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Elevers delaktighet och inflytande ses som viktig inom skolan där eleverna ska 

uppfostras till demokratiska individer. Under vår verksamhetsförlagda utbildning fick 

vi uppfattningen att eleverna inte fick vara med och bestämma så mycket. Syftet med 

undersökningen är att skapa kunskap om på vilka sätt och i vilka situationer elever ges 

möjlighet att vara med och påverka aktiviteter på fritidshemmet. Forskningsfrågorna 

var: 

• Vilka uppfattningar om delaktighet och inflytande har eleverna på 

fritidshemmet?  

• Vad har eleverna för erfarenheter av inflytande över aktiviteter på 

fritidshemmet? 

Studien utgår ifrån barns perspektiv då vi vill få en bild av deras uppfattningar och 

upplevelser. Den utgår också från det sociokulturella perspektivet som har sin grund i 

Vygotskijs teorier om lärande samt från Roger Harts delaktighetsstege. Studien 

använder en kvalitativ metod med inspiration från etnografisk ansats där vi med hjälp 

av samtalspromenader skapade vår empiri. I resultatet framkom tre teman, Samlingen, 

Aktiviteter och dess regler samt Fröken lyssnar. Resultatet visar att eleverna upplevde 

att de fick vara med och bestämma över aktiviteterna på fritidshemmet och att de hade 

en del erfarenheter av inflytande i form av till exempel samling och fritidsråd.  

Sökord: inflytande, delaktighet, barns perspektiv, sociokulturellt perspektiv, fritidshem 



 

 

 

Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till de skolor som tillät oss att utföra vår studie hos dem. Vi vill tacka 

de underbara elever som har ställt upp och hjälpt oss i vårt arbete genom att dela med sig av 

sina tankar och erfarenheter. Vi vill också tacka vår handledare Rebecka Florin Sädbom för att 

ha väglett oss och gett oss stöd under studiens gång. Till sist vill vi tacka våra familjer som har 

varit förstående och stödjande under tiden vi skrev uppsatsen. 
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1 Inledning 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning möttes vi av olika fritidshemskulturer, där 

eleverna inom vissa fritidshem gavs få möjligheter att ha inflytande och delaktighet över 

aktiviteter på fritidshemmet. Att eleverna inte fick vara med och påverka sin undervisning, 

upplevde vi som något som strider mot fritidshemmets uppdrag. Enligt Läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 ska eleverna uppfostras till att bli 

demokratiska samhällsmedborgare, därför är det viktigt att fritidshemmet ska jobba med 

elevernas inflytande och delaktighet över aktiviteter på fritidshemmet (Skolverket, 2016).  

Skolinspektionen (2010) belyser att elevinflytande inom fritidshemmet är något som 

behöver stärkas, där fritidshemmet behöver arbeta mer med demokratiska arbetsformer. 

Därför valde vi att undersöka detta specifika område närmare. Och fokuserar på vilka 

erfarenheter eleverna har av inflytande och delaktighet över aktiviteterna på 

fritidshemsverksamheten. Detta för att fritidshemmet ska främja elevernas inflytande och 

delaktighet för att påverka sin utbildning, vilket fritidshemmet ska se till att utgå ifrån 

(Skolverket, 2016). Enligt Elvstrand (2009) uppfattar eleverna att de endast kan vara med 

och påverka skolan när det gäller situationer där eleverna kan ha formellt inflytande som 

till exempel klassråd och elevråd. Mot denna bakgrund vill vi undersöka om det stämmer 

också i fritidshemmets praktik. 

Det är dags att ändra vår barnsyn och se elever som vilka människor som helst förespråkar 

barnläkaren och barnrättsaktivisten Lars H Gustafsson (2016). Vuxna bör vara mer nyfikna 

på varje enskild elev, därför är det viktig att inte utsätta eleverna för saker de inte är mogna 

att ta. Det är mycket viktigt anser Gustafsson att elever blir sedda och lyssnade till vilket 

är viktigt att fritidslärarna ser till att ägna sig åt en stund under dagen. Förändringar av 

lokaler och organisation kan krävas ifall något inte fungerar. Gustafsson påpekar att 

fritidshemmet är en plats där det genomsyrar hela barnkonventionen. Därför är elevers 

delaktighet och inflytande mycket väsentliga på fritidshemmet. 

Tidigare forskning (Lundqvist, 2016; Rönnlund, 2011; Elvstrand & Thornberg, 2012) visar 

att elevernas delaktighet och inflytande över aktiviteter och verksamheten behöver 

förstärkas, vilket vi också upplevt under vår verksamhetsförlagda utbildning. Stämmer 

detta om vi frågar eleverna? Vi vill därför utifrån barns perspektiv belysa elevernas 

uppfattningar och upplevelser om hur de får påverka fritidshemmets aktiviteter. Med vår 
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studie hoppas vi kunna bidra med större förståelse kring elevernas uppfattningar av sin 

delaktighet och inflytande på fritidshemmet. Detta för att synliggöra hur fritidslärarna kan 

planera sin verksamhet utifrån elevernas intresse och behov. Från början hade vi tänkt att 

undersöka elevernas inflytande över fritidshemsverksamheten men på grund av 

tidsbegränsning var vi tvungna att avgränsa oss till endast aktiviteter på fritidshemmet. 
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2 Syfte 

Syftet med undersökningen är att skapa kunskap om på vilka sätt och i vilka 

situationer elever ges möjlighet att vara med och påverka aktiviteter på fritidshemmet.  

Forskningsfrågor  

• Vilka uppfattningar om delaktighet och inflytande på fritidshemmet har eleverna?  

• Vad har eleverna för erfarenheter av inflytande över aktiviteter på fritidshemmet?  
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3 Bakgrund  

I detta avsnitt belyser vi de styrdokument som fritidshemmet ska arbeta utifrån för att 

uppfylla sitt uppdrag kring elevernas delaktighet och inflytande.   

3.1 Fritidshemmets uppdrag 

Enligt Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2016 ska eleverna 

ges möjlighet att lära sig om demokratiska arbetssätt genom att låta dem delta och utöva 

inflytande i olika sammanhang i verksamheten. De ska också genom detta utveckla tilltro 

till sig själva. Eleverna ska uppmuntras till att aktivt engagera sig i frågor som rör 

utbildningen och dem själva. Beroende på elevernas ålder och mognad ska arbetsformerna 

för deras inflytande anpassas (Skolverket, 2016). 

Enligt Allmänna råd med kommentarer för fritidshem ska fritidslärarna planera sin 

undervisning utifrån elevernas intresse och behov. Eleverna på fritidshemmet ska ha 

möjlighet att få vara med och påverka aktiviteter som ska genomföras, därför är det viktigt 

att fritidslärarna lyssnar till deras åsikter och önskemål. Kommunikationen är redskapet 

för att få eleverna att förstå lärarnas ställningstagande. Detta genom att fritidsläraren 

förklarar sina åsikter för eleven. Eleverna ska mötas med respekt och erbjudas en likvärdig 

undervisning, där de ska delta och ha inflytande i saker som berör dem. Elever i en grupp 

har olika förutsättningar att kunna uttrycka sig, då fritidslärarnas uppdrag är att stödja 

eleverna behöver fritidslärarna hjälpa dem att sätta ord på deras känslor och åsikter. 

Skolverket hävdar att det förekommer att elever är högljudda, vilket minskar möjligheten 

för tystlåtna elever att komma till tals (Skolverket, 2014). 

Enligt Skolinspektionen (2010) ingår det i skolans uppdrag att lära eleverna att bli 

självständiga och demokratiska människor. Eleverna ska ges möjlighet att uttrycka sina 

tankar och åsikter om utformningen av verksamheten i olika sammanhang. Men att lära sig 

lyssna på och respektera andras åsikter är lika viktigt. Enligt Skolinspektionen väljer 

eleverna vad de vill göra utifrån det fritidslärarna anser vara lämpligt, som till exempel när 

de ska välja vad de ska göra i den fria leken. Enligt Skolinspektionen behöver elevernas 

möjligheter att påverka verksamhetens utformning förstärkas, då större delen av 

fritidshemmen uppges inte ha kommit så långt i detta arbete. Skolinspektionen anger också 

att eleverna inte upplever att de har fått större inflytande eller möjlighet till påverkan allt 
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eftersom de blivit äldre. De upplever att de endast fått större frihet att röra sig över 

verksamhetens ytor eller fått tillgång till annat material. Eleverna får ett litet inflytande 

genom att lärarna tolkar deras behov istället för att tydliggöra vad det innebär att ha 

inflytande och fråga eleverna efter deras synpunkter (Skolinspektionen, 2010). 

3.2 Begreppsförklaring  

Fritidshem – ”den organisation och den verksamhet som bedrivs före och efter skoldagen 

för yngre skolbarn” (Pihlgren, 2011, s. 22). 

Fritidslärare – ”betecknar den yrkeskategori, som har en högskoleutbildning inriktad på 

arbete i fritidshem” (Pihlgren, 2011, s. 22). Undersökningen riktar sig mot lärare som 

arbetar på fritidshem. I studien benämns alla yrkeskategorier med inriktning mot arbete i 

fritidshem som fritidslärare. 

Elev –  Den som deltar i utbildning inom skola och fritidshem (SFS 2010:800). 

Empiri – ”är kunskap som man fått utifrån erfarenheten och via sinnena” (Bryman, 2011, 

s. 25). 

Demokrati – begreppet kan gälla hur en stat styrs genom folkvälde men också omfatta 

medborgarnas friheter och rättigheter (Pihlgren, 2011). Med demokrati avser vi rätten till 

att få vara med och bestämma tillsammans. 
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4 Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt redogör vi för de perspektiv och begrepp som ligger till grund för studien. 

Genom barns perspektiv och det sociokulturella perspektivet kan vi skapa förståelse för 

hur elever skapar sin identitetsuppfattning i sin sociala omgivning. För att kunna analysera 

elevernas delaktighet och inflytande kan Roger Harts (1992) delaktighetsstege vara till 

hjälp i analysarbetet. Vi väljer dessa perspektiv för att komma så nära elevernas 

uppfattning om deras delaktighet och inflytande som möjligt.  

4. 1 Barns perspektiv 

Vi utgår från barns perspektiv för att skapa förståelse för hur eleverna tycker och tänker ur 

deras perspektiv samt att få deras uppfattning om delaktighet och inflytande kring 

aktiviteter på fritidshemmet. En viktig aspekt av att utgå från barns perspektiv, är att låta 

barnen komma till tals, detta för att fånga deras syn på en företeelse (Lindgren & Halldén, 

2001). Enligt UNICEF (2009) har barn rätt till yttrandefrihet och barn ska ges inflytande 

över frågor som berör dem. Detta genom att låta barnet komma till tals och göra sin röst 

hörd. Johansson (2003) tydliggör detta med att utgå från barns perspektiv och förklarar att 

det inte är att uppleva eller känna som barnet gör, utan att förstå barnets värld. Johansson 

menar också att barns perspektiv är det som visar sig hos barnet, utifrån deras upplevelser 

och tankar de har skapat genom erfarenheter. En viktig grund för att förstå barnet är att 

närma sig deras perspektiv och skapa ett förhållningssätt för att förstå dem. Detta påpekar 

hon att man kan göra genom att skapa interaktion med barnet, vilket kräver att forskaren 

har både fysisk och psykisk närhet till barnet.  

Att utgå från barnets omvärldsuppfattning och kunskapskonstruktion är betydelsefullt för 

att vuxna ska få ny kunskap, vilket kan bidra till ifrågasättande av sådant som vuxna ofta 

tar för givet. Barn uppträder som aktörer som uttalar sig utifrån deras villkor, situation och 

miljö. Därför bör vuxna intressera sig för barns situation i skola och samhälle (Qvarsell, 

2003). Vägen till barns perspektiv går genom samtal mellan barn och vuxna. Genom att 

involvera barnen som informanter och samtalspartner skapar vi som forskare kunskap 

tillsammans med barnen. Detta är en förutsättning för att kunna förstå deras perspektiv 

(Arnér & Tellgren, 2006).  
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4.2 Delaktighet och inflytande 

Delaktighet är när en elev aktivt deltar i något. Inflytande är när en elev har möjlighet att 

påverka (Pihlgren, 2011). För att kunna ha inflytande måste man kunna delta i något. Med 

andra ord för att individer ska kunna fatta beslut måste de kunna vara med och göra sin 

röst hörd. Harts delaktighetsstege består av åtta olika steg för att kunna analysera barns 

delaktighet och inflytande. De tre första stegen som Hart nämner beskrivs som att barnen 

inte har någon delaktighet, dessa kategoriseras: manipulation, dekoration och 

symbolvärde.  

• Steg ett är manipulation som handlar om när barnet inte har något eget inflytande 

över sina åsikter, där någon annan individ påverkar vad barnet ska tycka. I detta 

fall har barnet ingen förståelse för sina handlingar och varför de tycker som dem 

gör.  

• Steg två dekoration är när barn används som dekoration för att marknadsföra 

vuxnas idéer. Hart ger ett exempel när barn får T-shirts som är relaterade till ett 

budskap som barnet använder på ett evenemang men har ingen aning om vad det 

innebär.  

• Steg tre symbolvärde, här tros barn vara delaktiga men i själva verket är de inte det. 

Elvstrand (2009) ger ett exempel när barnet är involverat i ett ”demonstrationståg” 

där barnet varken vet sin roll eller har förståelse för vad det handlar om. 

De andra fem stegen beskrivs av Hart (1992) som att barn har grader av delaktighet, dessa 

kategoriseras: anvisade men informerade, rådfrågade och informerade, beslut initierade 

av vuxna men delade med barn, beslut initierade och styrda av barn samt beslut initierade 

av barn men gemensamt med vuxna. 

• Steg fyra anvisade men informerade handlar om när barnet är informerad om vad 

projektet handlar om, vad hen har för roll i det hela och vem som har fattat detta 

beslut samt varför. Därefter får barnet frivilligt välja att delta i projektet eller inte.  

• Steg fem rådfrågade och informerade är när ett projekt drivs av vuxna men barn 

förstår vad processen handlar om och deras åsikter tas på allvar. Med andra ord 

vuxna tar hänsyn till barnens åsikter vid beslut. 

• Steg sex beslut initierade av vuxna men delade med barn är när ett projekt sätts 

igång av vuxna där besluten delas med barnen. Detta genom att vuxna och barn 
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gemensamt samarbetar för att uppnå ett mål som är acceptabelt för båda. Här är det 

viktigt att alla respekterar varandras åsikter även om de inte är överens.  

• Steg sju beslut initierade och styrda av barn är när barnen tar egna initiativ och 

sätter igång ett projekt utan att vuxna är involverade. Det är barnen som styr och 

fattar egna beslut. Detta kan vara till exempel en aktivitet som barnen själva sätter 

igång och är ansvariga för hur det ska gå till samt vilka förändringar som görs inom 

aktiviteten.  

• Steg åtta är den högsta graden i Harts delaktighetsstege som benämns beslut 

initierade av barn men gemensamt med vuxna. Här handlar det om när barnen tar 

egna initiativ att starta ett projekt där vuxna finns till för att stötta dem. En vuxen 

kan stötta barnet vid behov genom att föreslå hur de kan förbättra deras projekt. 

Här har barn lika villkor som vuxna att påverka och fatta beslut.   

4.3 Det sociokulturella perspektivet 

Den teoretiska utgångspunkten för denna studie är Vygotskijs sociokulturella perspektiv. 

Detta innebär att vi vill skapa kunskap om hur elever samspelar med andra personer i sin 

omgivning för att få vara delaktiga och ha inflytande över aktiviteter inom den kontexten 

de befinner sig i. Vi vill även studera hur de har konstruerat sin kunskap om delaktighet 

och inflytande ur deras perspektiv i samspel och interaktion med andra människor.  

Begreppet sociokulturell handlar om att människor tillägnar sig egen kunskap och formas 

utifrån sitt deltagande i den sociala omgivningen. Det kan handla om deltagande i 

kulturella aktiviteter och hur de använder sig av redskap för att samspela med andra 

människor. Språket är i det sociokulturella perspektivet det viktigaste redskapet för att 

förstå människors lärande (Säljö, 2010).  

4.3.1 Tanke och språk 

Säljö (2010) beskriver att tänkandet hos en människa är ett slags samtal som sker inom 

människan med hjälp av språkliga redskap. Människan för ett resonemang med sig själv 

istället för med en eller flera samtalspartners, vilket kallas för ”inre tal”. I detta perspektiv 

blir tänkandet, som Säljö benämner, det ”inre talet” medan kommunikationen med en eller 

flera samtalspartners blir det ”yttre talet”. Tanken i detta fall är kunskap och information 

som överförs till en individ och bevaras i hjärnan som en bild eller representation. Detta 

innebär att tanken är det som har inhämtats från den yttre verkligheten och är något som 
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sker i individens hjärna. Inom det sociokulturella perspektivet är det naturligt att beskriva 

tänkandet som en social process, det vill säga något som sker inom ett socialt samspel. 

Detta är något som sker mellan människor likaväl som inom dem. Detta sker genom ett 

samtal då människor ger och tar i till exempel diskussioner, vi tänker alltid i en grupp 

(Säljö, 2010). 

4.3.2 Mediering 

Säljö (2014) beskriver mediering som ett av de grundläggande begreppen inom ett 

sociokulturellt perspektiv. Mediering innebär att människor använder sig av verktyg eller 

redskap när de försöker förstå världen runt omkring dem och agerar i den. Enligt Säljö 

finns det två olika slags redskap, det språkliga och det materiella. Ett språkligt redskap kan 

vara ett teckensystem vi använder för att kommunicera med varandra och tänka med. 

Exempel på olika språkliga redskap kan vara bokstäver, siffror och begrepp. Dessa redskap 

har sitt ursprung i den kulturella utvecklingen. Människor använder alltså kulturella 

redskap när de tänker och kommunicerar för att förstå världen runt omkring dem. Det kan 

därför ses som att de språkliga redskapen utvecklas inom gemensamma kulturella 

sammanhang. Den materiella medieringen sker genom fysiska redskap som till exempel 

användandet av en penna för att skriva med. Säljö menar att istället för att prata om de 

medierande verktygen för sig bör de ses som att de fungerar tillsammans. De språkliga 

verktygen behöver de materiella verktygen och vice versa för att fungera. Som till exempel 

bokstäver och papper som tillsammans bygger en bok. 

4.3.3 Appropriering  

Enligt Säljö (2014) används appropiering inom det sociokulturella perspektivet för att 

beskriva och förstå lärande. Appropriering är mycket viktigt för att individen ska lära sig 

och utvecklas. Det är till exempel när barnet lär sig förstå det sociala samspelet och 

utvecklar sin identitet. Detta genom att barnet tillägnar sig ny kunskap från sin sociala 

omgivning och blir förtrogen med den. Inom det sociokulturella perspektivet är människan 

en individ som ständigt utvecklas, och har möjlighet att tillägna sig kunskaper i flera olika 

samspelssituationer. Detta innebär att genom samspel med andra individer har människan 

möjlighet ta till sig ny kunskap, det vill säga vi approprierar ny kunskap (Säljö, 2010).  
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4.3.4 Närmaste utvecklingszonen 

Säljö (2010) påpekar att för Vygotskij är lärande något som sker i samspel med 

omgivningen. Lärande är inte en process som sker individuellt utan något som sker genom 

interaktion mellan den lärande och omgivningen som individen befinner sig i. Den 

närmaste utvecklingszonen är en zon där människan kan samspela med andra kunniga 

individer, som till exempel lärare eller andra elever. Detta innebär att eleven stöds av 

kompetenta personer för att lärande ska kunna ske eller utvecklas. Denna utvecklingszon 

beskriver vad en person kan tillägna sig på egen hand och vad den kan tillägna sig med 

stöttning av en eller flera kompetenta personer. Inom den närmaste utvecklingszonen är 

kunskapen för att behärska något svårare inte långt borta, utan eleven kan med hjälp av 

stöttning nå dit. 

 

4.4 Sammanfattning 

I denna studie är språket särskilt viktigt då vi vill kommunicera med eleverna med syfte 

att lyssna till deras beskrivningar och upplevelser för att få en uppfattning av deras 

verklighet. Materiellt redskap kommer att användas i form av mobiltelefon med kamera 

och ljudinspelning. Eleverna kommer få ta en bild på platser för att skapa underlag för 

vidare samtal, likt Klerfelt och Haglund (2011) och som ett komplement till samtalen. 

Genom att utgå från barns perspektiv skapas förståelse för deras tankar kring sin 

delaktighet och inflytande. Detta kommer att vara redskap för att tolka och analysera 

resultaten i studien. Som ytterligare en grund i analysen är Harts delaktighetsstege till hjälp 

för att undersöka i vilken grad eleverna har delaktighet och inflytande. 
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5 Tidigare forskning 

I detta avsnitt redogörs tidigare forskning om delaktighet och inflytande samt hur de 

pedagogiska verksamheterna arbetar. Tidigare forskning fokuserar på hur eleverna ges 

möjlighet till delaktighet och inflytande samt i vilka situationer. Elevernas delaktighet och 

inflytande handlar om hur eleverna får vara med och påverka kontinuerligt. Råd och öppna 

diskussioner handlar om hur eleverna ges möjlighet att påverka kollektivt. 

5.1 Elevernas delaktighet och inflytande 

Forsberg (2000) har med hjälp av utvärderingsforskning granskat åtta olika 

undersökningar som hon själv har genomfört under 1990-talet. Under den perioden 

fokuserades det mycket på elevernas individuella och informella inflytande. Särskilt inom 

planering och utvärdering av skolans verksamhet. Forsberg berättar att studiernas karaktär 

närmast beskrivs som fallstudier där flera olika metoder som frågeformulär, intervjuer, 

observationer och studier av dokument använts för att generera data. Åldrarna på eleverna 

i dessa åtta olika undersökningar sträcker sig från förskoleklass till årskurs nio. I 

undersökningarna har elevinflytandets innehåll och omfattning beskrivits på olika sätt. De 

olika områden som fokuserats är: uppfattningar om elevers inflytande, frekvensen av eller 

styrkan i elevernas inflytande, om eleverna får information och har möjlighet att uttrycka 

vad de tycker, om lärarna lyssnar på och tar hänsyn till det eleverna tycker, om eleverna 

deltar i beslutsfattande eller kan göra självständiga val samt om elever kan kontrollera vissa 

delar av undervisningen som till exempel undervisningens innehåll. I resultatet framgår det 

att deltagarnas uppfattningar om elevernas inflytande varierar beroende på vilken skola 

eller enhet de tillfrågande tillhör och inte om det är elev eller lärare man frågar. De 

beskriver elevernas inflytande som allt ifrån väldigt litet till väldigt stort beroende på i 

vilket sammanhang de tillfrågas. Det framgår av resultaten att eleverna har olika stort 

inflytande beroende på vilken del av verksamheten de försöker påverka. De får till exempel 

ofta bestämma arbetsformer eller hur en uppgift ska redovisas, men sällan ämnets innehåll 

eller antal redovisningar. Elevernas uppfattningar om sitt inflytande och möjlighet att 

påverka varierar mellan de olika studierna. En del tycker att de har inflytande och är nöjda 

med att lärarna bestämmer en del, men många tycker att deras inflytande inte är tillräckligt 

och vill att det ska utökas inom vissa områden. 
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Sheridan och Pramling Samuelsson (2001) har i sin studie genomfört intervjuer med barn 

som går i förskolan för att ta reda på hur barnen uppfattar sina möjligheter att utöva 

inflytande. Deras studie utgår ifrån barns perspektiv och ett interaktions perspektiv, där 

elever beskriver sig själva, andra människor och sin sociala omgivning. Genom intervjuer 

med barnen visade resultatet att de upplever att de får bestämma över sina lekar och 

aktiviteter. Vidare i analysen framgår det att barnen främst bestämmer över de lekar och 

aktiviteter som de själva startar och i mindre utsträckning är med och påverkar 

organisation, rutiner, innehåll och aktiviteter som lärarna har bestämt. Sheridan och 

Pramling Samuelsson beskriver att ett mått på hög kvalitet är i hur hög grad barnen får 

vara med och bestämma samt påverka de flesta aktiviteter och processer som pågår. Genom 

att låta barnen träna mer på att utöva inflytande i förskolan kan kvalitén ytterligare öka i 

verksamheten. De beskriver också att en del barn uppfattar att de endast kunde bestämma 

över sig själva och det de själva gör i förskolan, resten av tiden ansåg barnen att det är 

lärarna som bestämmer.  

Elvstrand (2009) har forskat om delaktighet i skolans vardag och hon utgår från ett 

barndomssociologiskt perspektiv, där barndomen konstrueras utifrån den tid och det rum 

som det handlar om. Hon utgår även från barns perspektiv och erfarenheter, där empirin 

konstrueras med hjälp av en etnografisk ansats. Detta genom observationer, intervjuer, 

barns teckningar och informella samtal under två år med elever och lärare i årskurs fyra 

och årskurs fem i en skola. Resultatet pekar på att elever som inte känner gemenskap i 

elevgrupper har svårare att utöva inflytande inom andra områden. Elever som inte är 

delaktiga i ett kamratskap har svårare att delge sina åsikter och komma till tals för att 

påverka. Elvstrand anger att det finns elever som behöver stöd av lärarna för att göra sin 

röst hörd och för att kunna vara med och påverka. Resultatet visar även att det beror mycket 

på vilken skicklighet eleven har på att ”inflytandeförhandla”. Detta betyder på vilket sätt 

eleven använder strategier för att utöva inflytande i diskussioner samt hur stor vilja eleven 

har att argumentera och säga emot inom olika områden i skolan. Elvstrand anger att 

elevernas delaktighet och inflytande kan variera från olika tillfällen beroende på lärarens 

öppenhet för att möjliggöra inflytande. Det beror på vilken lärare eleven möter, hur eleven 

kan delta och ha inflytande i en lektion. Elvstrand belyser att en del elever förhandlar ofta 

inom olika sammanhang med sina lärare, samtidigt som andra elever gör det sällan.  
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Lundkvist (2016) har skrivit om hur demokratiska handlingar sker mellan lärare och barnen 

på förskolan. Lundkvist utgår ifrån ett barndomssociologiskt perspektiv och 

variationsteorin, för att analysera och tolka hur demokratiska förhållningssätt lärs ut och 

vilka uppfattningar om demokrati som skapas i förskolan. Variationsteori handlar om vad 

som ska läras och hur innehållet i undervisningen kan formuleras för att det skall vara 

möjligt att lära. Empirin konstruerades utifrån 90 timmars videoinspelning, där barnen i 

förskolan samspelade och hade inflytande med varandra samt när barnen samspelade med 

lärarna. Detta gjordes genom samlingsstunder, fria aktiviteter och planerade aktiviteter. 

Resultatet visar att det finns barn som har svårt att ta egna initiativ i en samling och göra 

sin röst hörd. Detta krävde att en lärare hoppade in och styrde samlingen för att skapa 

inträde för barnet för att det skulle få möjlighet att utöva inflytande och göra sin röst hörd 

i samlingen. Det visar sig också att elever gavs begränsat inflytande när det gäller 

aktiviteters regler, eftersom barn kan ha en annan avsikt än det lärarna har som avsikt i en 

gemensam aktivitet. Barn som ville ha inflytande över sitt eget deltagande och handlande 

hänvisades till att de var tvungna att följa reglerna som alla andra barn. Barns inflytande 

kan även variera beroende på vuxnas öppenhet att skapa möjligheter för barnen att ha 

inflytande genom dialog med den vuxne, detta berodde på med vilken lärare eleverna 

samtalade. Lärarna var oense om vad eleverna fick göra och inte göra. Därför anger 

Lundkvist att gemensamma diskussioner är bra tillfällen för att lärarna ska samspela med 

barnen om frågor som berör dem.  

 

Danell (2006) utgår ifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv där han genom indirekta 

observationer tagit del av fem kollegiesamtal. I kollegiesamtalen deltog tre 

fritidspedagoger, tre förskollärare, två lågstadielärare, två årskurs ett till sju lärare samt en 

speciallärare. Danell beskriver att inom elevinflytande framträder ett antal olika uttryck 

som till exempel ansvar, bestämma, lyssna, påverka och förslag som kan kopplas samman 

med elevinflytandets innebörd. I resultatet framgår det att begreppet elevers ansvar är 

något lärarna använder i formuleringen av delmål av arbetet med elevinflytande och ses 

som något viktigt i elevernas utveckling. Men vad eleverna ska ansvara för anges inte i 

deras mål. Begreppet bestämma förklaras som ett väldigt brett begrepp. De menar att 

eleverna får bestämma ”över sitt eget liv”, vilket innebär allt ifrån att de bestämmer mycket 

och över sig själva, till att de får bestämma utifrån ett begränsat och angivet innehåll som 

lärarna angett, vilket betyder att de inte bestämmer så mycket. Danell beskriver att utifrån 

lärarnas tolkning av elevernas svar är eleverna nöjda med sitt inflytande i fritidshemmet. 
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Det framgår också att de resultat som pekar mot bristfälligt inflytande bortförklaras med 

hänvisning till att de flesta eleverna är nöjda med sitt inflytande. Det som eleverna har 

störst möjlighet att påverka är vad de ska leka och med vem de ska leka, medan inflytandet 

mellan elev och lärare inte prioriteras. Att eleverna känner att de får vara med och 

bestämma ses som viktigt. Detta tillgodoses enligt lärarna genom att eleverna inte tvingas 

på några uppgifter utan kan istället välja utifrån de alternativ som finns på fritidshemmet. 

När det handlar om frågorna om vad eleverna inte får vara med och bestämma, framhävs 

enligt Danell de resultat som visar att det är bra att lärarna bestämmer. Detta motiveras av 

lärarna genom att hänvisa till de eleverna som sagt att de använder sig av redan bestämda 

regler för att lösa konflikter. Lärarna belyser också ett problem med att eleverna inte alltid 

är medvetna om att de är med och bestämmer. Om ett beslut ska fattas i en grupp upplever 

vissa elever att de inte har fått vara med och bestämma ifall det inte blir som de ville, eller 

om de har svårt att komma till tals inom gruppen. Begreppet lyssna tilldelas också lite olika 

innebörd beroende på vilket sammanhang som beskrivs. Inom skolan beskrivs det som 

elevens förmåga att lyssna på läraren och om läraren lyssnar till eleven. På fritidshemmet 

beskrivs begreppet mer inom ett socialt sammanhang där elevernas förmåga att lyssna på 

sina kompisar eller att få sin röst hörd i elevgruppen fokuseras. Inom elevinflytandet anges 

möjligheten att få komma med förslag som viktig. Lärarna berättar att de uppmuntrar 

eleverna att komma med förslag och att de försöker ta tillvara de förslag som ges. De anger 

också att de inte planerar verksamheten tillsammans med eleverna men tar hänsyn till deras 

synpunkter. Med förslag menar lärarna att eleverna kan komma med förslag i direkt 

anslutning till en aktivitet eller att de lämnar förslag för att påverka planeringen av 

aktiviteter (Danell, 2006). 

5.2 Råd och öppna diskussioner 

Elvstrand (2009) anger att eleverna uppfattade att inflytande endast kunde ske i formella 

situationer, som till exempel när de skulle rösta om ett beslut genom olika råd och öppna 

diskussioner. Detta insåg eleverna är en plats där de kunde uttrycka sina åsikter och där de 

kan delta i beslut. 

 

Rönnlund (2011) har skrivit om demokrati och deltagande, där hon har forskat om det 

formella och informella inflytandet. Det formella inflytandet beskrivs till exempel när 

elever kan utöva inflytande vid bestämda tillfällen som i klassråd eller elevråd. Det 

informella inflytandet innebär att eleverna är med och påverkar kontinuerligt och inte inom 
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en bestämd tid. Med hjälp av en etnografisk forskningsansats har Rönnlund haft fältsamtal 

och gjort intervjuer med elever och vuxna. Avhandlingen utgår ifrån deltagardemokratiskt 

inriktade teorier. I resultatet framgår det att ett flertal av eleverna anger att de inte kan 

utöva inflytande som de vill, detta gäller både det formella och informella inflytandet. 

Frågor som hade med påverkan av den enskilda undervisningen att göra togs upp i råden. 

Därför anger Rönnlund att skolan måste diskutera och planera hur eleverna ska skapa 

informellt och formellt inflytandet i verksamheten. Ett system som kritiseras av eleverna, 

är när de deltar i elevråd och andra råd. Eleverna anger att de inte kan utöva sitt inflytande 

som de vill i dessa situationer. Eleverna kände att de inte har förmågan för att delta som 

representanter i de olika råden. Resultaten visar också att endast en mindre del av eleverna 

aktivt deltar i formella inflytandeprocesser i skolan. Sammanfattningsvis stödjer resultaten 

åsikten att eleverna aktivt deltar i vissa demokratiska arbetsformer och situationer. Dessa 

påverkar positivt för att uppfostra eleverna till demokratiska individer. 

I likhet med Rönnlund (2011) har Børhaug (2006) också undersökt det formella 

inflytandet. Børhaug har intervjuat elever och lärare som deltog i elevrådet. Studien 

genomfördes i fem skolor i Norge. I likhet med den svenska skolans läroplan (Skolverket, 

2016) är elevinflytande också ett övergripande mål i norska läroplanen. Den teoretiska 

utgångspunkten handlar om i vilken utsträckning eleverna i elevrådet är involverade i 

frågor som de ser är viktiga samt om eleverna har förmågan som representanter att delta i 

demokratiska frågor. Eleverna upplevde att de inte var fria att engagera sig i frågor för att 

kunna påverka och fatta beslut i råden. Eleverna anger att det var lärarna som bestämde 

mest om frågor som togs upp i råden och det är inget som de kunde påverka. 

Elevrepresentanter som deltog i råden sa oftast ingenting och upplevde råden som tråkiga. 

Børhaug anger att demokrati handlar om att påverka beslut, vilket visar att dessa elevråd i 

studien inte är demokratiska. 

Elvstrand och Thornberg (2012) har i sin artikel utgått från elevers synpunkter och 

erfarenheter av demokrati och hur eleverna deltar i det dagliga skollivet. Studien grundar 

sig på ett barndomssociologiskt perspektiv och domänteori. Domänteori handlar om hur 

elever och vuxna konstruerar sin kunskap utifrån sin sociala omgivning i skolan. Detta sker 

genom sociala interaktioner med andra och med den sociala miljön. Med hjälp av 

etnografisk ansats konstrueras empirin genom observationer och intervjuer med 141 elever 

och 13 lärare i två skolor. Resultatet visar att elever inte fick möjlighet att ändra skolans 
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regler i öppna diskussioner. Eleverna beskrev att det är lärarna och andra vuxna som skapar 

och fattar beslut kring skolans regler. Resultatet visar också att många elever litade på 

lärarnas bestämda regler och var positiva till detta. Eleverna insåg att om lärarnas regler 

inte skulle finnas, skulle detta leda till konflikter mellan eleverna. Det visade sig även att 

eleverna tvivlade på sin egen förmåga att vara med och fatta beslut genom demokratiska 

arbetsformer. Elevernas inflytande är begränsat, trots att lärarna visade ambitioner för 

elevernas deltagande i demokratiska arbetsformer. I slutdiskussionen anger författarna att 

elevinflytande måste förstärkas i skolan. 

5.3 Sammanfattning 

Forskning visar att en del elever behöver stöd för att kunna vara med och delta och ha 

inflytande. Elever som är tystlåtna i en kamratgrupp kan ha svårigheter att förhandla i 

diskussioner kring beslut som ska fattas och dessa elever behöver därför lärarnas stöd. 

Elevernas inflytande varierar mellan olika skolor och även olika årskurser, där vissa elever 

uppfattar att de har stort inflytande och vissa att de har mindre inflytande. Eleverna känner 

att de kan påverka arbetsformerna däremot inte undervisningens innehåll i samma 

utsträckning. Forskningen visar också att elever kunde bestämma över sina egna aktiviteter 

som de skapade själva, medan de inte fick vara med vid planering av verksamheten 

tillsammans med läraren, som till exempel planering av aktiviteter. I vissa avseenden 

upplever eleverna att det är bra att lärarna bestämmer, som till exempel bestämmandet av 

ordningsregler. På fritidshemmet framhävs främst inflytandet elever emellan och inte med 

lärarna. Eleverna fick komma med förslag om aktiviteter och det sågs som en viktig del av 

inflytandet. I situationer där det skapas formellt inflytande visar forskningen att alla elever 

inte deltar och är med och påverkar. Orsaken var att eleverna upplevde att de inte hade den 

förmågan eller skicklighet som krävdes för att delta i beslutprocesser, därför behöver 

skolorna se över hur möjligheter skapas för att eleverna ska utveckla förmågan att delta 

och utöva inflytande. Elevernas inflytande varierar beroende på hur öppna lärarna är att 

låta eleverna ha inflytande över verksamheten. Forskning visar att de demokratiska 

arbetsformerna måste förstärkas och skapa möjligheter för eleverna att delta och ha 

inflytande inom den pedagogiska verksamheten. Vår studie är ett komplement till tidigare 

forskning för att få en ännu bättre bild av hur elevernas delaktighet och inflytande ser ut 

inom skolans verksamhet.  
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6 Metod  

I detta avsnitt redogörs för vilken metod vi har valt att använda oss av i vår studie och hur 

vi har gått tillväga för att skapa empiri utifrån fältundersökningar. Studiens syfte är att 

undersöka på vilka sätt och i vilka situationer elever ges möjlighet att vara med och 

påverka aktiviteter. Forskningsfrågorna som ska besvaras är vilka uppfattningar om 

delaktighet och inflytande på fritidshemmet har eleverna samt vad har eleverna för 

erfarenheter av inflytande över aktiviteter på fritidshemmet? Därför har vi valt att använda 

oss av en metod som hjälper oss att komma nära barns perspektiv för att besvara våra 

frågor.  

6.1 Val av metod 

Undersökningen består av en kvalitativ metod där vi har blivit inspirerade av en etnografisk 

ansats att närma oss barns perspektiv på fritidshemmet. Kullberg anger att etnografi 

kännetecknas som en ansats där forskaren ” önskar försöka förstå människors tankar och 

uppfattningar om fenomen i människans omvärld” (Kullberg, 2014, sid. 17). Enligt 

Bryman (2011) är etnografi ett sätt för forskaren att bygga relationer i en social miljö och 

skapar uppfattning om informanternas vardagliga liv, detta genom till exempel intervjuer 

och observationer. Denna studie handlar om värderingar, upplevelser och förmågor ur 

barns perspektiv, därför har empiri konstruerats med hjälp av samtalspromenader med 

inspiration från Klerfelt och Haglund (2014) Walk-and-Talk Conversations. 

Samtalspromenad är en intervjumetod som gör att barns röster blir hörda genom deras 

berättande. Klerfelt och Haglund (2011) beskriver metoden samtalspromenader där eleven 

får leda forskaren till olika platser på skolan och berätta om dessa. Metoden är en hjälp för 

att se ur barnens perspektiv vilka frågor som berör dem i relation till studiens syfte. Det är 

en metod som vi anser kan förstärka vår studie, då vi ville utrusta oss med en metod som 

ger oss fördjupade kunskaper om hur elever har det på fritidshemmet.  

6.2 Samtalsfrågor 

Genom att låta eleven rent fysiskt leda oss studenter, lämnades också makten att styra 

samtalets innehåll över till eleven, detta utifrån de semistrukturerade frågor som vi ställde 

till eleven. Semistrukturerade frågor innebär att det finns ett antal specifika frågor som 

samtalen utgår ifrån, där eleven har stor frihet att formulera sina svar utifrån deras egen 
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uppfattning av platsen. Frågor som inte ingår i intervjuguiden (Bilaga 1) kan också ställas 

om de anknyter till något som eleven har sagt, men i stort sett kommer frågorna i den 

ursprungliga ordningen (Bryman, 2011). Utifrån de fetmarkerade nyckelfrågorna (Bilaga 

1) vi ställde till eleverna, tillkom följdfrågor med syfte att fördjupa oss i samtalet. 

Konstruktionen av frågorna var till hjälp för att kunna besvara studiens syfte samt 

frågeställningar.  

6.3 Metodens verktyg 

Klerfelt och Haglund (2014) beskriver att som komplement till samtalet får eleven ta bilder 

på platser och berätta om dessa. Då vi utgår från det sociokulturella perspektivet, är språket 

och kameran medierande redskap. Bilden används för att utgöra ett underlag för vidare 

samtal och följdfrågor samt för att få en bild av elevens uppfattning. Ljudinspelning 

användes för att kunna dokumentera information som uppstod under samtalspromenaden 

och detta transkriberades och analyserades i efterhand (Bryman, 2011). Vi använde oss 

också av provisoriska anteckningar som beskrivs av Bryman som korta noteringar som 

formuleras i ett mindre anteckningsblock för att få en minnesbild av händelser. Dessa 

noteringar kan vara korta fraser, citat, nyckelord eller liknande.  

7.4 Urval 

Vi valde att genomföra studien på två olika skolors fritidshem med elever som går i årskurs 

två och tre. Urvalet kan ses som målstyrt då vi valt att samtala med de elever som går på 

fritidshem för vi tror att de kan svara på våra frågor. Med ett målstyrt urval menas att 

deltagare väljs utifrån de forskningsfrågor som ställs så att deltagarna har relevans för 

studien (Bryman, 2011). Skolorna är tidigare kända av en av oss studenter, vilket gjorde 

att vi fick tillträde till fritidshemmen. Då eleverna känner till en av oss studenter tror vi att 

de har lättare för att samtala med oss.  

Med hjälp av fritidslärarna har vi fått information om vilka elever som är inskrivna på 

fritidshemmet. Eleverna valdes ut utifrån åldrar som vi förmodar kan ge oss utförliga svar 

till vår studie. Därefter skickades tillståndsblanketter till vårdnadshavarna för 

godkännande av elevens deltagande. Tillståndsblanketter skickades ut till samtliga i 

elevgrupperna. Ahrne och Eriksson-Zetterqvist (2015) anser för att öka kvalitén i 

materialet behövs ett underlag på tio till 15 intervjuer. För att få ett material fritt från 

deltagarnas egna uppfattningar, behövs sex till åtta intervjuer. Totalt har vi genomfört 14 
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intervjuer med de elever som vistades på fritidshemmet under tiden vi var närvarande. 

Dessa pågick under skoltid och fritidstid, under tre dagar. 

Namn på eleverna är fingerade för att skydda elevernas identitet under resultat och 

analysarbetet. De elever som lyfts fram med utdrag i resultatet är Nora, Kalle, Ida, 

Mathilda, Maria, Lea, Per, Tindra, Kajsa och Sara. För att inte skolornas namn ska 

tillkännages, har vi valt att benämna dem Vikskolan och Strandskolan. Skolorna ligger i 

en medelstor kommun i Sverige och har elever från förskoleklass till och med årskurs sex.  

6.5 Genomförande 

Vi började med att kontakta skolorna där vi hade tänkt att genomföra undersökningen. Vi 

fick godkännande från rektor och fritidslärare och de ombads att dela ut tillståndsblanketter 

till de elever som är inskrivna på fritidshemmet. Vi utförde samtalspromenader endast med 

de elever som vi fått godkännande ifrån, både från eleverna själva och från vårdnadshavare.  

Innan samtalspromenaderna började, presenterade vi oss för eleverna och berättade varför 

vi var där. Vi gick till en plats där vi satte oss och pratade enskilt med eleven innan vi gick 

promenaden. Vi frågade om de hade tidigare kunskaper om vad en aktivitet är på 

fritidshemmet och förklarade för dem som var osäkra och skapade en trygg miljö innan vi 

började promenaden. Vi visade hur ljudet kunde spelas in och provlyssnade på våra röster. 

Vi spelade in våra röster och skojade lite med eleverna (Klerfelt, 2016). Detta för att 

eleverna skulle känna sig trygga med oss under tiden vi utförde vår samtalspromenad. 

Eleverna fick en tillståndsblankett, där de skulle ge sitt samtycke om de ville delta i 

undersökningen eller inte. Vi förklarade noggrant innan vad det innebar att delta i studien 

och hur samtalspromenaden skulle gå till. Därefter kryssade eleverna i ja eller nej, samt 

skrev sitt namn och datum på sin tillståndsblankett. Därefter påbörjade vi samtalen med 

eleverna en och en. Samtalspromenaden tog cirka 20 till 30 minuter att genomföra med 

varje elev. 

Samtalspromenaden började med att vi ställde första nyckelfrågan som var på vilken plats 

de helst ville vara på fritidshemmet. Därefter bad vi eleverna att visa oss platsen. Platsen 

kunde vara i fritidshemmets lokaler, andra ställen inomhus eller utomhus, detta beroende 

på vart eleven ledde oss. När vi kom till platsen fick eleven ta en bild på den utvalda platsen 

och vi diskuterade vidare utifrån bilden de tog och de följdfrågor som uppstod. Ibland fick 

vi påminna eleven att ta en bild för att berätta om platsen om inte eleven gjorde det själv. 
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Vid behov omformulerades frågan så att eleven kunde förstå vad vi menade. Vi fortsatte 

sedan samtalspromenaden utifrån de frågor vi hade (bilaga 1) och eleven fick leda oss till 

olika platser och berätta om dessa, både med hjälp av bild eller genom att titta på platsen 

om eleven valde att inte ta en bild. Ibland upprepades samma fråga för att få tydligare svar 

eller omformulera frågan för att eleven ska förstå frågans innehåll. Efter vi kände oss 

färdiga med samtalet, tackade vi eleverna och avslutade samtalspromenaderna. 

6.6 Bearbetning och analys av material 

För att vi lättare skulle kunna analysera materialet så började vi med att transkribera våra 

ljudfiler och fältanteckningarna. Vid transkribering skrivs intervjuerna ordagrant i 

dokument på datorn. Detta för att följa upp vissa spår och skapa mönster i analysarbetet av 

vår datainsamling. Ahrne och Svensson (2015) anger att det blir effektivt att dokumentera 

transkriberingen av intervjuer och fältanteckningar på datorn, för att senare använda utdrag 

ur dessa till uppsatsen.  

Under analysen började vi med att sammanställa den fullständiga transkriberingen, 

fältanteckningarna och bilderna till en logg för varje elev. Vi utgick från det som Klerfelt 

(2016) benämner som logg, då hon har lyssnat på ljudfilerna och skapat en logg för varje 

elev utifrån det som har setts relevant för studien. Till skillnad från Klerfelt har vi börjat 

med att transkribera hela samtalet med eleverna, för att sedan plocka bort det som inte är 

relevant för studien, som till exempel om eleven pratar om något annat som inte svarar på 

våra forskningsfrågor.  

Vid analysen utgick vi ifrån den analysprocessen som Gillham (2008) beskriver. Vi 

började med att se till att transkriptionerna hade ett lättarbetat format där intervjupersonens 

och deltagarens uttalanden är skrivna i olika teckensnitt. Texten har dubbelt radavstånd för 

lättare läsning och för att ge plats till kommentarer. Sedan gick vi igenom en transkription 

i taget och markerade de betydelsefulla delarna med ett bestämt teckensnitt. Gillham 

rekommenderar att forskaren inte ska läsa transkriberingarna oavbrutet under en längre tid 

för det gör forskaren mindre uppmärksam. Därför har vi inte bearbetat fler än tre till fyra 

per dag. Vi sammanställde allt från de olika loggarna som har skapats för varje elev i ett 

dokument. Vi markerade likheter och svar som var intressanta med avseende till våra 

forskningsfrågor med olika färger. Därefter försökte vi hitta ett tydligt mönster som är 

kopplat till våra frågeställningar utifrån vårt syfte i studien. Vi skapade kategorier utifrån 
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de svar vi hade fått från eleverna, utifrån dessa kategorier skapade vi teman, med andra ord 

teman konstruerades utifrån elevernas svar. Vi konstruerade tre olika teman utifrån 

resultatet, Samlingen, Aktiviteter och dess regler, Fröken lyssnar.  

6.8 Forskningsetiska principer  

Vid vetenskapliga studier ska enligt Vetenskapsrådet (2002) hänsyn tas till det 

grundläggande individskyddskravet som består av informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I dessa krav specificeras ett antal regler som 

vi behöver förhålla oss till.  

Enligt Vetenskapsrådet (2002) innebär informationskravet att deltagarna ska informeras 

om deras uppgift i studien och de villkor som gäller för att de ska delta. De ska få 

information om att deltagandet är frivilligt och att de när som helst under studien kan välja 

att avbryta sin medverkan. Informationen ska innehålla alla delar i undersökningen som 

kan tänkas påverka deltagarens vilja att vara med. Detta tillgodosåg vi genom att noggrant 

förklara vad syftet med vår studie var och hur vi skulle gå till väga med 

samtalspromenaderna på de tillståndsblanketter som skickades ut till föräldrarna. Innan 

varje samtalspromenad gick vi även igenom samma information med eleverna och 

förklarade hur samtalspromenaden skulle gå till innan de skrev på en egen 

tillståndsblankett för att bekräfta sitt deltagande. 

Samtyckeskravet enligt Vetenskapsrådet (2002) innebär att deltagarna i undersökningen 

har rätt att själva bestämma om och hur mycket de vill delta i studien och de som utför 

studien ska erhålla deltagarnas samtycke. Då deltagarna är under 15 år bör också samtycke 

från vårdnadshavare samlas in. I denna studie delades tillståndsblanketter ut till 

vårdnadshavarna först för att ta reda på vilka elever som fick tillåtelse att delta i 

undersökningen. Efter det tillfrågades eleverna av oss om de ville delta och de som ville 

fick vara med. 

Konfidentialitetskravet enligt Vetenskapsrådet (2002) innebär enligt Vetenskapsrådet att 

alla uppgifter om deltagarna i undersökningen lämnas i förtroende till studiens författare 

och ska förvaras så att obehöriga inte har tillgång till dem. Allt material som rör personer 

i studien ska dokumenteras på ett sätt så de inte kan identifieras av utomstående. För att 

skydda deltagarnas identitet har vi i denna studie nämnt deltagarna och skolorna vid 

fingerade namn. 
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Enligt Vetenskapsrådet innebär nyttjandekravet att de uppgifter som samlas in rörande 

personer endast får användas i forskningssyfte. Därför får uppgifterna inte användas eller 

utlånas till andra ändamål.  

6.9 Trovärdighet 

Kullberg (2014) beskriver att validitet och reliabilitet är viktiga begrepp inom vetenskaplig 

undersökning. Validitet innebär om studien undersöker det forskaren avser att mäta och 

ska motsvara studiens syfte. För att tillgodose detta har vi som tidigare nämnts samlat in 

ett underlag på minst tio till femton intervjuer för att öka validiteten och samlat ett underlag 

på minst sex intervjuer från varje skola, detta för att få ett material fritt från enstaka 

personers uppfattningar (Ahrne & Eriksson-Zetterqvist, 2015). För att alla intervjuer ska 

genomföras på samma sätt har alla intervjuer utförts av båda forskarna där utgångspunkten 

ligger i ett antal förberedda frågor. Intervjufrågorna konstruerades utifrån syftet med 

undersökningen för att ge svar på forskningsfrågorna.  

Kullberg (2014) beskriver begreppet reliabilitet som betyder om studien utförs på ett 

tillförlitligt sätt, vilket är ett mått på noggrannheten och säkerheten i den använda metoden. 

Med andra ord, har forskaren använt sig av passande metod för att besvara studiens frågor. 

Trost (2005) anger att med reliabilitet menas att om undersökningen genomförs en gång 

till vid ett senare tillfälle ska den ge samma resultat som den första. Om undersökningen 

genomförs vid ett senare tillfälle är det inte säkert att samma resultat uppnås då elevernas 

uppfattningar kan ändras. Frågorna har formulerats med enkelt språk för att eleverna ska 

förstå och kunna svara utifrån deras förmåga (bilaga 1). Vi har också hela tiden haft 

forskningsfrågorna i åtanke för att försäkra oss om att vi håller oss till ämnet vi undersöker.  

Kullberg (2014) tydliggör att en etnografisk studie kräver förberedelser och är 

tidskrävande, vilket vi inte kunde tillgodose på grund av vi är begränsade av en viss tid. 

Därför är studien snarare inspirerad av en etnografisk utgångspunkt som angreppssätt där 

vi med hjälp av samtalspromenader skapat närhet till elevernas uppfattning för att trovärdig 

empiri ska konstrueras. Vi anser att metoden har gett oss trovärdig empiri med den 

begränsade tiden vi hade till vår studie. 
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7 Resultat och analys  

I detta avsnitt belyser vi de resultat studien har kommit fram till utifrån elevernas 

berättande. Resultatet analyserades med hjälp av barns perspektiv, Harts delaktighetsstege 

och det sociokulturella perspektivet. Under varje tema Samlingen, Aktiviteter och dess 

regler samt Fröken lyssnar finns en analys. Studiens syfte är att skapa kunskap om på vilka 

sätt och i vilka situationer elever ges möjlighet att vara med och påverka aktiviteter på 

fritidshemmet. Studiens forskningsfrågor är vilka uppfattningar om delaktighet och 

inflytande på fritidshemmet har eleverna samt vad har eleverna för erfarenheter av 

inflytande över aktiviteter på fritidshemmet? 

7.1 Samlingen 

Resultatet visade mycket tydligt att de flesta elever från både Vikskolan och Strandskolan 

angav att samlingen var en plats där eleverna kan delta och ha inflytande över aktiviteter. 

Under samtalspromenaderna berättade flera elever om samma plats som var samlingen på 

trapporna i Vikskolan. Detta gällde även Strandskolan där de också hade en samling där 

alla elever deltar och har inflytande. Eleverna erbjuds aktiviteter i den stora samlingen, där 

eleverna fick diskutera kring aktiviteterna som skulle genomföras på fritidshemmet. Stora 

samlingen var när alla elever ifrån samma avdelning samlades. Vi tolkar att samlingen är 

en plats där alla har möjlighet att berätta vad de tycker och tänker om aktiviteter och där 

de kände att de fick vara med och bestämma gemensamt. Samtidigt är samlingen en plats 

där fritidslärarna aktivt efterfrågar elevernas åsikter som Hart (1992) beskriver på steg fem 

rådfrågade och informerade. Eleverna får stöd med att uttrycka sina åsikter och dessa tas 

på allvar. Detta genom att fritidslärarna i samlingen frågar eleverna vad de har för förslag 

om aktiviteter och vad de önskar att göra. Nora på Vikskolan berättar: 

- S1: Var brukar du berätta vad du tycker och tänker på det ni gör på fritids? 

- Nora: Vi brukar typ få berätta lite förslag vad vi vill göra. 

- S1: Är det en speciell plats ni brukar vara på? 

- Nora: Njaää… eller när vi bestämmer brukar vi vara i gympasalen. 

- S1: Brukar ni sitta någonstans? 

- Nora: Ja på trapporna. 

(…) 

- Nora: Vi brukar sitta där nere, det brukar vara på tisdagar. Vi brukar få… ehh de brukar säga 

grejer sen fråga grejer och så. Man får typ fråga och de brukar fråga om man vill anmäla sig till 

någon aktivitet typ som vi har på fritids. 
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Eleven berättade om trapporna i idrottshallen som var en plats fritidshemmet nyttjade, där 

de brukar samlas och där eleverna fick bestämma kring aktiviteter. Vi tolkar att i samlingar 

lär eleverna sig att delta i demokratiska arbetsformer, det kan kopplas till den närmaste 

utvecklingszonen där man lär sig i samspel med andra individer och tar till sig kunskaper 

genom stöttning av kompetenta fritidslärare och kamrater (Säljö, 2010). Vi tror att 

trapporna är en situation där eleverna gemensamt får delta för att vara med och fatta beslut 

om aktiviteter som fritidslärarna har erbjudit eleverna. En annan elev berättade också om 

samlingen på trappan, där det finns möjlighet att skriva lappar om det eleverna tycker och 

tänker över aktiviteter. Kalle på Vikskolan berättar: 

- Kalle: … Och sen finns det sådana där lappar som man kan bestämma lite och skriva vad man tycker 

och tänker om över allt nästan. 

- S1: Vad är det för lappar? 

- Kalle: Man skriver på en lapp som till exempel fiska, då lägger man den i en låda och sen kanske 

kan man göra det på fritids. 

(…) 

- S1: Var brukar du få berätta vad du tycker och tänker på fritids? 

- Kalle: Det brukar vara storsamling där nere (Gympasalen) och på varje storsamling finns det en stor 

burk som man skrivit lapparna i. Så tar vi upp lapparna så man kollar på de aktiviteter som finns i. 

Gillar jag inte den behöver jag inte göra den, man är med två gånger och gillar man inte den så gör 

jag något annat så det är rättvist. 

Eleven berättade att de fick skriva vad de tyckte och tänkte om aktiviteter som skulle göras 

på fritidshemmet på dessa lappar. Vi tolkar lapparna som medierande verktyg för att 

kommunicera med hjälp av tanke och språket inom en social miljö på fritidshemmet, vilket 

i detta sammanhang är samlingen. Enligt Säljö (2010) använder människor materiella 

redskap för att underlätta aktiviteter eller för att lösa problem. Dessa redskap kan också 

användas för att kommunicera, ta emot och sprida information. Vi tolkar det som ett sätt 

att ge eleverna inflytande över aktiviteter. Vi tror att med lapparna kan eleverna komma 

med förslag till lärarna för att de ska ta hänsyn till deras åsikter i den kommande 

planeringen av aktiviteterna. Vissa elever berättade att de samlades en gång i veckan och 

samtalade alla tillsammans med fritidslärarna om aktiviteter som skulle genomföras. Det 

skapades möjligheter för inflytande för alla elever, då alla elever fick vara med och delta. 

En elev från Strandskolan berättade att de fick vara med och bestämma vad de ska göra på 

fritidshemmet. Eleven berättade om klassrummet som en plats där fritidslärarna och 
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eleverna samlades och där de fick ett formellt inflytande kring aktiviteter som skulle göras 

under fritidshemmets vanliga tid och under lov. Ida från Strandskolan berättar: 

- S1: Var får ni vara med och bestämma om vad ni ska göra på fritids? 

- Ida: Oj, eh, det är olika, ibland på klassråd tar vi upp så här vad vi vill göra på fritids, och på loven 

så här om vi vill åka till något ställe eller så. 

- S1: Okej, så det är ni som bestämmer, eller är med och bestämmer vad ni ska göra till loven? 

- Ida: Aa.  

- S1: Tycker du att du får vara med och bestämma mycket eller lite? 

- Ida: Rätt mycket  

Eleverna i Strandsskolan berättade att de också har flera samlingar i form av klassråd och 

fritidsråd, där de diskuterar kring aktiviteter som ska genomföras under deras tid på 

fritidshemmet. Vi tycker att dessa råd är en plats där elevernas röster blir hörda. Detta 

genom att koppla det till Harts (1992) steg sex beslut initierade av vuxna men delade med 

barn som innebär att elevernas åsikter tas hänsyn till av fritidslärarna. Utifrån det Ida 

berättade tror vi att under klassråd lyssnar fritidslärarna noga på elevernas åsikter för att ta 

hänsyn till detta under lovet. I andra sammanhang finns det också samlingar inför val av 

aktiviteter, där eleverna röstar om vilken aktivitet som ska genomföras. Mathilda från 

Strandskolan berättar: 

- S1: Vad brukar ni bestämma tillsammans här? 

- Mathilda: Em.… när vi kör en lek eller när vi är i gympan. Då brukar vi bestämma vilken lek vi ska 

köra. 

- S1: Hm 

- Mathilda: Och så är det de vi brukar bestämma tillsammans här. 

- S1: Hur går det till då? 

- Mathilda: Alltså, ibland när vi brukar köra att man får rösta och då säger de olika förslag och så får 

man räcka upp handen om man tycker att man vill köra det och den leken man vill. 

Några elever berättade att de inte ville delge sina tankar i sådana samlingar. De berättade 

att de var blyga eller inte vågade ta egna initiativ inför alla, vilket vi också kunde se i våra 

fältanteckningar, detta genom elevernas kroppsspråk och berättelser. En del kände att de 

kunde berätta vad de tyckte och tänkte men inte inför alla i storsamlingen, utan direkt till 

fritidslärare vid ett annat tillfälle. Lundkvist (2016) anger att då det finns elever som tar 

för sig mer än andra under samlingar, kan tystlåtna elever hamna utanför och behöver stöd 



 

27 

 

 

av läraren för att få sin röst hörd. Detta för att utveckla elevernas känsla av tillhörighet 

inom gruppen.  

Utifrån elevernas berättelser visade det sig att det skapas möjligheter att få vara med och 

påverka det de vill göra på fritidshemmet. Alla elever har tagit upp att de har någon slags 

samling där de får komma med förslag och påverka vilka aktiviteter de ska ha på 

fritidshemmet. Säljö (2010) beskriver att inom det sociokulturella perspektivet betonas 

tänkandets kommunikativa och kollektiva delar, där tänkande sker mellan individer som 

deltar i gemensamma aktiviteter. Vi tolkar att eleverna lär sig utifrån de demokratiska 

förutsättningar som skapas på fritidshemmet genom att få vara med och bestämma kring 

aktiviteter och ge sina åsikter. Genom samlingarna approprierar eleverna kunskaper om 

hur delaktighet och inflytande kan komma till uttryck inom fritidshemmet. Enligt Säljö 

(2010) har människan i varje samspelssituation möjlighet att appropriera kunskaper från 

andra individer i sin omgivning. Genom samtalspromenaderna framgår det att elevernas 

uppfattning är att de har medelstort till mycket stort inflytande över verksamhetens 

aktiviteter. Det är svårt att tolka vad eleverna menar med att de har medelstort inflytande. 

De känner att de får komma till tals under samlingarna men ändå delger inte alla elever 

sina tankar. Tidigare forskning betonar att det finns elever som saknar den kunskapen som 

krävs för att delta i demokratiska diskussioner, och behöver därför stöttas av vuxna för att 

kunna utöva sin delaktighet och inflytande (Elvstrand, 2009).  

7.2 Aktiviteter och dess regler 

De flesta elever kände att de även fick vara med och påverka aktiviteterna på fritidshemmet 

i andra situationer än samlingen. När vi frågade eleverna under samtalspromenaden vad de 

fick vara med och bestämma, berättade flera att det var inom aktiviteten och dess regler. 

Detta kunde vara genom samspel mellan eleverna under en aktivitet eller genom dialog 

med fritidslärarna. Utifrån det sociokulturella perspektivet lär sig eleverna genom samspel 

och interaktion inom ett kulturellt sammanhang (Säljö, 2010). Genom interaktion och 

diskussion i leken får eleverna komma till tals och delge sina åsikter. En elev berättade, att 

ibland kunde de inte förstå lekens regler eller ville ändra på reglerna inom leken, vilket de 

kände att de kunde ha inflytande att påverka. Maria från Strandskolan berättar: 

- S1: Vad brukar du få vara med och bestämma?  

- Maria: Lekar.  

 (…) 
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- S1: Var brukar du få berätta om vad du tycker och tänker om det ni gör eller vill göra på fritids? 

- Maria: Där jag brukar fråga? 

- S1: Ja, där ni får berätta om vad ni tycker och tänker om det ni gör… 

- Maria: Reglerna? 

- S1: Regler, lekar, andra aktiviteter… 

- Maria: Ah reglerna. För att ibland, så kan vi inte förstå dom och så vill vi ändra dom mest. Och då 

så får vi fråga fröken eller någon annan. 

- S1: Vad är det för regler?  

- Maria: Till exempel i lekar. 

Eleven berättade om lekar de genomförde i idrottshallen, där hon känner att hon deltar i 

bestämmandet av aktivitetens regler. Utifrån det Maria berättade tolkar vi som Hart (1992) 

beskriver på steg sex där elevernas åsikter tas tillvara av fritidslärarna. Detta genom att 

reglerna i leken kan påverkas när eleverna kommer med förslag som fritidslärarna tar 

hänsyn till. Vi tror att i detta sammanhang visas det respekt för varandras åsikter även om 

de är inte överens om beslutet, alltså från både fritidslärare och elever.  

Under samtalspromenaderna berättade vissa elever att reglerna i aktiviteten bestämdes av 

både fritidslärarna och även av eleverna emellan. En del elever berättade att de brukar 

bestämma under en aktivitet som de själva genomförde tillsammans i klassrummet eller på 

en annan plats, där de vistades under fritidshemmets tid. Lea från Strandskolan berättar: 

- S1: Var brukar du få vara med och bestämma? 

- Lea: Kanske, jag brukar vara här inne brukar jag få bestämma i klassrummet, och där inne i 

klassrummet. (Eleven pekar till ett annat klassrum) 

- S1: Vad brukar du få bestämma? 

- Lea: Ibland, liksom, vi brukar leka lekar, ibland skola då får man bestämma, liksom, alla får vara 

med och bestämma. 

- S1: Hm. 

- Lea: Liksom om vi ibland leker skola får en vara fröken och då får alla vara med och bestämma 

fröken. 

- S1: Och det är under fritids?  

- Lea: Mm. 

- S1: Okej. Brukar du få vara med och bestämma mycket eller lite vad du tycker? 

- Lea: Jag tycker att jag får vara med och bestämma mycket. 

Eleven berättade om en lek där eleverna bestämmer tillsammans hur leken ska gå till och 

vem som ska ha rollen som läraren i leken. Detta tolkar som Harts (1992) steg sju beslut 

initierade och styrda av barn där eleverna tar egna initiativ till att starta en lek där eleverna 
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bestämmer själva. I leken kommer eleverna överens om de olika rollerna och bestämmer 

tillsammans utan några fritidslärares påverkan. Några elever berättade att fritidslärare 

ibland bestämt regler för vissa aktiviteter i förväg. Reglerna i dessa aktiviteter kände 

eleverna inte att de kunde ändra, däremot tog de själva beslut om att delta eller inte. Per 

från Vikskolan berättar:  

- S1: … men när du ska vara med och bestämma över en lek eller en annan aktivitet brukar du säga 

det du vill? 

- Per: På en aktivitet? 

- S1: Ja när du vill vara med och bestämma. 

- Per: Det är inte så ofta jag vill bestämma på sånna där aktiviteter… jag gör det ibland. Men det är 

mest fröknarna som bestämmer. 

Dessa elever beskrev att vid sådana aktiviteter som hade regler för hur det skulle gå till 

som redan var bestämda av fritidslärarna, då var det bara att följa reglerna. Forsberg (2000) 

påpekar i sin studie i skolan, att eleverna fick vara med och bestämma vad de ska göra och 

med vem, men inte i undervisningens innehåll. Detta framkom under några av elevernas 

berättelser, när de deltog i en aktivitet som fritidslärarna redan har bestämt så kunde de 

inte påverka innehållet eller reglerna. Vi tolkar detta som Harts (1992) steg fyra anvisade 

men informerade att fritidslärarna lyssnar till elevernas åsikter men att de inte tar hänsyn 

till dem i detta avseende då de redan har bestämt aktiviteten och dess innehåll. Därefter får 

eleverna själva bestämma om de vill vara med i aktiviteten eller inte. Oftast hade eleverna 

inga problem med att reglerna redan var bestämda av fritidslärarna. Lea från Strandskolan 

berättar: 

- S2: Finns det något på fritids som fröknarna alltid bestämmer, som ni barn inte får vara med och 

bestämma. 

- Lea: Regler och grejer, att man inte får sparka fotboll i klassrummet och, man får inte hålla på och 

busa liksom, i klassrummet o hålla på med vår frökens grejer.  

- (…) 

- S2: Är det lärarna som har bestämt alla regler?  

- Lea: Mm. 

- S1: Varför tror du att dom har gjort det? 

- Lea: För dom vill inte att vi ska förstöra kanske, dom vill inte att det ska hända någon olycka kanske.  

- S2: Skulle du vilja vara med och bestämma vilka regler som ni har på fritids? 

- Lea: Jag tycker att fröknarna är väldigt bra på att bestämma regler. 
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Thornberg och Elvstrand (2012) visar i sin forskning att eleverna var nöjda med att det var 

fritidslärarna som bestämde i vissa sammanhang. Eleverna uppfattade det som positivt när 

lärarna hade bestämt till exempel ordningsreglerna. Vi tolkar också barnens svar som att 

det kan skapa trygghet för vissa elever att aktivitetens regler bestäms av lärarna inom vissa 

sammanhang. Utifrån det Lea säger undrar vi varför hon tror att lärarna har uppfattningen 

att eleverna förstör och vad det är som blir förstört. Vi tolkar det som att det handlar mest 

om ordningsregler där eleverna inte ska ”stöka ned” i klassrummet eller springa runt 

inomhus så att en olycka uppstår. När vi samtalade med Tindra från Vikskolan om vad hon 

skulle vilja vara med och bestämma, berättade hon att det är i slöjdrummet. Där brukar de 

vara under tiden dem vistas på fritidshemmet. Hon berättar: 

- S1: Vad skulle du vilja vara med och bestämma här? 

- Tindra: Vad man ska göra, för det är fröknarna som bestämmer vad man ska göra. 

- S1: Vem då? 

- Tindra: Fritidsläraren. 

- S1: Vad skulle du vilja göra här då? 

- Tindra: Jag skulle vilja göra typ en spiktavla. 

Eleven kände att hon ville göra något annat än det som erbjuds i slöjdrummet. I enlighet 

med Sheridan och Pramling Samuelssons (2001) tolkar vi att eleverna inte får vara med 

och bestämma innehållet i undervisningen inom vissa sammanhang. När vi frågade var 

eleverna upplevde att de aldrig fick bestämma, svarade de att det inte finns någon plats där 

de aldrig får vara med och bestämma på fritidshemmet. Vi tolkar det som att eleverna har 

stor frihet att välja vilka aktiviteter de vill utöva på fritidshemmet men att det i vissa fall 

kan vara svårt att påverka vad de ska göra, som i slöjdrummet där olika anledningar kan 

finnas varför de inte får göra vissa saker. Det kan bero på fritidslärarens kompetens i 

träslöjd eller handla om material som begränsar vad de kan göra.  

7.3 Fröken lyssnar 

De flesta eleverna berättade under samtalspromenaden att fritidslärarna lyssnade på deras 

tankar och åsikter som de kom med under tiden de vistades på fritidshemmet. De kände att 

de kunde få berätta och hade inga svårigheter med att gå till en fritidslärare och berätta om 

sina tankar och åsikter kring en aktivitet. Danell (2006) betonar att begreppet lyssna är ett 

mycket viktigt begrepp för att skapa möjlighet för eleverna att delta och ha inflytande över 

aktiviteter. Vi uppfattar utifrån barnens svar att fritidslärarna lyssnar till elevernas tankar 
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och åsikter och på så sätt ges eleverna inflytande att vara med och påverka de aktiviteter 

de vill göra. Detta tolkar vi som Harts (1992) steg sex där fritidslärarna lyssnar noga till 

elevernas förslag och försöker ta till vara de förslag som eleverna kommer med. Vi tror att 

fritidslärarna lyssnar till elevernas förslag och försöker så gott det går se till att de kan 

genomföra de förslag som eleverna kommer med. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv ses 

människans tanke och språk som två grundpelare. Genom sitt inre tal resonerar eleven med 

sig själv och kommer fram till något som hen vill göra, för att sedan genom sitt yttre tal 

delge sina tankar till fritidslärarna. Detta leder till att eleven tillägnar sig information och 

kunskap som bevaras i hens hjärna genom diskussioner med fritidslärarna, de tänker 

tillsammans i en grupp (Säljö, 2010).  Kajsa från Vikskolan berättar: 

- S1: Hm. Var brukar fritidsfröknarna lyssna på det du vill göra? 

- Kajsa: Ja… de brukar lyssna på oss nära första hyllan där fritids sitter på runda bordet och vid 

scenen. De brukar lyssna rätt ofta på mig. 

- (…) 

- S1: Brukar de lyssna på det du säger? 

- Kajsa: Ja, det gör de. Och det är jag mycket glad för. Ibland hinner de inte och det är helt ok för 

mig. Då kan jag vänta. 

En del elever berättade om en bestämd plats där fritidslärarna brukar sitta, där eleverna kan 

gå till fritidslärarna och berätta om det de vill göra. Eleverna kände att det alltid finns en 

plats där de kände att de kunde gå till en fritidslärare och berätta vad de tyckte och tänkte 

kring aktiviteter.  

De flesta elever berättade att de alltid kunde komma med förslag om det de önskar att göra 

på fritidshemmet. Sara från Vikskolan berättar: 

- S1: Får ni vara med och bestämma på fritids vad ni vill göra för aktiviteter ni är intresserade av? 

- Sara: Ja, alltså vi säger ibland till fröken alltså typ kan inte vi någon gång gå upp till skolskogen 

eller gå till skogen, eller typ kan inte vi imorgon vara i den stora gympasalen och leka där och ha 

kul. Ah typ kan inte vi göra typ pyssla eller något.  

- S1: Brukar ni få göra det? 

- Sara: Ja, fröken brukar säga ok. Men vi brukar alltså pyssla med grejer som vi brukar inte göra så 

ofta. Då väntar vi, eller vi säger förslag. Typ jag har ett förslag göra färgade sand och då säger de 

att då kanske vi gör det till veckans pyssel eller så. Och då lägger dem en bild hur den saken ser ut 

eller så. 
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Danell (2006) har kommit fram till att lärarna lyssnade till elevernas förslag och tog till sig 

detta i sin planering. Vi tror utifrån elevernas berättande att eleverna har möjlighet att få 

ändra en planerad aktivitet eller komma med förslag i verksamhetens planering av 

aktiviteter. Några elever berättade att de förslag om aktiviteter som de kom med brukade 

de få göra. När vi frågade en annan elev om en aktivitet där eleven kände att fritidslärarna 

inte lyssnade, berättade eleven att det finns tillfällen där fritidslärarna lyssnade och ibland 

finns det tillfällen där de inte lyssnade. Tindra från Vikskolan berättar: 

- S1: Är det någon aktivitet där ni gör och fröknarna inte lyssnar på det ni vill göra? 

- Tindra: Det är olika, ibland gör dem det ibland inte. 

- S1: Vad är det för en aktivitet där dem inte lyssnar på det du vill göra? 

- Tindra: Det är när vi inte har lilla idrottshallen och när vi vill gå ner till lilla idrottshallen.  

- S1: Hm… alltså när ni inte har den lilla idrottshallen och ni vill gå ner ditt är när fröknarna inte 

lyssnar? 

- Tindra: Ja 

- S1: Och ni vill gå ner till idrottshallen, brukar de säga nej att ni inte får gå ner dit? 

- Tindra: Ja  

- S1: Varför tror du att dem gör det? 

- Tindra: För det kan vara så att det är andra som är där. 

Vi tolkar att eleven hade en önskan om att gå ner till den lilla idrottshallen för att hitta på 

aktiviteter där. Vi tror att eleven kan ha uppfattat att lärarna inte lyssnade i en sådan 

situation och upplever att hon inte kan påverka det hon vill göra. Utifrån det Tindra 

beskriver tror vi att eleven har fått en förklaring till lärarnas ställningstagande. Detta 

betonas genom att eleven svarar på varför hon inte får gå ner till lilla idrottshallen. Några 

elever berättade att de fick en förklaring till varför de inte fick göra en aktivitet, detta 

genom dialog med fritidslärarana. Sammanfattningsvis berättade de flesta elever att de 

upplever att fritidslärarana lyssnade till deras förslag och även till deras idéer gällande 

aktiviteter. 

7.4 Sammanfattning 

Elevernas uppfattning och upplevelser kring delaktighet och inflytande över aktiviteter 

visade i hög utsträckning att de kunde få vara med och bestämma. Samlingar och olika råd 

är platser där alla elever upplevde att de fick möjligheter att göra sin röst hörd. Vissa elever 

anser att de kunde ändra aktivitetens regler och det visade sig också att eleverna alltid 

kunde komma med förslag om vad de ville göra eller påverka aktiviteten. Detta gäller även 
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för regler när man leker med sina kamrater på eget initiativ. Vissa elever berättade att 

ibland kunde de inte få som de ville, men de fick oftast en orsak till varför de inte kunde 

göra eller påverka aktiviteten. Det finns aktiviteter där lärarna redan har bestämt innehållet 

vilket eleverna inte kunde ändra och de flesta hade inga problem med detta. De kunde välja 

att delta eller välja bort den bestämda aktiviteten och göra annat. De flesta elever hade 

positiva uppfattningar och upplevelser om delaktighet och inflytande över aktiviteter. Det 

fanns elever som inte kunde delge sina åsikter om aktiviteter vid öppna diskussioner på 

grund av att de inte kände sig tillräckligt trygga med sig själva. De flesta elever visade att 

de var positiva till att fritidslärarna bestämde i vissa sammanhang då de litade på lärarnas 

beslut om till exempel regler. Slutligen visar resultatet att eleverna upplever att de får vara 

med och bestämma över aktiviteter. Det finns aktiviteter där eleverna kan påverka reglerna 

och det finns regler som redan är bestämda av fritidslärarna. 
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8 Diskussion 

8.1 Resultatdiskussion 

För oss har ett betydelsefullt värde med vår uppsats varit att lyfta barns perspektiv på deras 

egen delaktighet och inflytande över aktiviteter. Genom att utgå från elevernas perspektiv 

har vi fått möjligheten att förstå deras värld och syn på olika händelser. Vi har skapat oss 

en ny uppfattning om eleverna utifrån deras egna berättande. Vi uppfattar att eleverna 

tycker att de har ett stort inflytande. Vår barnsyn har förändrats och gett oss en annan 

förståelse utifrån barns perspektiv om deras delaktighet och inflytande över aktiviteter.  

Vi anser utifrån vårt resultat att eleverna upplever sig få vara med och bestämma över 

aktiviteter på de fritidshemmen där vi genomfört undersökningen. Genom elevernas 

berättelser upplever vi oss ha fått tydliga svar utifrån hur de berättade om situationer och 

deras erfarenheter. Med hjälp av våra teoretiska utgångspunkter, fick vi syn på hur eleverna 

lär sig om sin delaktighet och inflytandet över aktiviteter inom olika sociala kulturer samt 

hur de förstår och förklarar sitt lärande. Vi inser att eleverna använder medierande redskap, 

som till exempel lappar och handuppräckning, för att göra sin röst hörd genom att komma 

med tankar och idéer. Utifrån resultatet har vi identifierat tre olika situationer som eleverna 

talar om vad gäller deras delaktighet och inflytande. Den första är aktiviteter som eleverna 

själva initierar, den andra är lärarledda aktiviteter och den tredje är de olika råd och 

samlingar som äger rum på fritidshemmet. De aktiviteter som eleverna själva har initierat 

kan kopplas till Harts (1992) steg sju där eleverna tar initiativ och fattar egna beslut. I dessa 

situationer har eleverna hög grad av inflytande. De lärarledda aktiviteterna kan kopplas till 

Harts steg fyra där fritidslärarna lyssnar till eleverna men tar inte hänsyn deras åsikter då 

de redan bestämt aktivitet och dess innehåll. Här hade eleverna låg grad av inflytande. De 

olika råd och samlingar kopplas till Harts steg fem och sex där fritidslärarna har initierat 

samlingen och eleverna får komma med förslag och synpunkter. Här ges eleverna stor 

möjlighet att vara med och påverka.  

Forsberg (2000) anger att elevers inflytande varierar från skola till skola. I motsats till detta 

insåg vi att inom båda fritidshemmen upplevde eleverna att de har möjlighet att delta och 

ha inflytande över aktiviteter som genomfördes på deras fritidshem. Genom våra frågor 

har vi insett att eleverna ges möjligheter till att påverka vilka aktiviteter de vill göra. De 

flesta elever uppfattade att de har stort inflytande över vilka aktiviteter de väljer att göra 
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på fritidshemmet. Vi upplever att fritidshemmen arbetar i enlighet med Skolverkets (2016) 

bestämmelser som säger att eleverna ska ha inflytande över sin utbildning. Inom 

elevgrupperna upplever eleverna att de har inflytande över varandra när de diskuterar om 

de olika rollerna, till exempel i leken. Elevernas uppfattningar om deras deltagande och 

inflytande varierar. 

Danell (2006) beskriver begreppet lyssna som en del av elevernas inflytande. Han anger 

att på fritidshemmet innebär det elevernas förmåga att lyssna på varandra, till skillnad från 

skolan där eleven lyssnar på läraren och läraren till eleven. Vårt resultat visade i stort sett 

att lärarna lyssnar till eleverna och eleverna lyssnar även på varandra. Lundkvist (2016) 

har kommit fram till att eleverna inte hade möjlighet att påverka reglerna i de aktiviteter 

som bestämdes av lärarna. Vår studie visade på att eleverna i stor utsträckning hade 

möjlighet att påverka aktiviteternas regler. Detta genom förslag eleverna kom med till 

fritidslärarna eller i kamratskapet kring aktiviteten. De flesta elever tyckte att fritidslärarna 

lyssnade till det de vill göra, genom detta tolkar vi att eleverna har inflytande över 

aktiviteter. Det tillkom även situationer där eleverna inte upplevde att de kunde påverka 

reglerna då fritidslärarna redan har bestämt dem. I dessa fall anser vi att lärarna ska skapa 

interaktion med eleverna för att få dem att förstå varför vissa saker inte kan ändras. Detta 

i linje med Skolverket (2014), där fritidslärarna åläggs att möta eleverna med respekt så att 

de kan förstå lärarnas ställningstagande.  

Utifrån resultatet verkade eleverna ha en del erfarenheter av inflytande kring aktiviteterna 

på fritidshemmet i form av olika samlingar och råd där de på ett demokratiskt sätt får 

framföra och rösta om olika aktiviteter de vill göra. Rönnlund (2011) beskriver att eleverna 

inte kunde utöva sitt inflytande och frågor kring undervisningen dröjdes och togs upp under 

råden. Børhaug (2006) anger också att eleverna kände att de inte kunde delta som de ville 

i råden och att det var främst lärarna som bestämde. Till skillnad från Rönnlund (2011) och 

Børhaug (2006) visade det sig att eleverna uppfattade att de kunde både under samlingar, 

råd och under den fria leken komma med förslag och påverka. Fritidshemmen hade enligt 

eleverna en del samlingar i anknytning till aktiviteterna. Där fick de rösta om vad de vill 

göra och eventuellt påverka reglerna inom aktiviteten. Vi inser att vissa elever får komma 

till tals men de känner att de inte vågar eller vill göra det inför alla i gemensamma 

diskussioner som till exempel samlingarna. Enligt Skolinspektionen (2010) ska alla elever 

få uttrycka sina tankar och åsikter, därför menar vi att lärarna i fritidshemmet måste stötta 
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dessa elever så att de känner att de får komma till tals och känna att de kan göra sin röst 

hörd. Detta för att uppmuntra eleverna att aktivt delta i frågor som rör deras utbildning och 

dem själva (Skolverket, 2016). Vi tycker att det är mycket viktigt att lyfta alla elevers 

åsikter, tankar och idéer. 

Med vår studie hoppas vi att kunna tillföra ny kunskap om hur eleverna ser på sin 

delaktighet och sitt inflytande över aktiviteter. Detta för att hjälpa verksamma fritidslärare 

och blivande fritidslärare att utforma verksamheten utifrån elevernas intressen och behov. 

Genom att arbeta utifrån Harts delaktighetsstege kan fritidslärarna identifiera på vilken 

nivå elevernas delaktighet och inflytande befinner sig (Hart, 1992). I vårt resultat visade 

det sig att eleverna har inflytande men att det finns utrymme för förbättring. Fritidslärarnas 

uppdrag enligt Skolverket (2014) är att utveckla den sociala kompetensen hos eleverna, 

detta måste framförallt riktas mot elever som inte väljer att delta och ha inflytande över 

aktiviteter. Fritidslärarna bör sträva efter att förstärka deras sociala kompetens för att de 

ska kunna delta i olika demokratiska arbetsformer. Att eleverna ges möjlighet till 

inflytande över verksamhetens planering av aktiviteter ses som något betydelsefullt. Som 

till exempel att planera aktiviteterna ihop med eleverna på fritidsrådet eller vid andra 

liknande situationer. Detta genom att använda sig av olika strategier för att alla elever ska 

kunna delta med sina åsikter och förslag för att vara med och påverka. 

8.2 Metoddiskussion 

Vår teoretiska utgångspunkt var till hjälp för att analysera, tolka och besvara våra frågor. 

Detta genom att vi har fått en bred teoretisk grund att stå på samt olika verktyg som används 

inom det sociokulturella perspektivet. Vi valde metoden samtalspromenader för att vi 

trodde att det var den metod som skulle ta oss närmast barns perspektiv. Klerfelt (2016) 

anger att en av styrkorna är att samtalspromenaden möjliggör att forskaren kan ta sig 

närmare barnets perspektiv, där eleven får leda oss och ha makten över samtalet. Metoden 

har många verktyg för att skapa samtal, som till exempel platserna som vi besökte och 

bilderna som eleverna tog. Det blev mer samtal än en intervju med varje elev och detta 

skapade ett avslappnat klimat eftersom vi gick runt på olika platser där eleverna vistades 

under sin tid på fritidshemmet. Vi tror att det finns risker med att genomföra 

samtalspromenaden med flera än en elev samtidigt eftersom det kunde påverka elevernas 

åsikter gällande sammanhanget. Därför valde vi att intervjua dem en och en. Vi upplevde 

också att det var bra att ta oss tid och sitta med eleverna en och en innan vi genomförde 
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samtalspromenaden. Detta gav oss information om elevens förkunskaper kring begreppen 

delaktighet och inflytande. Vi tror att detta skapade en extra trygghet för eleverna att 

genomföra samtalspromenaden med oss, även om eleven kände en av oss studenter.  

Språket kan vara en begränsning om eleven inte kan behärska språket, detta leder till att 

det blir svårt att förklara eller ge oss svar på det eleven känner. Ahrne och Eriksson-

Zetterqvist (2015) menar att en intervju kan ge en begränsad bild av ett fenomen, vilket 

också kan leda till att de svar individen ger oss inte stämmer med verkligheten. Det skulle 

kunna vara så att en del elever försöker att ge oss ett svar som de tror att vi förväntar oss. 

Vi upplevde dock att de svar eleverna gav oss var genuina. 

Inom vissa situationer kunde eleven inte ta en bild på den utvalda platsen då det vistades 

ett stort antal elever i verksamheten under promenaden. Detta gällde både under skoltid 

och även under fritidshemmets tid. Ljudupptagningen i vissa situationer upplevdes 

problematisk då vi gick omkring. Det kunde vara högljutt i bakgrunden från eleverna som 

lekte eller gick förbi. 

8.3 Sammanfattning 

Kort sammanfattat säger den tidigare forskningen att elevernas inflytande varierar mellan 

olika skolor, och även hur eleverna har inflytande och vad de har inflytande över. Vissa 

elever upplever det som lätt att vara delaktiga och komma till tals medan andra elever 

upplever att de inte har lika lätt, särskilt när stora grupper är samlade. Elevernas inflytande 

på fritidshemmet rör oftast de aktiviteter som de själva tar initiativ till och inte lika mycket 

verksamhetens planering eller utformning. Generellt sett behöver elevernas inflytande 

stärkas och utökas i de aktiviteter de inte själva väljer. 

Problemet vi ville undersöka var på vilka sätt och i vilka situationer eleverna fick vara med 

och påverka aktiviteterna på fritidshemmet. Genom vår metod har vi fått elevernas 

perspektiv på hur de upplever sitt inflytande över aktiviteterna på fritidshemmet. Resultatet 

visar sammanfattningsvis att eleverna upplever att de får vara med och påverka vilka 

aktiviteter de vill göra och ska ha på fritidshemmet. De har också olika erfarenheter av 

delaktighet och inflytande genom olika slags samlingar där de får komma med, och rösta 

om, förslag som ges. 
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8.4 Framtida forskning  

Utifrån vår studie har vi kommit till insikt att elever upplever sig ha ett inflytande över 

aktiviteterna på fritidshemmet, i motsats till vad vi trodde innan studien genomfördes. 

Möjlig framtida forskning som skulle vara intressant att genomföra är att ta reda på 

fritidslärarnas syn på hur det skapas möjligheter för eleverna att utöva inflytande på 

fritidshemmet, även hur eleverna får vara med och påverka verksamhetens innehåll och 

planering.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor till samtalspromenader  

På vilken plats vill du helst vara på fritids? 

➢ Varför vill du helst vara här? 

➢ Brukar du få vara här? 

 

Var får du vara med och bestämma vad ni ska göra på fritids? 

➢ Brukar du bestämma mycket eller lite? 

➢ Hur? 

Var brukar du få berätta om vad du tycker och tänker om de ni gör/vill göra på 

fritids? 

➢ På vilket sätt? 

➢ Finns det en speciell plats? 

På vilken plats bestämmer ni tillsammans det ni ska göra på fritids? 

➢ Hur går det till? 

➢ Bestämmer du mycket eller lite? 

 

Var brukar ni komma överens och turas om att bestämma på fritids?  

➢ Hur brukar det gå till? 

 

Var lyssnar fritidsfröknarna på vad du vill göra? 

➢ Brukar du få göra det du vill?  

Var skulle du vilja vara med och bestämma om vad du vill göra på fritids? 

➢ Kan du berätta? 

 

Vart får du aldrig vara med och bestämma om vad du vill göra på fritids?  

Får ni vara med och ge förslag på vad ni vill göra på fritids? (Till exempel när fritids 

planerar) 

 

➢ På vilket sätt? 
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Bilaga 2 

(Tillståndsblankett – vårdnadshavare) 

Bakgrund 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter som heter Martin och Nathalie. Vi läser till grundlärare med 

inriktning mot arbete i fritidshem på Jönköping University. Vi skriver nu vårt 

examensarbete och vill undersöka elevernas uppfattning av hur stort deras inflytande är 

över aktiviteter i fritidshemmet.  

Syfte  

Syftet med undersökningen är att skapa kunskap om på vilka sätt och i vilka 

situationer elever ges möjlighet att vara med och påverka aktiviteter på fritidshemmet.  

 

Praktiskt genomförande 

De metoder vi kommer att använda oss utav är samtalspromenader. Vi utgår ifrån de 

forskningsetiska principerna ifrån Vetenskapsrådet. Därför ber vi er om tillåtelse att låta 

ert/era barn få delta i vår undersökning. Vi kommer att dokumentera samtalen med hjälp 

av ljudinspelning och allt material kommer att avidentifieras så att varken skola eller elev 

kan identifieras. Materialet kommer att förvaras oåtkomligt för obehöriga, detta innebär 

att all insamlad data endast kommer vara tillgänglig för oss två forskarstudenter samt 

handledare. Ert barn har rättigheten att intill den dag arbetet är publicerat, när som helst 

avbryta sitt deltagande. Underskriften är inte bindande utan bara ett godkännande från 

dig som vårdnadshavare och elev.  

 

Studien genomförs under vecka xx i ditt barns skola. 

 

□ Ja, jag ger tillstånd till att mitt barn deltar i studien.   

□ Nej, jag ger inte tillstånd till att mitt barn medverkar i studien.  

  

Elevens namn 

 

__________________________  _________________ 

Vårdnadshavares underskrift  Ort, datum 



 

3 

 

 

 

 

 

Svarsblanketen lämnas till fritidshemmet SENAST xx xx xxxx. 

 

 

 

Har ni ytterligare frågor ber vi er kontakta oss på nedanstående e-postadresser. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Nathalie Abdallah   Martin Holmstedt 

(abni1482@student.ju.se)    (homa1488@student.ju.se) 

 

 

 
_____________________________                       ____________________________                                                   
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Bilaga 3 

 
(Tillståndsblankett – elev) 
 

Hej! 

Vi heter Nathalie och Martin. Vi är två studenter som läser till fritidslärare i Jönköping 

University. 

Vi ska skriva ett arbete som handlar om hur elever upplever att dem får vara med och 

bestämma i aktiviteter på fritidshemmet. Vi undrar om du som elev kan hjälpa oss med 

att ta reda på om du upplever att du får vara med och bestämma i aktiviteter på ditt 

fritidshem? Vi kommer att gå en samtalspromenad, där du får ta en bild på platser med 

hjälp av en kamera och berätta. Under tiden kommer vi att spela in ljudet av vårt samtal 

och vi kommer att anteckna saker som inte kommer med i inspelningen, detta för att vi 

studenter ska komma ihåg vad vi har pratat om under samtalspromenaden. Ditt namn, din 

röst, din bild (på dig själv och andra elever) och din skola kommer inte att avslöjas i vårt 

arbete. Du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande. 

 

Vill du vara med och delta? 

□ Ja 

□ Nej 

Datum: __________________________  

Ditt namn: _______________________________  

 

 

Har du några frågor eller funderingar får du gärna låta dina föräldrar kontakta oss! 

 

Med vänliga hälsningar 

Nathalie Abdallah  Martin Holmstedt 

(abni1482@student.ju.se)   (homa1488@student.ju.se) 
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