utvärdering av lärandet och läroprocessen 

 lärande som ger eleverna redskap för att hantera informationsutbudet 

 information blir kunskap i begripligt sammanhang och kombineras med de kunskaper 

och erfarenheter man redan har 

 att arbeta med kritiskt tänkande och bedömning av information 
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 arbeta med kunskapsområden inom traditionella ämnesgränser 

 möjligheter för föräldrar att medverka och påverka barnens utbildning i samarbete 

med lärare 

 skapa möjligheter så att alla elever kan vara med 

 uttrycksformer såsom kulturella, traditionella praktiska och estetiska ämnena var stort 

i allt tänkande  

(Selberg 2001:23,24). 

Organisationsidé enligt Selberg innebär att organisation i skolan skall underlätta 

genomförandet av arbete och vara en gynnsam faktor för god måluppfyllelse. I välfungerande 

arbetslag skall vuxna ge ömsesidigt stöd till varandra, ge stöd till elever som har egna behov, 

följa skolans mål och riktlinjer, ge eleverna förebilder i praktisk demokrati och andra 

värderingar och kunna bemöta nya idéer och följa skolforskning (Selberg 2001:24) 

Med tidsidé menar författaren att eleverna behöver en flexibel tidsstruktur. Hon anser att när 

eleverna utövar inflytande i sitt lärande så tänker de oftast tvärvetenskapligt; de arbetar alltså 

med flera ämnen. Här är det viktigt att lärare i olika ämnen och lärare med olika 

yrkesutbildningar samarbetar. Det hjälper arbetslaget att använda tiden kvalitativt så att 

eleverna lättare kan nå mål ur läroplanen. Tidsidén har ett starkt sammanband med 

verksamhetsidén och organisationsidén (Selberg 2001:25). 

Den fjärde och den sista idén som Selberg beskriver är den fysiska idén. Med detta menar 

Selberg att skolan ska vara tillgänglig och bör vara allas rätt. Elevernas läroprocess kan 

”göras synligt i utställningar, till exempel egna böcker, handens arbete” och så vidare 

(Selberg 2001:26). En arbetsmiljö som uppmuntrar elevernas frågor och har 

planeringsredskap på väggarna samt även bilder av läroprocessen, elevarbete och resultat av 

arbete, informations- och kunskapskällor, synliggör stort inflytande i verksamheten (Ibid). 

Sammanfattningsvis skriver Selberg en slutsats kring hur elevinflytande kan påverkas. 

Författaren presenterar sitt resultat utifrån egna studier där hon skriver om de elever som hade 

stort inflytande respektive eleverna som hade litet inflytande. Elever med större inflytande 

klarar av att göra ett eget val, planera sitt arbete och söka information på olika sätt. Elever 

diskuterar med varandra, samarbetar och tar bättre ställning till undervisningsämnen än dem 

med lite erfarenhet av inflytande (Selberg 2001:139).  

Doktor i pedagogik Eva Forsberg (2000) skriver i boken Elevinflytandets många ansikten att 

det inte finns några enkla svar som kan avses med elevinflytande. Det finns inget svar på hur 
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det kan studeras, beskrivas eller förstås (Forsberg 2000:23). Dock skriver författaren att 

elevinflytande är en form av delaktighet som avser hela beslutsprocessen (Forsberg 2000:14). 

”I fokus står elevers möjligheter till val och deras utrymme för delaktighet i planering, 

genomförande och utvärdering” (Forsberg 2000:20).  

Det finns många olika undersökningar när det gäller elevinflytande och delaktighet. Även om 

det finns kunskap om hur pedagogerna ska arbeta och vad de behöver göra för att eleverna ska 

uppleva inflytande, saknas det forskning på hur själva begreppen används i undervisningen.  

Granskning av styrdokumenten 

 

För att få en ökad förståelse för hur delaktighet beskrivs i dagens styrdokument har jag valt att 

gå tillbaka i tiden och studera tidigare styrdokument. 

 

Både i skollagen och i styrdokumenten står det tydligt att eleverna ska ha möjligheter till 

elevinflytande. Begreppet elevinflytande är inte något nytt; det fanns med på dagordningen 

när 1946 års skolkommission krävde fostran för demokrati (Tham1998:5). Två 

skolutredningar som gjordes under 1940 - talet framhöll två huvuduppgifter för skolan: bidra 

till samhällets ekonomiska, sociala och kulturella utveckling och främja ett demokratiskt 

samhälle. Ett citat ur 1946 års Skolkommissions lyfter betydelsen av att ”ett betydande 

medinflytande på skolans sociala liv, på utformningen av skolans ordningsföreskrifter och på 

tillämpningen av dessa”. Det läggs också tyngd på att elever ska ha ”förslagsrätt” och öppen 

kommunikation med lärare rektor (SOU 1948:27, sid 129-130). 

 

I Lgr 62 första läroplanen för grundskolan och Lgr 69 under kapitel ”Elevernas 

fritidsverksamhet”, kan vi läsa om att fritidsverksamheten kan ha sociala fördelar.  

Förutsett ”att den betraktas och behandlas som en ungdomarnas egen angelägenhet, 

organiserad och ledd av dem själva. Den skall icke arrangeras så, att den uppfattas som 

påtvingad” (Lgr 62 1962:75). 

 

I Lgr 80 under rubriken ”Fostran och Utveckling” står det att skolan aktivt och medvetet skall 

påverka och stimulera eleverna till att vilja omfatta demokratiskt grundläggande värderingar 

och att det kan komma till uttryck i praktisk, vardaglig handling. 
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Skolan har skyldighet att ge eleverna ökat ansvar och medinflytande i takt med deras 

stigande ålder och mognad (Lgr 80 :15). 

I Lpo94 står det att:  

Elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling förutsätter att de tar ett allt större 

ansvar för det egna arbetet och skolmiljön, samt att de får reellt inflytande på 

utbildningens former (Lpo94 2001:15). 

Under avsnittet om riktlinjer står det tydligt vad en lärare skall göra för att utveckla förmåga 

hos eleverna att arbeta i demokratiska former. Till exempel ge eleverna personligt ansvar för 

sitt lärande. Det ska finnas möjligheter att tillsammans utvärdera och planera undervisningen. 

Eleverna skulle förberedas till delaktighet och medansvar när det gäller rättigheter och 

skyldigheter som bygger ett demokratiskt samhälle (Skolverket 2001). 

I skollagen står det om elevernas inflytande: 

9 § Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras 

att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i 

frågor som rör dem. Informationen och formerna för barnens och elevernas inflytande 

ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta 

initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över 

utbildningen. Elevernas och deras sammanslutningars arbete med inflytandefrågor ska 

även i övrigt stödjas och underlättas (SFS 2010:800).  

Teoretisk utgångspunkt 

John Dewey (1859-1952) var en filosof och pedagog under 1900 – talet, som tillhörde den 

progressiva pedagogiken. Han utgick från ett socialt perspektiv på lärande och räknas till den 

filosofiska riktning som kallas pragmatism. I hans pedagogiska filosofi står människan i 

centrum, och han menar att samhällssynen och människosynen måste vara beroende av 

varandra. Dewey skriver att:  

Varje individ har faktiskt vuxit upp, och måste alltid växa upp, i en social miljö. Hans 

responser blir förnuftiga eller mer meningsfulla helt enkelt för att han lever och verkar 

omgiven av accepterade meningar och värden. Genom socialt umgänge, genom 

delaktighet i de handlingar som förkroppsligar meningen, skaffar han sig så småningom 

ett eget medvetande (Dewey 1997:347). 

 

Med detta menar Dewey att det inte är möjligt för en människa att bli en väl anpassad och 

mogen individ utan socialt umgänge under uppväxten.  

 

Demokrati och utbildning (1916) är ett av hans betydelsefulla verk som anses som en av den 

pedagogiska vetenskapens klassiker (Dewey 1997:11). Dewey ”analyserar förhållanden 
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mellan demokrati och utbildning och visar utbildningens, undervisningens och lärandets – 

kommunikativa potential vad gäller att stärka och utveckla demokratin som livsform” 

(Inledning av Tomas Englund i Dewey 1997:12).  

 

”Learning by doing” är Deweys mest berömda uttryck.  

När undervisningen /.../ inte inser att det elementära eller initiala lärarstoffet alltid 

existerar som ett aktivt görande som omfattar användning av kroppen och hantering av 

material, avskils lärostoffet från elevens behov och syften och blir bara till något som 

måste memoreras eller när så krävs rabblas upp (Dewey 1997:231). 

 

Med detta menar Dewey att genom praktiska erfarenheter kunna reflektera och lära sig något 

nytt. Det är hela pedagogiken, där teori, praktik, reflektion och handling hänger ihop.  

Dewey texter översattes tidigt till svenska och hade stort inflytande i de svenska skolorna. 

Hans texter kan man hitta idag i grundskolans olika läroplaner, mål och riktlinjer till exempel: 

Dewey Lgr 11 

”/.../inse intressets dynamiska ställning i 

pedagogisk utveckling i att det leder till att 

man tar hänsyn till varje barns specifika 

begåvning, behov och preferenser” (Dewey 

1997:173) 

”Undervisningen ska anpassas till varje 

elevs förutsättningar och behov” (Skolverket 

2016:8) 

”/.../ uppmuntra varje individ till att göra 

egna medvetna val” (1997:163) 

”/.../ kunna delta i samhällslivet genom att 

ge sitt bästa i ansvarig frihet” (2016:7)  

”/…/att eleverna deltar i planeringen av som 

styr deras aktiviteter i inlärningsprocessen” 

(Dewey 2004:201) 

”genom att delta i planering och utvärdering 

av den dagliga undervisningen /…/, kan 

eleverna utveckla sin förmåga att utöva 

inflytande och ta ansvar” (2016:9). 

”/…/varje människa skall medverka att 

skapa de värden som bestämmer den 

mänskliga sammanlevnaden – något som är 

nödvändigt både synpunkten av allmän 

social välfärd och med hänsyn till 

personlighetens fulla utveckling” (Dewey 

2004:154) 

 

”Skolan har i uppdrag att överföra 

grundläggande värden och främja elevernas 

lärande för att därigenom förbereda dem att 

leva och verka i samhället”, ”/…/ skolan ska 

också främja aktning för varje människas 

egenvärde och respekt för vår gemensamma 

miljö” (2016:7,9) 

 

Begreppet valfrihet i detta sammanhang nämndes först i slutet av 1800 talet av en av de första 

reformspedagogerna, Ellen Key (1849-1926) i hennes kända verk Barnets århundrade: 

Skolornas plan borde innebära valfrihet /.../ Undervisningssättet borde äga den bredd, det 

lugn, den åskådlighet och självverksamhet å barnens sida, vilket nu ödelägges genom det jäkt, 

det plugg, de abstraktioner som vållas av kursläsningen, mångläseriet och formalismen (Key 

1930:186).  

 

Hon ville ha en undervisning där barnet står i centrum och där man utgår från individens 

personlighet och behov.  
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/.../ den enda rätta utgångspunkten vid ett barns uppfostran till social människa är att 

behandla det som en sådan, samtidigt med att man stärker barnets mod att bliva en 

individuell människa (Key 1930:125). 

 

Enligt Key ska skola ”varken vara schemalagd eller målstyrd och den ska inte vara likadan för 

alla ”. Ellen Key kritiserade det bestraffande och auktoritära skolsystemet (Larsson 2011:80): 

/…/ från tidigaste år lära barnet det egna valets frihet och fara, den egna viljans rätt och 

ansvar, den egna prövningens villkor och uppgift /... ./ Att ställa var individ ensam med 

sitt samvete, detta är uppfostrans högsta resultat (Key 1930:152). 

 

Allt eftersom samhället ändras förändras också synen på barnens uppfostran vilket betyder att 

elever idag har fler möjligheter att påverka sitt lärande.   

Begreppsförklaring 

I min huvudfråga använder jag mig av två betydelsefulla begrepp. De begrepp som är centrala 

i denna undersökning är elevinflytande och delaktighet.  

Elevinflytande 

Elevinflytande är ett begrepp som kan tolkas på många olika sätt. Amelie Tham 

(1998)  skriver att det handlar om såväl arbete i skolan eller i skolans miljö som om inflytande 

över eget lärande. Hon fortsätter att ”elevinflytande på allvar är en fråga om ett genuint 

engagemang, delaktighet och ansvar” (Tham 1998:3).  

 

Delaktighet 

Delaktighet är ett begrepp som ofta används synonymt med inflytande. Enligt Natur och 

Kulturs Svenska Ordbok (2004) är begreppen delaktighet “ett ansvar eller ett inflytande som 

man har tillsammans med någon annan”. I Nationalencyklopedin definieras begreppen som 

”aktiv medverkan”. Elevinflytande är ett begrepp som kan tolkas på många olika sätt. Amelie 

Tham (1998)  skriver att det handlar om såväl arbete i skolan eller i skolans miljö som om 

inflytande över eget lärande. Hon fortsätter att ”elevinflytande på allvar är en fråga om ett 

genuint engagemang, delaktighet och ansvar” (Tham 1998:3).  

 

Min definition av elevinflytande och delaktighet 

Elevinflytande innebär alltså att eleverna på en skola har möjligheter att påverka och vara 

med i sin utveckling och sitt lärande. Möjligheter att göra sin egen röst hörd och kunna 

påverka sin undervisning i skola. 
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Delaktighet definierar jag som att eleverna har möjligheter att delta i olika möten, i sitt 

lärande och i sin utveckling process. Det kan även vara så att eleverna är med på en aktivitet 

som de inte har haft elevinflytande i, men att det kan leda till aktiv medverkan i ett längre 

perspektiv. Till exempel om eleven är delaktigt i något som den inte känner till och aldrig 

hade valt om eleven själv fick välja så leder det till aktiv medverkan vid ett senare tillfälle. 

Eleven vet vid ett annat tillfälle vad det handlar om och kan då aktivt vara med i diskussionen 

och göra ett medvetet val. 

 

Men genom att arbeta aktivt med elevinflytande och delaktighet så tror jag att vi lär eleverna 

att ta ansvar för sin handlingar och vi lär dem vad som är viktigt just för dem här och nu. Att 

de blir självständiga individer som kan diskutera och tänka utifrån sig och själva och vad 

gruppen behöver. 

Metod 

Här följer en redogörelse för mina undersökningsmetoder och varför jag valde dessa.  

Jag har valt att använda en fenomenografisk ansats i min undersökning. Med fenomenografi 

menas ett vetenskapligt förhållningssätt som i syfte “riktas mot hur fenomen i omvärlden 

uppfattas av människor” (Patel & Davidson 2011:32). I fenomenografin är begreppet 

uppfattning centralt eftersom det handlar om att fånga den intervjuade personens 

uppfattningar av fenomen som beskrivs med egna ord. Efter att intervjuer transkriberas sker 

den fenomenografiska analysen i fyra steg: 1) gå igenom data och skapa ett helhetsintryck; 2) 

markera om det finns likheter och skillnader; 3) gruppera uppfattningar i 

beskrivningskategorier; 4) studera den strukturen i kategorisystemet (Patel & Davidson 

2011:33). 

 

Marton och Booth skriver (2000:146) att fenomenografi inte är en metod även om den är  

kopplad med en del av metodiska element, ”inte heller en teori om erfarande även om det är 

möjligt att härleda teoretiska element från den”. Författarna skriver att fenomenografi är en 

ansats för att identifiera, formulera och hantera vissa typer av forskningsfrågor som framför 

allt uppmärksammar frågor som är relevanta för lärande och förståelse i en pedagogisk miljö 

(Marton & Booth 2000:147). Eftersom jag har undersökt fritidspedagogernas och elevernas 

uppfattningar om elevinflytande och delaktighet anser jag att denna metod passar min studie. 

Resultatet framgår tydligt med denna metod både om jag har mycket eller lite data. Eftersom 
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mitt arbete är tidsbegränsad så är denna metod konkret och ger mig bra överblick över mina 

insamlade data. 

 

Jag har valt att skriva min uppsats som en empirisk studie. Patel & Davidson (2011:18) 

beskriver empiri som kunskap genom erfarenhet, skaffad till exempel genom observationer av 

omvärlden och verkligheten. Vidare skriver de att det finns många olika sätt att samla 

information och vilket sätt vi väljer beror på vilken teknik som står till vårt förfogande och 

vilka typ av svar vi vill få på frågeställningarna (Patel & Davidson 2011:67). 

 

I min undersökning kommer jag att använda en kvalitativ metod, alltså en metod som bygger 

på intervjuer, observationer eller analys av texter (Ahrne & Svensson 2013:11).  

 

Jag har valt att genomföra min undersökning med hjälp av intervjuer, och jag har intervjuat 

både fritidspedagoger och elever. Frågorna har en låg grad av strukturering vilket innebär att 

deltagarna har maximalt utrymme att ge sina svar med egna ord. Frågorna har också en låg 

grad av standardisering; de kommer att ställas i den ordning som är lämplig, med möjligheten 

att formulera nya frågor under intervjun (Patel & Davidson 2011:81). 

Urval 

På grund av den korta tiden som jag hade för min empiriska studie valde jag att intervjua 

individer på de skolor som låg i närområde i samma kommun. För att kunna besvara mina 

frågor som jag ställde bestämde jag mig för att intervjua tre fritidspedagoger och åtta 

lågstadieelever. För att undersöka hur olika skolor arbetar med elevinflytande och delaktighet 

valde jag två skolor: en liten skola med bara 15 elever som ligger ute i skärgården på en ö och 

den andra med 400 elever som ligger i en tätort. Jag ansåg att antalet elever på fritidshemmet 

kan påverka resultaten eftersom jag inser att miljön på ett fritidshem med en mindre grupp 

barn kommer att skilja sig kraftigt från en större skola. Jag intervjuade tre kvinnor och inga 

män eftersom det inte fanns någon manlig personal just den dagen jag var där. Alla var i olika 

åldrar och hade olika många år av erfarenhet.  

 

I intervjuerna med eleverna deltog åtta elever i olika åldrar mellan sju och tio. Eftersom jag 

inte hade möjlighet att informera eleverna innan genomförandet så fick pedagogerna avgöra 

vilka elever som skulle delta. Detta gjordes genom att pedagogerna frågade vilka elever som 

skulle frivilligt delta i studien. När de visste vilka elever som skulle delta, lämnade 
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pedagogerna ett papper att skriva under för föräldrarna. När de sedan fått in samtyckespappret 

från vårdnadshavarna, åkte jag dit och träffade de eleverna och kunde börja mitt arbete med 

intervjuerna. Pedagogerna hade ingen inflytande över vilka elever som skulle delta. 

 
 

Fritids A Fritids B 

Antal intervjuade elever 4 (pojkar) 4 (1pojke, 3 flickor) 

Elever ålder Pojke A1 – 9 år 

Pojke A2 – 8 år 

Pojke A3 – 8 år 

Pojke A4 – 7 år 

Flicka B1 - 8 år 

Flicka B2 - 8 år 

Flicka B3 - 8 år 

Pojke B1 - 9 år 

Antal elever i gruppen 5 F-klass 50 

År 2 - 50 

Fritidspedagoger 

(kvinna) 

1 2 

Fritidspedagoger ålder Pedagog A – 25 år Pedagog B1 – 38 år 

Pedagog B2 – ca 40 år 

Utbildning  Pedagog A - 

Barnskötare 

Pedagog B1 - fritidshemlärare 

Pedagog B2 - fritidshemlärare 

 

Erfarenhet Pedagog A – 6 år Pedagog B1 – 14 år 

Pedagog B2 - 22 år (19 år 

montessori) 

 

Pedagog A arbetar med alla fyra elever på fritids, pedagog B1 arbetar med förskoleklass, 

pedagog B2 arbetar med År 2.  

Genomförande 

Jag kontaktade skolornas rektorer via mejl, där jag beskrev att jag skulle skriva ett 

examensarbete om elevinflytande och delaktighet och att jag ville komma och intervjua både 

pedagoger och elever. Därefter kontaktade jag pedagogerna via telefon och mejl. Jag skickade 

två bilagor: en som personalen skulle lämna till vårdnadshavarna och en till fritidspersonalen, 
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där jag beskriver syftet med min undersökning. Efter att jag fick samtycke i skriftlig form från 

föräldrarna kunde jag genomföra intervjuerna. Under två veckor genomfördes 

elevintervjuerna, det var enskilda intervjuer som pågick i 15-30 minuter. Intervjuerna med 

pedagogerna tog längre tid än med eleverna, eftersom jag hade olika frågeställningar till 

fritidspersonalen och eleverna. Alla intervjuer gjordes i fritidslokaler. Innan jag började ställa 

frågor påminde jag alla respondenterna om att intervjuerna skulle spelas in, vilket jag fick 

samtycke till.  

Att intervjua barn 

 

I intervjuer har barn möjlighet att utrycka sina upplevelser av och uppfattningar om världen 

(Kvale & Brinkmann 2009:161). Frågorna skall vara enkla och åldersanpassade för att 

undvika problemet där man ställer långa och komplicerade frågor eller att man ställer mer än 

en fråga i taget. Frågorna som jag ställde till eleverna var därför korta och enkla.  

Bearbetning 

Efter att intervjuerna var klara var det dags att transkribera dem. Jag var noggrann med att ha 

med hela konversationen eftersom den kunde ge mig bättre förståelse för hur pedagogerna 

och eleverna uppfattade och reflekterade över mina frågor.  

 

Jag valde att utgå från det som Patel & Davidson (2011) beskriver om hur en fenomenografisk 

ansats kan tillämpas. Min analys gick i fyra steg: det första steget var att jag gick igenom data. Jag 

lyssnade på inspelningen om och om igen för att kunna transkribera så tydligt som möjligt. Jag 

antecknade även långa pauser och hummande för att inte förlora respondenternas 

uppfattningar; jag ville nämligen att min analysdel skulle kunna ge en tydlig bild till läsaren. 

Jag som har gjort intervjuerna och lyssnat på dem många gånger får en annan upplevelse än 

någon som bara läser texten. Jag skapade ett helhetsintryck av mitt samlade material. I det andra 

steget sorterade jag svaren med namnen och markerade likheter och olikheter. I det tredje steget 

grupperade jag respondenternas uppfattningar i kategorier och i det fjärde steget studerade jag den 

strukturen som jag fick.  

Etiska överväganden 

Inför mina studier var jag medveten om och tog hänsyn till forskningsetiska regler vilka 

presenteras här. I mitt brev som jag skickade till fritidshemmet hänvisade jag till 

forskningsetiska aspekter. 
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Patel & Davidson tar upp att det inte bara är en plan som vi skriver över undersökningen är 

viktigt utan vi måste ta hänsyn till forskningsetiska aspekter. De ska vara så trovärdiga som 

möjligt och även viktiga för såväl individer som för samhällets utveckling. Författarna 

fortsätter att vi som individer har ansvar för att forskningen måste ha en balans mellan den 

allmänna nyttan och skydd mot individers livsförhållanden. Ingen ska känna sig kränkt eller 

skadas psykiskt eller fysiskt. Alla uppgifter måste behandlas konfidentiellt vilket innebär att 

vi inte får lämna dem till utomstående och att vi inte får identifiera personer när vi presenterar 

resultaten (Patel & Davidson 2011:63). 

 

Vetenskapsrådet (2002) liftar upp fyra allmänna huvudkrav på forskningen: 

 Informationskravet – innebär att forskaren ska informera den som ska bli intervjuad 

om syfte med undersökningen. Det ska på ett tydligt sätt framgå att deltagandet är 

frivilligt och att alla uppgifter som samlas in används bara i den forskning som pågår 

(Vetenskapsrådet 2002:7).  

 Samtyckeskravet – innebär att deltagarna får bestämma själva över sin medverkan, det 

betyder att de har rätt att bestämma över hur länge och på vilka villkor de ska delta. 

De kan även avbryta sin medverkan utan negativa följder för dem. Vid avbrytning 

skall all samlade data förstöras från den aktuella deltagaren (Vetenskapsrådet 

2002:9,10). 

 Konfidentialitetskravet – innebär att personuppgifterna ska förvaras och lagras på ett 

sådant sätt där utomstående inte har möjligheter att identifiera personen. Det bör 

undertecknas en förbindelse om tystnadsplikt (Vetenskapsrådet 2002:12). 

 Nyttjandekravet – innebär att uppgifter får endast användas för forskningsändamål och 

får utlånas till andra forskare som ”ikläder sig de förpliktelser mot uppgiftslämnare 

och försökspersoner som de forskare som ursprungligen insamlade materialet utlovat” 

(Vetenskapsrådet 2002:14). 

Resultat 

I detta kapitel presenterar jag resultaten från min empiriska studie. Resultaten beskriver jag 

utifrån den fenomenografiska ansatsen som jag valde för mina studier. Jag använder mina 

frågeställningar som rubriker. 
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Det vanligaste sättet att samla data är genom enkät och intervjuer, skriver Forsberg. För att 

samla in data betyder det att det är upplevt (subjektivt) snarare än faktiskt (objektivt) 

inflytande som studeras. Undersökningar är på så sätt i första hand betraktade som 

attitydundersökningar som kartlägger olika gruppers uppfattningar om, i detta fall, 

elevinflytande och delaktighet (Forsberg 2000:16).  

Vuxnas uppfattningar om elevinflytande och delaktighet 

Vad innebär begreppen “elevinflytande” och “delaktighet” för fritidspedagoger? 

Pedagog A menar att elevinflytande innebär att eleverna får vara med och bestämma samt 

tycka till om vad de vill göra på fritids, till exempel i samlingar eller i fritidsmöten. 

Begreppen delaktighet definieras som möjligheten att säga till om de tycker att någonting 

behöver förändras.  

       Jag försöker ju liksom forma upp det de tycker är roligt, för stunden  

(Pedagog A).  

Pedagog B1 menar att ett sätt att kunna, som pedagog, fånga elevernas intresse är att använda 

populärkultur som elever har ett naturligt intresse för i verksamheten, och att de får vara 

delaktiga i det som görs och kunna komma med förslag. Här betonar hon att ålder kan spela 

en stor roll. Äldre elever kan få mer inflytande genom fritidsråd där de kan lämna sina förslag 

”som man snappar upp på”, än till exempel elever i förskoleklass som har mindre inflytande i 

verksamheten: 

Jag försöker fånga upp barnens liksom intresse för till exempel Pokémons nu, 

Minecraft, /.../ Det bli lite med stigande ålder också, nu har jag förskoleklass /.../ 

får dem mycket mindre delaktighet än man har med årskurs tre (Pedagog B1). 

Pedagog B2 menar att det ska finnas utrymme för att ta del av elevernas tankar och idéer och 

att visa på att elevernas ord är viktiga. Att eleverna erbjuds till utvecklingssamtal, elevråd och 

fritidsråd. Situationer när pedagogerna lyssnar spontant visar eleverna att man fångar in deras 

idéer i den dagliga verksamheten. Att kunna ha eget ansvar anser pedagogen är mycket 

viktigt.  

... även att de är delaktiga i till exempel miljön här på skolan i hallar, att man 

lägger saker tillbaka det man tagit, att man är delaktig liksom så att det fungerar 

för alla och att alla barn har ansvar för sitt agerande ... (Pedagog B2). 
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Alla pedagoger som jag intervjuade menade att elevinflytande innebär delaktighet och 

påverkan i verksamheten. Eftersom dessa begrepp är så pass centrala i styrdokumenten, så 

utgår jag ifrån att alla pedagoger känner till deras betydelse. I min studie upprepades dock 

många gånger att lärarna ”försöker” arbeta med inflytande på fritids, vilket indikerar att de 

inte ännu nått den punkt där elevinflytande spelar en aktiv roll i verksamheten. Det är möjligt 

att detta beror på att de inte är bekanta med själva begreppets innebörd. 

Hur arbetar fritidspedagoger med elevinflytande på fritidshemmet?  

 

På ett av fritidshemmen jag besökte för mina intervjuer har eleverna fritidsråd en gång i 

veckan. Pedagogerna tog upp att det finns andra råd på skolan som elevråd och klassråd, och 

en av pedagogerna berättade att de har möjligheter att vara med eleverna på utvecklingssamtal 

också. På fritidsråd deltar alla elever som går på fritids. Där kan var och en tycka och tänka 

och säga vad de vill. Med detta får eleverna en ökad förståelse för vad de lär sig och de 

förbättrar även sina kunskaper menar Selberg (2001). 

 

Pedagog A menar att det är roligt både för eleverna och för pedagoger att kunna påverka 

verksamheten och säga till vad de vill göra. På fritids skriver pedagogen ner elevernas 

synpunkter och förslag:  

Jag försöker ta till med det, och anteckna det de vill, och sen /.../ med fritidsråd 

så bestämde vi att vi ska ha förslagslåda när de får skriva lappar och lägga och 

sen så ska jag försöka ta in det i verksamheten på så bra sätt som möjligt 

(Pedagog A).  

 

Pedagog B1 bemöter elevernas åsikter och ”försöker vara lite diplomatiskt”. Även om 

eleverna har möjligheter att komma med egna synpunkter så finns det svårigheter också. 

Eleverna ger ibland orimliga förslag som inte går att genomföra som till exempel att bygga ett 

lekland på skolgården eller att man kan äta chips och popcorn varje dag till mellanmål.  

 

Jag försöker vara lite diplomatiskt, på det sättet att jag försöker ta till mig alla 

förslag men sen ibland förklara /.../ vad är elevinflytande, vad kan jag påverka 

som elev, och vad jag inte kan påverka.  (pedagog B1). 

 

Pedagogen anser att det måste finnas ramar för vad eleverna kan och får önska. Vid inköp av 

nya saker till exempel. 
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”... där ju också ramar, ramfaktorer att förhålla sig till att det inte finns 

obegränsad med saker /.../ det märker man när man är med på elevråd och sånt 

också att de ju svårt för dem yngre barn att förhålla sig: vad kan jag önska, vad 

är realistisk. Sen det är klart att, man ska bemöta deras önskan bra…”(Pedagog 

B1).  

 

Pedagog B2 lyssnar på eleverna och deras synpunkter. Hon anser att det är viktigt att kunna 

värdera om det eleverna önskar är genomförbart eller inte och verkligen förklara varför om 

det inte är genomförbart. 

 

Hur gör fritidspedagoger elever medvetna om att de arbetar med elevinflytande och 

delaktighet?  

 

Pedagogen A anser att hon använder ett demokratiskt sätt. Eftersom det är en liten elevgrupp 

hon jobbar med ”så kan ju alla få sin vilja igenom någon gång under dagen” menar hon.  

 

Pedagog B1 upplever att just i förskoleklass är de ”nog kanske lite dåliga” på att arbeta med 

elevinflytande. Personalen försöker fånga upp elevernas intresse och arbeta runt det.  

 

Pedagog B2 försöker arbeta med inflytande men upplever att eleverna inte alltid förstår när de 

är delaktiga. På fritids finns en förslagslåda där eleverna lägger sina önskningar på spel eller 

andra aktiviteter, en fritidsråd en gång i månaden samt utvecklingssamtal. 

 

Pedagog B2 anser att det är viktigt ha en diskussion med eleverna om inflytande i  

verksamheten: 

 

... sen vet jag också att en del saker kanske inte går ända ut, för en del önskemål 

är liksom ouppnåeliga, /.../ då tycker jag att det gäller att lyfta de som kommer 

med förslag som absolut går genom, och att de förslagen om att flyga till Kiruna 

att åka skidor… att man säger det vore roligt men det kan vi ju inte genomföra... 

(Pedagog B2).  

 



21 
 

  

Pedagog A tycker att de är dåliga på att använda just själva begreppen och visa på när de får 

bestämma:  

/.../ Det är jag nog dåligt på. Det är det att förhoppningsvis tänker lite med 

fritidsråd att man kan då visa att det ni säger hamnar i verksamheten /... / 

(Pedagog A). 

 

Pedagog B1 använder inte begreppen med de yngre eleverna men är noggrant med att 

förklarar för eleverna att de aktiviteterna som görs på fritids har kommit från förslagslådan, 

för att eleverna ska vara medvetna om att det är deras egna önskningar.  

 

Pedagog B2 anser att de kan bli bättre på att använda begreppet. Eleverna är medvetna om 

vad fritidsråd betyder och att de kan komma med sina punkter där. 

 
Pedagog A anser att just på hennes arbetsplats finns inte några hinder som gör det svårt att 

arbeta med elevinflytande. Eftersom det är ett litet fritidshem med bara fem elever så finns det 

tid att lyssna på och genomföra alla elevers egna idéer och förslag:  

  

... de kan ju få en dag i veckan liksom som de verkligen kan få bestämma och att 

man kan ge dem en viss tid om man vill det (Pedagog A). 

 

Pedagog B1 anser att det inte finns hinder på hennes arbetsplats fast det är väldigt många 

elever. Hon menar att det är svårt att kunna göra alla nöjda men att det går att tillgodose vissa.  

/.../ över tid och med stigande ålder så är målet faktiskt att barnen är med mer 

och påverkar verksamheten och vad som ska göras (Pedagog B1). 

 

Pedagog B2 anser också att det kan vara svårt att arbeta med elevinflytande på sin  

arbetsplats. Personalbrist är en av dem största hindren anser pedagogen och lyfter problemet 

som uppstår när alla elever har olika behov och intressen i en stor grupp. Enligt henne är det 

mycket svårt att kunna finna tillfällen till att jobba med eleverna i mindre grupp. Dock är det 

stora barngrupper på fritids så finns det ändå möjligheter att arbeta med inflytande i 

verksamheten: 

Vi har jätte bra fungerande personalgrupp så vi gör liksom vår bästa för det ska 

fungera, men allting vore ju lättare om vi skulle vara fler fysiska personen då 
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skulle man verkligen jobba med mindre grupper och också visa dem saker som 

man kanske inte kan göra för att man skulle behöva ha färre barn (Pedagog B2). 

Vuxnas uppfattning om elevinflytande och delaktighet kort sammanfattning: 

 

Pedagoger som jag intervjuade pratade inte om skolan i allmänhet, utan mer om sin egen 

situation och hur de själva arbetar med elevinflytande. Alla tre pedagoger ser på inflytande på 

olika sätt och alla tycker att det är viktigt att arbeta med elevinflytande på fritidshemmet. Det 

är viktigt att lyssna och fånga elevernas intresse för att elevinflytande ska fungera. Pedagog A 

menar att elevinflytande innebär att eleverna har möjlighet att vara med och bestämma. 

Eleverna får mycket frihet när det gäller att välja aktiviteter när det ändå finns en bestämd 

grovplanering som är gjort av pedagogen. Hinder som pedagogerna lyfter upp är stora 

barngrupper, brist på personal och att inte ha tillräckligt med planeringstid. Pedagog B1 anser 

att det saknas kunskap hos personalen när det gäller elevinflytande och att de arbetar mycket 

med detta men att de inte sätter ord på det eller skriver ner det på papper. Pedagog A har 

barnskötarutbildning och arbetar själv på fritids. Även om det finns annan personal i lokalerna 

saknas det pedagogiska diskussioner anser hon. På alla fritidshem finns fritidsråd eller elevråd 

där eleverna har möjlighet att lyfta det som de tycker är viktigt eller komma med synpunkter. 

På skola A har eleverna fritidsråd en gång i månaden där tanken är att kunna diskutera 

elevinflytande med eleverna. I en förslagslåda lägger eleverna lappar med aktiviteter och 

pedagogen försöker ta in dem i verksamheten. Det är en liten elevgrupp som går på fritids, 

men trots att de bara är fem elever uppstår det ganska ofta konflikter. Det finns alltså både 

nackdelar och fördelar med små grupper. Nackdelarna är att när eleverna är så få i 

åldersgruppen är det svårt att anpassa lekar där alla elever kan vara delaktiga. Ett annat 

problem är att det kan vara svårt med kompisrelationer. Å andra sidan får eleverna mycket 

uppmärksamhet och hjälp med sitt lärande som kan anses som fördelar. Det är bara en av 

pedagogerna som har nämnt Lgr 11 och att de har börjat planera sin verksamhet utifrån 

styrdokumenten. Miljön spelar stor roll. En trivsam miljö leder till att eleverna mår bra i 

skolan och miljön där elevernas inflytande synliggörs genom olika utställningar visar tecken 

på hur skolan är organiserad. Skolan ska vara tillgänglig och bör vara allas rätt (Selberg 

2001).  

Hinder för att arbeta med elevinflytande och delaktighet 

 

 Personalbrist 
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 Stora barngrupper 

 Okunskap gällande styrdokumenten 

 Svårt att skapa små grupper på det stora fritidshemmet 

 Brist på planeringstid 

Möjligheter för att arbeta med elevinflytande och delaktighet 

 

 Fungerande personalgrupp 

 Stort engagemang och vilja att göra bra jobb 

 

Elevernas uppfattningar om elevinflytande och delaktighet 

Hur uppfattar eleverna att de är delaktiga i verksamheten? 

 

Eleverna som jag intervjuade upplevde att de var delaktiga i verksamheten. Att vara delaktig i 

elevernas uppfattning betydde det att de får vara med i olika aktiviteter och på möten. Det 

nämner de när det gäller inköp, fritidsmöte och fria lekar.  Eleverna bestämmer själva vad de 

vill göra under den fria stunden som till exempel bygga lego eller göra pärlplattor. Utifrån de 

svaren som jag fick upplever jag att eleverna känner sig delaktiga och lägger en stor vikt på 

att alla ska trivas och ha det bra.  

 

På fritidshem A tyckte tre av fyra intervjuade elever att pedagogerna lyssnar ibland. En elev 

tyckte att de inte gjorde det. När det gäller inköp av nya saker så upplever eleverna att de kan 

vara med och säga vad de skulle vilja ha på fritids. Två av eleverna tog upp att även om de får 

säga vad de önskar så finns det inte pengar i skolan för att köpa sakerna.  

 

Eleverna på fritidshem B anser att pedagogerna lyssnar på deras intressen genom att eleverna 

lägger sina önskningar i en låda.  

 

  Nånting som man önskar kommer man att få någon dag (pojke 9 år). 

 

På fritidshem A har pedagogen gjort en grovplanering, en stor tavla där det står vad som ska 

ske under veckodagarna, till exempel måndag- skapande, tisdag- skogen och så vidare. Vad 

det är som kommer att skapas eller vilken lek som kommer att lekas i skogen bestäms när 

pedagogen tar ut en lapp ur skålen.  



24 
 

  

Pedagogen bestämde att det ska vara tema, lekar, spel och skapande. Men vi fick 

vara med att skriva på olika lappar som ska hänga där(Pojke 8 år). 

 

Aktiviteterna som elever har i idrottshallen uppfattas av eleverna som fria: 

Aså det är ingen som är bestämt, det ingen som bestämmer att här ska vi göra. 

Vi får välja vad vi vill göra (Pojke 8år). 

 

På fritidshem B väljs aktiviteterna ”ibland fröknar och ibland vi själva”(Flicka 8år). Eleverna 

använder förslagslådan när de vill framföra sina önskemål. Val av aktiviteter diskuteras på 

fritidsrådet och planeras in tillsammans med eleverna.  

 Det mest att vi kommer överens vad vi ska göra (Flicka 8 år). 

 

Fritidsmöten som eleverna tar upp är en av dem möjligheterna där eleverna kan vara  

delaktiga. Eleverna berättar att på dessa möten bestämmer de om och väljer verksamhetens 

aktiviteter.  

 

Eleverna på fritidshem A har det svårt att säga när de har fritidsmöte. En av eleverna nämnde 

fredag, men var inte säker. Vid frågan vad gör ni på fritidsmöte? Svarade en pojke (9 år) att 

de ”pratar om hur det är på fritids, vad vi skulle vilja göra nytt och så”.  

 

Eleverna på fritidshem B har fritidsmöte och är medvetna om vad det är som görs på dessa 

möten. 

/.../ då har man fått lägga önskemålgrej som man vill göra och sedan drar de och 

kollar vad vi kan göra för något (Flicka 8 år). 

 

 /.../ vi har en liten låda där man kan skriva en lapp och slänger man ner den och 

då brukar vi ta det, alltså vad vi kan göra på fritids, och så gör vi det (Pojke 9 

år). 

 

Ingen av eleverna vet vad ordet betyder. Två elever har hört det men kan inte definiera vad 

det betyder. 
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Elevernas uppfattning på elevinflytande och delaktighet kort sammanfattning 

 

Alla elever trivs på fritids och tycker att det är roligt att vara där. Eleverna på fritidshem B 

upplever att de få vara med och påverka, det gör de genom olika samtal som de har på 

fritidsmöten. Eleverna anser att det är både elever och pedagoger som bestämmer på fritids. 

På fritidshem A upprepar eleverna flera gånger att det är pedagogen som bestämmer vad som 

ska göras. Men eleverna kan också skriva aktiviteter som pedagogen tar ut från 

”förslagsskålen”. Det som Selberg menar är synpunkten på det redan planerade arbetet. Två 

elever upplever att de får göra vad de vill och att det måste bli roligt för alla.  

 

Ingen av eleverna från båda skolorna visste inte vad begreppet elevinflytande innebär. 

 

Elevernas syn på inflytande och delaktighet skiljer sig i stor grad från vuxnas syn på 

inflytande. Eleverna som har liten möjlighet att påverka sitt lärande kan vara aktiva bara i 

genomförande och redovisning av arbetet som redan planerats av vuxna skriver Selberg och 

detta uppfattar jag även från elevernas svar. Detta kan jag koppla till att eleverna inte har 

någon förståelse för vad elevinflytande betyder. Dewey (1999:149) tar upp konkreta 

pedagogiska mål i det konkreta arbetet med utbildningen: mål som bygger på existerande 

aktiviteter och behov hos den individen som skall undervisas och att detta mål måste göras på 

ett sätt som samverkar med elevernas aktiviteter. Skolan måste vara en plats där inte bara 

lärarnas stimulans och styrningen som kommer men även elevernas också (Dewey 2004:50). 

Detta kopplar jag till att eleverna måste känna sig trygga i gruppen för att våga säga vad de 

tycker och tänker.  

Resultatanalys 

Resultatet av min studie ger mig en bild av att de pedagogerna och elever som intervjuats har 

olika uppfattningar om vad det innebär att vara delaktiga i och ha inflytande i verksamheten. 

Både mina resultat och tidigare forskning visar att elevinflytande på fritidshemmet skall 

eftersträvas.  

 

Utgångspunkten för mina studier var att studera relationen mellan styrdokumenten och 

verksamheten på fritidshemmet. Resultaten visar att elevinflytande som eleverna har på 

fritidshem stämmer inte riktigt med den som beskrivs i styrdokumenten. Personalbrist, stora 

elevgrupper och även för små elevgrupper är några av de hinder som pedagoger lyfter fram 
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och som rapporten från Skolinspektionen (2010) tar upp också. Okunskap när det gäller 

skolans styrdokument hos personalen nämndes också som hinder. Deweys (2004) tankar på 

lärarens ämnesmässiga och pedagogiska kunskaper hade stort krav när det gäller ett 

målinriktat arbete. I detta fall arbete med elevinflytande.  

 

Eleverna har möjlighet att välja mellan aktiviteterna men det mesta bestäms av pedagogerna. 

Trots att grovplaneringar görs av pedagogerna utan elevernas åsikter och synpunkter så visar 

mina resultat ändå att pedagogerna upplever att de försöker arbeta med elevinflytande. 

Pedagogerna lyssnar på elevernas intresse; det finns olika slags möten där eleverna är 

delaktiga och har möjligheter att komma med förslag och synpunkter. De känner dock att det 

finns vissa hinder för att göra arbetet på bästa sätt, till exempel stora barngrupper och 

personalbrist. Både Selberg (2001) och Dewey (2004) tog upp vikten av att kunna delta i 

planeringen, genomförandet och utvärderingen av det som styr deras aktiviteter i 

inlärningprocessen. Skillnaden mellan elevråd/klassråd och fritidsråd är att elevråd/klassråd är 

under skoltid och klassen väljer representanter som presenterar klassens synpunkter, och som 

agerar som ordförande eller sekreterare. På klassråden brukar det finnas ett antal frågor som 

ska lyftas fram, och jag anser att detta skall införas på fritids också eftersom det ger stora 

möjligheter för eleverna att lära sig mötesteknik och hur demokratiska beslut kan fattas. 

Eleverna lär sig då även att kunna diskutera och fatta beslut om sin egen vistelse på 

fritidshemmet. Om inte eleverna har något inflytande utvecklar de inte en känsla av personligt 

ansvar. Man förhåller sig passiv till dem viktigaste frågorna (Dewey 2004:160). Ett sätt att 

utveckla elevinflytande och delaktighet är att låta eleverna tillsammans med fritidspedagoger 

planera verksamheten. En hög kvalitet i fritidshemmet kan gynna elevernas 

kunskapsutveckling i skolan. Med detta menar jag att delta i allt vad som gäller fritids: inköp, 

möblering, aktiviteter, pyssel, utflykter, lärande och även fri lek. Det lyfter Selberg (2001) 

också fram i sin verksamhetsidé där hon beskriver ett jämlikt samarbetsförhållande mellan 

lärare och elever. Sedan kan det finnas olika tillfällen när eleverna inte kan vara med på 

möten, till exempel när det diskuteras elevgrupp eller enskilda elever. 

 

En av pedagogerna berättade att det är viktigt med välfungerande arbetslag. Selberg (2001) 

beskriver det i verksamhetsidén också; ömsesidigt stöd för varandra är ett utav kännetecknen i 

arbete med elevinflytande. Arbetslaget måste ha samma utgångspunkter när det gäller arbete 

med inflytande och delaktighet anser jag, även om man har olika syn på olika saker. Eleverna 
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gör inte vad vi säger, eleverna gör vad vi gör, vi vuxna måste bli goda förebilder i praktiskt 

demokrati och andra värderingar (Selberg 2001). 

 

Fritidspedagogerna jag intervjuade använder sig av ett demokratiskt arbete med 

elevinflytande. De lyssnar på elevernas behov och ger möjligheter att komma till tals och ge 

sina synpunkter. Demokrati är ett begrepp som återkommer ständigt i Deweys arbeten. 

Demokrati enlig Dewey är mer än bara en speciell styrelseform, det är form av liv i förening 

med andra, av gemensam delad erfarenhet (Dewey1999:28). Kärnan i demokrati är kravet att 

varje människa ”skall medverka att skapa de värden som bestämmer den mänskliga 

sammanlevnaden - både från synpunkten av allmän social välfärd och med hänsyn till 

personlighetens fulla utveckling” (Dewey 2004:154). ”Vi kan inte ur intet ställa upp något 

som vi betraktar som ett idealsamhälle” utan vi måste bilda vår uppfattning på samhällen som 

redan finns (Dewey 1999:123). Han ansåg att den demokratiska idén om frihet inte handlar 

om att alla människor har rätt att göra vad de vill utan det handlar om att inte kränka samma 

frihet hos andra (Ibid.). Detta kan jag koppla till att eleverna inte bara kan prata utifrån vad de 

själva tycker, utan de måste lyssna och visa respekt för andras tankar och idéer för att 

elevinflytande ska fungera.  

 

För att uppnå ett meningsfullt lärande beskriver Selberg en läroprocess i åtta steg. De omfattar 

allt från ingången till lärande fram till redovisning av läranderesultat. Processen går ut på att 

eleverna själva bestämmer över sin lärande. Selberg anser att denna demokratiska syn gör att 

eleverna lär sig bättre. Eleverna utvecklar de kunskaper som läroplanens mål strävar efter. 

Min uppfattning är att fritidspedagoger använder några av dessa steg men att det är 

fortfarande ett stort arbete till att uppnå målet.  

 

Slutsats 

Syftet med min uppsats var att undersöka om fritidspedagoger arbetar med elevinflytande och 

delaktighet på fritidshem. Jag var uppmärksam även på hur pedagogerna använder begreppen 

i verksamheten. Jag anser nämligen att det är oerhört viktigt att göra eleverna medvetna om 

att de jobbar med just elevinflytande och delaktighet på fritidshemmet för att kunna fostra 

elever till demokratiska medborgare. 
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Även om pedagoger arbetar mycket med elevinflytande och delaktighet så förstår eleverna 

inte alltid vad begreppen innebär. Eleverna tolkar begreppen elevinflytande och delaktighet på 

olika sätt. Mina studier visar att innebörden av begreppet delaktighet var att eleverna är med i 

olika möten att de få vara delaktiga i olika aktiviteter till exempel fritidsmöten. Elevinflytande 

var ett nytt ord som ingen av elevernas kände till. Detta kan bero på att elevinflytande är ett 

svårdefinierat begrepp (Forsberg 2000). Elevernas okunskap om vad begreppen betyder, som 

jag noterade i mina resultat, spelar mycket stor roll när det gäller undersökningen eller svar på 

olika enkäter. Förstår inte eleverna vad ordet eller åtminstone själva konceptet betyder så kan 

de inte veta att de är delaktiga. Att använda begreppet i samband med samlingar och 

diskussioner ger eleverna bättre förståelse för att det de gör och säger är viktigt och att de har 

rätt att påverka. Det är pedagogernas uppdrag att se till att detta händer. 

Vi behöver därför hitta ett sätt att omformulera begreppet. Egentligen är det inte själva ordet 

som är viktigt, det är innebörden som räknas. Vårt uppdrag som pedagoger är att introducera 

eller prata om idéer om elevinflytande på ett sätt som barn förstår. Jag menar att om 

fritidspedagogerna tydliggör och konkretiserar begreppen för eleverna så ökar elevernas 

möjligheter att vara med och påverka sitt lärande i skolan.  

Kritik och vidare forskning 

För det första kom alla mina respondenter från samma kulturella bakgrund, så resultaten 

representerar endast svensk kultur. Det är mycket möjligt att pedagogers och elevers 

uppfattning av elevinflytande är olika i olika kulturer. Det skulle därför vara oerhört intressant 

att göra en framtida studie som utforskar synen på elevinflytande i mångkulturella fritidshem. 

Eftersom antalet nyanlända barn från andra länder ökar stadigt i Sverige anser jag att detta är 

väldigt aktuellt i dagens samhälle. Det kan till exempel finnas stora skillnader mellan kulturer 

vad gäller könsroller, vilket skulle vara intressant att studera. 

 

En annan kritik av denna studie relaterar till intervju-miljön och frågeställningen: För att få 

lite längre och mer detaljrika svar än de jag faktiskt fick hade jag kunnat ställa flera 

följdfrågor och uppmuntrat till vidare diskussion av det aktuella ämnet. Det hade också varit 

intressant att låta pedagogerna samtala om ämnet i grupp istället för en och en, eftersom detta 

hade tillåtit dem att byta idéer med varandra samt diskutera öppet.    
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Bilagor 

Bilaga 1 

Hej! 

Jag är en student från Grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem på Södertörns 

högskola i Huddinge. Jag läser nu min sista termin och håller på att skriva mitt 

examensarbete. Mitt arbete handlar om elevinflytande på fritidshemmet.  

Syftet med min uppsats är att undersöka om hur fritidspedagoger arbetar med elevinflytande 

på fritidshem, på vilket vis de gör det, samt hur uppfattar de begreppet elevinflytande och 

delaktighet.  

Jag har fördjupat mig i forskning och litteratur kring mitt aktuella ämne, men behöver också 

hjälp av er verksamma fritidspedagoger genom intervjuer. Jag vill därför intervjua dig, som 

arbetar på fritidshemmet. Intervjun kommer att bestå av nio huvudfrågor samt eventuella 

följdfrågor.  

Jag beräknar att intervjun kommer att ta ca 30 minuter och jag hoppas att du har möjlighet att 

delta.  

Vid intervjun och i mitt arbete kommer jag att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska 

principer, och detta innebär att deltagandet är frivilligt och att du när som helst kan avbryta 

intervjun och därmed ditt deltagande. Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och 

resultatet kommer endast att användas i forskningsändamål.  

Vid frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta mig eller min handledare för mer 

information.  

Med vänliga hälsningar  

Oksana Macijauskiene   Mail: oksana.macijauskiene@varmdo.se 

                         Tfn: 073526638 

 

 

 

 

mailto:oksana.macijauskiene@varmdo.se
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Bilaga 2 

 

Hej! 

Jag är en student från Södertörns högskola som läser till Grundlärare med inriktning mot 

fritidshem. Jag läser nu min sista termin och håller på att skriva mitt examensarbete. Mitt 

arbete handlar om elevinflytande på fritidshemmet.  

För att kunna ta reda på detta behöver jag intervjua några elever på fritidshemmet. Mitt syfte 

med intervjun är att eleverna berättar och diskuterar deras inflytande och delaktighet på 

fritidshemmet.  

Jag beräknar att intervjun kommer att ta ca 30 minuter och ske på fritidstid. Intervjun kommer 

att spelas in.  

Vid intervjun och i mitt arbete kommer jag att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska 

principer, och detta innebär att deltagandet är frivilligt och att du när som helst kan avbryta 

intervjun och därmed ditt deltagande. Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och 

resultatet kommer endast att användas i forskningsändamål.  

 

Är det ok för dig som vårdnadshavare att ditt barn medverkar i intervjun?  

 

Vårdnadshavare 1   Vårdnadshavare 2  

 

JA  NEJ   JA  NEJ  

underskrift_____________ underskrift ____________________ 

 

Vid frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta mig för mer information.  

Med vänliga hälsningar  

Oksana Macijauskiene   Mail: oksana.macijauskiene@varmdo.se 

                             Tfn: 0735266386 

 

 

 

mailto:oksana.macijauskiene@varmdo.se
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Bilaga 3 

 

Intervju barn: 

1. Vad tycker du om mest på fritids? 

2. Vilka aktiviteter finns här på fritids? 

3. Hur väljer ni olika aktiviteter? 

4. Vem som hittar på aktiviteterna? 

5. Frågar era fritidspedagoger er vad vill ni göra på fritids? 

6. Hur får ni vara med och bestämma över er tid på fritidshemmet?  

7. När fritidshemmet ska köpa in saker till ert fritidshem, får ni vara med och säga vad ni 

vill ha?  

8. Tycker ni att pedagogerna lyssnar på era intressen? 

9. Har du hört ordet elevinflytande och delaktighet på fritids någon gång? Vet du vad det 

betyder? 
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Bilaga 4 

Intervjufrågor fritidspersonal: 

 

1. Vad innebär begreppet inflytande för dig? Hur förstår du ordet inflytande? 

2. Vad innebär begreppet delaktighet för dig? 

3. Upplever du att du använder demokratisksätt i ditt arbete? 

4. Upplever du att ni här på fritids arbetar med elevinflytande? 

5. Upplever du att ni här på fritids arbetar med elev delaktighet? 

6. Tycker du att det är viktigt att eleverna få möjligheter att påverka i verksamheten.  

7. Finns det hinder för att arbeta med elevinflytande på fritids? Möjligheter? 

8. Hur bemöter du eleverna när de har åsikter, förslag eller synpunkter på verksamheten? 

9. Pratar ni om elevinflytande med eleverna? Använder ni själva begreppet? 

 

 

 

 

 

 

 


