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1. Inledning 

I vårt samhälle har alla medborgare rätten att komma med åsikter genom yttrandefriheten. 

Inom det svenska samhället har vi rätten att påverka hur landet ska formas och styras 

genom de politiska valen som görs. Generellt har alla människor inflytande i livet kring 

hur saker och ting ska se ut. Hur ser inflytande ut i skolväsendet och specifikt inom 

fritidshemsverksamheten?  

Inom hela skolväsendet ska alla som arbetar kring skolan främja elevernas förmåga och 

vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön. Lärare 

är högst ansvariga för att alla elever ska få ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer 

och undervisningens innehåll samt se till att det här inflytandet ökar med stigande ålder 

och mognad (Skolverket, 2011). 

Elevernas inflytande i verksamheten fångade vår uppmärksamhet väldigt tidigt i 

utbildningen. När vi började bekanta oss med läroplanen kom vi till insikt med faktumet 

att det här är en del av uppdraget men däremot inte något som vi riktigt upplevt under vår 

tid som vikarier. Dagligen under våra verksamhetsförlagda utbildningar har vi beskådat att 

eleverna får ramar att förhålla sig till. Det kan vara inom till exempel leken. ”Ni har fri lek, 

men ni får enbart befinna er vid dessa olika platser eller aktiviteter” är exempel på citat vi 

ofta har hört i fritidsverksamheten under våra perioder inom verksamheten. 

Genom elevinflytande får eleverna ta ett större ansvar, samarbeta och utveckla 

demokratiska grundtankar (Skolverket, 2018). Med dessa aspekter i åtanke, det vill säga 

större ansvar, samarbete och utvecklade av demokratiska grundtankar, finner vi det 

intressant att ta reda på hur lärare arbetar med elevinflytande i fritidshemsverksamheten.
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2. Bakgrund 

Det här kapitlet syftar till att redogöra för en rad olika begrepp som är viktiga i uppsatsen. 

Begrepp som kommer bearbetas är inflytande, demokrati och makt. Kapitlet avser även att 

beskriva vad som står skrivet i styrdokument och Barnkonvention gällande elevinflytande. 

Inom bakgrunden behandlas även tidigare forskning om elevinflytande och hur 

elevinflytande har utvecklats under tid i styrdokument för skola och fritidshem.  

2.1 Inflytande 

Inflytande tillhör en rad olika samhällsvetenskapliga begrepp som medverkan, 

medinflytande, medbestämmande, delaktighet, makt, tvång, kontroll, manipulation, 

auktoritet, styrning och frihet. Dessa begrepp beträffar någon form av påverkan, positivt 

som negativt (Forsberg, 2000). Begreppet inflytande översätts enligt Svenska akademins 

ordlista närmast till möjlighet att påverka. ”Möjlighet att påverka” är väldigt brett och 

tolkningsbart vilket komplicerar arbetet med inflytande. Inom läroplanen för grundskolan, 

förskolan och fritidshemmet (Lgr11) benämns vårdnadshavares inflytande, elevinflytande 

och att inflytande ska öka med stigande ålder (Skolverket, 2016). Läroplanen innehåller 

däremot inga riktlinjer om hur mycket lärarna ska arbeta med inflytande. Inflytande är en 

rättighet som eleverna har inom skolan och det är även en del av den demokratifostran som 

det svenska skolväsendet vilar på (Rönnlund, 2013). 

2.2 Demokrati 

Det första kapitlet i den svenska läroplanen (Skolverket, 2016) beskriver hur skolväsendet 

vilar på demokratiska grunder. Begreppet demokrati ska liksom inflytande, tolkas av lärare 

för att sedan undervisas på så sätt att eleverna innehar de demokratiska värderingar som 

det svenska skolväsendet vilar på. Begreppet demokrati kan definieras på olika sätt. 

Larsson (2013) förklarar att ”demokrati är ett regelverk för under vilka omständigheter 

beslut ska fattas samt vilka rättigheter och skyldigheter som tillkommer medborgarna, både 

som individer och som kollektiv” (s. 24). Enligt Pihlgren (2011) delas demokrati in i tre 

olika former där den första formen kallas för direkt demokrati. Här tar alla medborgare 

tillsammans beslut genom exempelvis folkomröstningar. Representativ demokrati är den 

andra formen och här väljer medborgarna representanter som sedan får ta besluten. Den 

sista av de tre som författaren nämner är deliberativ demokrati. Den fungerar som ett 
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komplement till representativ demokrati. Den här formen handlar om att höra grupper föra 

reflekterande dialoger inför förändringar exempelvis på skola eller fritids.  

Vidare menar Biesta (2006) att skolan och andra utbildningsinstitutioner har ett stort ansvar 

gällande dessa demokratiska former, skolan skall förbereda eleverna för deras kommande 

deltagande i Sveriges demokratiska samhälle.  

2.3 Makt 

Forsberg (2000) skriver om begreppen inflytande och makt samt benämner att de i vissa 

sammanhang tolkas som synonymer till varandra. Med hjälp av Oxford English Dictionary 

har begreppet makt definierats enligt följande: ”ability to do or affect something or 

anything” (s. 130). Problemet med att definiera makt som en förmåga att påverka något 

eller vad som helst är att i princip allt kan inkluderas. Forskaren beskriver vidare att det 

istället är mer gynnsamt att se på makt som ett socialt fenomen vilket gör att definitionen 

makt och dess påverkan kommer till uttryck i förhållandet mellan två eller flera individer 

och grupper. 

Handlingarna kring makt syftar på att varje individ avser att ha kontroll över andra 

människors handlingar. Lärare tillämpar den här makten och det syns exempelvis genom 

faktumet att pedagoger bestämmer när eleverna får tala och placering av elever. Barn och 

elever kommer dagligen i kontakt med makt där vuxna och pedagoger har kulturellt och 

allmänt mandat att utöva makt över unga människors vardagliga situationer (Bartholdsson, 

2008). Wahlström (2002) påkar på vikten av att förhåll sig till makt så det finns en 

förståelse för att den genomsyrar alla delar av skolan och inte enbart skolans 

organisatoriska delar. 

2.4 Styrdokument och Barnkonvention 

Inom läroplanens (Skolverket, 2016) första kapitel står det skrivet att ”utbildningen ska 

förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på” (s. 2). Det här citatet ger 

skolväsendet en begriplig riktlinje för det demokratiska uppdraget. Även 

Barnkonventionen (2009) stödjer dessa resonemang genom artikel 13:  
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Barnet ska ha rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att oberoende av 
territoriella gränser söka, ta emot och sprida information och tankar av alla slag, i 

tal, skrift eller tryck, i konstnärlig form eller genom annat uttrycksmedel som barnet 
väljer. 

Lärare ska ha ett demokratiskt förhållningssätt och ge varje elev möjlighet att träna och 

ges möjlighet att få inflytande. Skolverket (2014) skriver följande: ”En förutsättning för 

att eleverna ska uppleva meningsfullhet är att de görs delaktiga och får inflytande över 

utformningen av verksamheten” (s. 32). Johannesen och Sandvik (2012) stödjer det här där 

de menar att principen om inflytande och delaktighet kan användas som en övning i 

kommunikation och som individens möjlighet att välja. 

Biesta (2006) anser att det vanligaste sättet att förstå relationen mellan utbildning och 

demokrati är där utbildningen ger rollen att förbereda elever för deras framtida deltagande 

i det demokratiska livet. Författaren menar vidare på att skolor kan ha strukturerade och 

exemplariska läroplaner för undervisning i demokratiska frågor. Men om skolans inre 

organisation är odemokratisk får de en negativ effekt på elevens värderingar och attityd 

gällande demokrati. Vidare skriver även Skolverket (2016) för att elever ska få möjlighet 

till undervisning utifrån ett större inflytande måste skolan vara tydlig med arbetsformer, 

innehåll, utbildningens mål samt tydligt ge elever information kring vad för rättigheter och 

skyldigheter de innehar. 

2.5 Tidigare forskning och elevinflytandets historia 

Elvstrand (2013) menar att just fritidshemmet har positiva förutsättningar för att kunna 

utveckla och ta del av elevernas möjlighet till inflytande på grund av fritidshemmets fria 

form. Vidare menar forskaren att det utifrån de observationer som gjorts i fritidshemmet 

framkommer att lärare lägger ner mängder med tid på organisering av elever. Exempelvis 

samling av elevgrupper och närvarokontroller. Det blir då svårt att ge eleverna inflytande 

och delaktighet samtidigt som pedagogen lägger ner mycket tid på struktur, organisation 

och att alltid förhålla sig till vissa tider. En annan aspekt inom området är att elevgrupper 

i fritidshemmet kan vara alltför stora för att verkligen ge alla individer det inflytande de 

har rätt till.  

Vidare gällande elevernas inflytande menar Tholander (2005) att elever vill ha inflytande 

inom skolan men att de inte får det inflytande som de enligt författningar och lagar har rätt 

till. Han menar på att elever även saknar de förmågor som krävs för att korrekt kunna bruka 

inflytande. Vidare skriver han dessutom att lärare generellt har en positiv inställning till 
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ökat elevinflytande inom skolan. Det är däremot så att den här positiviteten hos lärare 

gällande elevernas inflytande minskar ju äldre eleverna blir. Det här är problematiskt 

eftersom det står skrivet i läroplanen (Skolverket, 2016) att elevernas inflytande skall öka 

med stigande ålder och mognad. 

Covell, McNeil och Howe (2009) har genomfört en studie där de fokuserat på sambandet 

mellan elevinflytande och lärares välmående. Inom studien deltog 127 lärare från 15 olika 

skolor där elevernas åldrar differerade från 4-11 år. Studien gjordes under tre års tid.  

Resultatet inom studien påvisade att högt elevinflytande och hög elevdelaktighet innebar 

en rad olika positiva förändringar hos lärarna. Lärarna utvecklade en större empatisk känsla 

med eleverna, de kände sig även mer framgångsrika inom sitt yrke och slutligen kunde en 

tydlig koppling göras där resultatet påvisade en minskning av utbrända lärare i samband 

ökat med elevinflytande. Inom det svenska samhället är skolväsendet en av de 

arbetsplatserna med högst sjukfrånvaro enligt Försäkringskassans (2017) statistik med ett 

snitt på 11,8 dagar per år under 2017. Med Covell, McNeil och Howes studie i åtanke vid 

granskning av försäkringskassans statistik finns argument för att vidare utforska 

elevinflytandets positiva effekt på lärare med fokus på yrkesgruppens hälsa.  

Även Rönnlund (2013) har forskat om elevinflytande och han skriver att under 1960- och 

1970-talen började det ställas krav i skolan på elevernas inflytande genom klassråd och 

elevråd. Elevråd betecknar en förening eller ett litet möte där en eller flera personer från 

varje klass representerar elevernas talan kring vad som sker på skolan. Exempel på frågor 

som kan diskuteras är ekonomiska och organisatoriska frågor. Klassråd är mer inriktat på 

vad som sker i klassrummet. Till exempel kan frågor som tas upp i klassråd handla om 

elevernas inflytande när det gäller lektioners innehåll och examinationsformer. Brumark 

(2010) har genomfört undersökningar för att testa klassrådens funktion. Resultaten från 

dessa undersökningar påvisade att klassråd har sina brister. Ett visst elevantal, omkring 

20–30 procent deltog knappt och satt ofta tysta medan en annan grupp med elever (ingen 

procent angiven) störde klassrådet på andra sätt genom att exempelvis använda sig av 

kontraproduktiva sidoprojekt.  

Under 1960 och 1970-talet skrevs det för första gången om elevernas rätt till inflytande i 

statliga utredningar och skolans styrdokument (Rönnlund, 2013). Vidare skriver hon att 

ungefär 20 år tidigare bildades elevråd på flera skolor i Stockholm. Dessa benämndes som 

”elevsjälvstyrelser” och 1948 bildades Skolornas elevorganisation (SEO). Den här 
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organisationen blev 1952 officiellt utsedd till Sveriges Elevers Centralorganisation 

(SECO). Det här tyder på att elever själva ställt krav på inflytande betydligt tidigare än 

under 1960 och 1970 talet då elevinflytande faktiskt skrevs in i exempelvis styrdokument. 

År 1962 skrevs elevråd in i grundskolans läroplan. Elevråd bedömdes som en gångbar 

metod för att göra eleverna delaktiga i bestämmelserna gällande skolans regler (Rönnlund, 

2013). Hon nämner att elever även fick vara med i bestämmandet kring frågor som 

skolmåltider, lovdagar, skoldanser, idrottstävlingar, utflykter och läxor. Det här var en 

metod för att öka elevernas trivsel och framkalla en positivare inställning hos elever 

gällande skolan.  

Vidare nämner Rönnlund (2013) att frågan fick mer uppmärksamhet år 1990 då Sverige 

accepterade FN:s konvention om barns rättigheter. I Barnkonventionen (2009) står det 

bland annat skrivet att:  

Konventionsstaterna ska tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter 

rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikter ska tillmätas 
betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. 

Konventionen tar alltså upp barns yttrandefrihet och inflytande i förhållande till mognad. 

Det finns delade meningar kring elevinflytandets varande inom skolan. Rönnlund (2013) 

menar att sedan elevinflytande skrevs in i skolans styrdokument har det motiverats av både 

rättighetsargument och fostransargument. 
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka fritidslärares uppfattningar om elevinflytande i 

fritidshemsverksamheten och hur de beskriver att de arbetar med elevernas inflytande. 

Frågeställningar:  

 Vilka uppfattningar har fritidslärare av elevinflytande? 

 Hur arbetar fritidslärare med elevernas inflytande i fritidsverksamheten?  

 Vilka svårigheter och möjligheter finns det med elevinflytande? 
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4. Metod 

Eftersom syftet med studien är att ta reda på fritidslärares uppfattningar och arbetssätt 

gällande elevinflytande har en kvalitativ metod valts. En kvalitativ metod innebär enligt 

Justensen och Mik-Meyer (2011) att beskriva ämnet i ett sammanhang och därefter 

presentera en tolkning som ger ökad förståelse av området som i den här studiens fall är 

elevinflytande på fritidshemmet. Det här kapitlet kommer beskriva vad för kvalitativ metod 

som valts, vilka urval som gjorts, hur genomförandet av metoden genom gick tillväga, 

vilken analys som har tillämpats, samt de olika forskningsetiska aspekterna som måste 

tillgodoses. 

4.1 Semistrukturerad intervju 

Med utgångspunkt i kvalitativ metod och fritidslärares syn och arbetssätt med 

elevinflytande, som är studiens syfte, har intervjuer valts som metod. Intervjuer ger 

djupgående svar vilket gynnar studiens syfte och ett annat skäl varför intervju har valts 

som kvalitativ metod är att blivande lärare kan utnyttja den här tekniken inom sitt framtida 

yrke (Björkdahl Ordell och Dimenäs, 2007). Lärare använder sig kontinuerligt i sitt yrke 

av samtal för att handleda och undervisa elever. Björndal (2018) menar att dessa samtal 

inte är helt olika en intervju. Mer specifikt har en semistrukturerad intervju valts som 

metod. Den här typen av intervju går ut på att i förväg fastställa ett intervjuschema för att 

den som intervjuar ska ställa frågor till en respondent (Bryman, 2011). Själva 

intervjufrågorna (Bilaga 1) ska enligt Kvale (2007) innehålla två aspekter. Frågorna ska 

hålla sig till temat i fråga, alltså i den här studiens fall, elevinflytande. Frågorna ska även 

främja en positiv interaktion mellan intervjuledarna och deltagarna. Det kan vara att 

intervjuledarna försöker bygga på deltagarnas erfarenheter genom de frågorna. Det är även 

viktigt under intervjun att använda ett vardagligt språk. Här ställs inte samma krav på 

intervjuledaren att hålla sig till den på förhand framtagna strukturen. Samtalet kan fortgå 

trotts sidospår, svarar respondenten på frågor som intervjuledaren tänkt ställa senare 

fortsätter intervjun istället för att avbrytas. Justensen och Mik-Meyer (2011) definierar den 

semistrukturerade intervjun genom att intervjuaren arbetar enligt en intervjuguide med 

förbestämda huvudfrågor, men om intervjupersonen skulle diskutera oväntade och 

intressanta ämnen finns det utrymme för avvikelse från guiden. 
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Enligt Björndal (2018) finns det nackdelar med intervjuer att ta hänsyn till. Intervjuer är 

väldigt tidskrävande då de ska förberedas, genomföras och sedan bearbetas. Vidare menar 

författaren att ytterligare en nackdel är att intervjuledarens förutfattade meningar gällande 

studiens syfte kan färgas av på intervjudeltagaren. Det här i sin tur kan få som konsekvens 

att resultatet inte speglar verkligheten. 

4.2 Urval 

Bekvämlighetsurval har valts som urval då Denscombe (2016) menar att det vilar på 

forskarens bekvämlighet. Eftersom forskares resurser som pengar och tid är begränsade, 

och för att det är snabbt, enkelt och billigt är det här urvalet fördelaktigt inom den här 

studien. På förhand har elva olika lärare i fritidshemmet från fem olika skolor, där en 

blandning av lärare gällande kön, arbete med yngre samt äldre elever och ålder valts ut 

genom ett bekvämlighetsurval där samtliga personer har en lärarexamen inom arbete i 

fritidshem. Ahrne och Svensson (2016) menar att sex intervjudeltagare är tillräckligt för 

en studie av den här storleken, därför har sex av dessa elva intervjupersoner valts ut genom 

ett explorativt urval. Explorativt urval innebär att urvalet görs med målet att få fram så 

intressanta, extrema eller ovanliga exempel som möjligt utefter studiens syfte 

(Denscombe, 2014). Eftersom ingen jämförelse mellan skolor ska göras inom studien kan 

lärare från samma arbetsplats förekomma. Enligt Ahrne och Svensson (2016) krävs det fler 

intervjudeltagare om en jämförelser mellan skolor ska genomföras.  

Vetenskapsrådet (2002) hänvisar till konfidentialitetskravet som innebär att samtliga 

deltagares personuppgifter ska vara dolda för obehöriga individer. Därav kommer samtliga 

fritidslärare inom studien benämnas via kodnamn. De medverkande inom studien arbetar 

inom samma kommun.  

Tony: Han är 30 år och har varit verksam som lärare sedan 2011.   

Hugo: Han är 26 år och har varit verksam som lärare sedan 2015. 

My: Hon är 24 år och har varit verksam som lärare sedan 2018. 

Elsa: Hon är 41 år och har varit verksam som lärare sedan 2001. 

Harald: Han är 30 år gammal och har varit verksam som lärare sedan 2011. 

Bärra: Han är 40 år gammal och har varit verksam som lärare sedan 2001. 
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4.3 Genomförande 

I ett tidigt skede planerades tänkbara intervjufrågor, där undersökningens syfte låg i fokus. 

Intervjufrågorna (Bilaga 1) utformades på så sätt att de ska svara på studiens 

frågeställningar.  

Lärare med inriktning mot fritidshem eller fritidspedagoger kontaktades och fick frågan 

om de är villiga att genomföra en intervju för studiens syfte. Samtliga intervjudeltagare 

förfrågades om de godkände dokumentation av intervjun via inspelning, det här för att 

förenkla transkribering och underlätta intervjun. Deltagarna fick även på förhand 

information kring de forskningsetiska aspekterna (rubrik 4.5) som är nödvändiga för dem 

att veta. Deltagarna tilldelades informationen att de när som helst kan avbryta intervjun 

samt att insamlad empiri enbart kommer användas för studiens syfte, deltagarna fick även 

ta del av studiens syfte innan intervjun utfördes.  

Intervjuerna tog omkring 15-35 minuter och lokalerna som valdes för intervjun var platser 

där inga störningsmoment kunde inträffa (Kvale, 2007). Det här på grund av två 

anledningar, för att transkribering i efterhand inte skulle försvåras och för att skapa en 

behaglig miljö för intervjun.  

Enligt Kvale (2007) finns det en del redskap som bör användas genom en intervju. 

Undertiden som deltagaren pratar visade vi som intervjuledarna engagemang genom att 

exempelvis nicka eller svara ”mm”. Vidare menar författaren att vid oklarheter 

dubbelkollar intervjuledare att intervjudeltagaren verkligen tolkat och svarat som 

deltagaren eftersträvade. Eventuella följdfrågor är lämpliga att använda baserat på vad 

deltagaren svarar. Dessutom menar Kvale att ytterligare en faktor finns att använda sig av 

vid intervjuer.  Det går att utnyttja tystnaden som uppstår under dialogen. Istället för att 

frukta situationen och känna att fler frågor måste ställas är det här ett bra tillfälle för 

deltagaren att reflektera och ge fortsatt relevant information.   

Med hjälp av inspelning finns allt som sägs sparat och det är enkelt att gå tillbaka och 

lyssna för att analysera och reflektera över informationen som framkom. Intervjuerna 

spelades in via applikationen ”Inspelare – inspelning”. Kvale (2007) menar att många 

intervjuer faller på grund av att tekniska problem uppstår. Därför används två 

mobiltelefoner för att säkerhetsställa att inte det här blir fallet. Vid första intervjutillfället 
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skickades inga frågor ut på förhand utan enbart nödvändiga forskningsetiska aspekter och 

studiens syfte. Efter intervjun diskuterades eventuella nackdelar och fördelar med att 

skicka ut intervjufrågorna på förhand och beslutet togs att resterande deltagare skulle få ta 

del av frågorna efter rekommendation från första intervjudeltagaren Intervjudeltagare 1 

rekommenderade det här då han ansåg att det ger djupare samtal och svar med större 

kredibilitet eftersom det ger en större chans till reflektion. Intervjuer där frågorna på 

förhand var utskickade visade sig även ge ett längre samtal. 

4.4 Analys 

Då intervjuerna inom den här studien var slutförda och tillräckligt med material insamlat 

påbörjades analysen. En analys är en form av omvandling, den startar med en samling av 

kvalitativ data som sedan processas till en förståelig, pålitlig och insiktsfull analys (Gibbs, 

2007).  

Justesen och Mik-Meyer (2011) skriver om vikten av att bestämma hur intervjun ska 

dokumenteras. Till den här studien har ljudinspelning valts som metod, vilket författarna 

även menar är det vanligaste sättet. Avvikelser kan ske då ämnet är känsligt och 

intervjudeltagaren inte vill att samtalet spelas in, vilket inte bör vara fallet inom den här 

studien. Väl till transkriberingsprocessen menar författarna vidare på att samtliga delar 

under intervjun inte behöver transkriberas utan det här beror på hur intervjumaterialet ska 

analyseras men även på hur mycket tid intervjuledarna har på sig. Med det här i åtanke 

transkriberades enbart det som var nödvändigt. Ljud som exempelvis ”mmh” 

transkriberades därför inte. 

Ytterligare en faktor författarna nämner som är viktig att ha i åtanke under analysens gång 

är det faktum att ingen generalisering ska göras baserat på kvalitativ data som inte uppfyller 

statistikens krav på representativitet i urvalsprocessen. Inom den här studien har sex 

fritidslärare intervjuats och baserat på den insamlade empirin kunde ingen generalisering 

för hur alla fritidslärare jobbar med elevinflytande göras (Justesen och Mik-Meyer, 2011).  

En helhetsanalys tillämpades i processen där insamlad data omvandlades till svar på syftet 

och frågeställningarna. Björndahl Ordell och Dimenäs (2007) beskriver helhetsanalysen 

som ett sätt att bilda en övergripande bild av empirin där olika teman plockas ut baserat på 

deltagarnas svar under intervjuernas gång. Dessa återkommande uppgifter inordnas under 
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ett begrepp som beskriver temat. Primärt användes frågeställningarna och inom dem 

identifieras användbara teman.  

I första hand transkriberades intervjuerna, därefter sorterades transkriberat material in i 

olika färger baserat på vilken frågeställning som besvarats. Fritidslärarnas uppfattning av 

elevinflytande markerades med färgen grön. Fritidslärarnas arbetssätt markerades med 

färgen gul, och till sist markerades svårigheter och möjligheter gällande elevernas 

inflytande med färgen ljusblå. När materialet delats upp utefter färgerna och en 

övergripande bild skapats identifierades teman i enlighet med helhetsanalysen. Dessa 

teman som är kopplade till frågeställningarna skrevs sedan ut och bildade grunden för 

resultatet. Inom den första frågeställningen, vilka uppfattningar fritidslärarna har av 

elevinflytande, identifierades följande teman: elevernas möjlighet att påverka, och om 

verksamheten ska grundas på mer eller mindre elevinflytande. Teman som framkom under 

den andra frågeställningen, vilka arbetssätt fritidslärare använder sig av för att ge eleverna 

inflytande, var följande. De olika arbetsformer och elevinflytandets progression genom 

grundskolan. Inom den sista frågeställningen, vilka möjligheter och svårigheter det finns 

med elevinflytande, påträffades följande teman. Gruppdynamik och demokratiskt 

tänkande elever, ramar och orimliga önskemål samt för stora elevgrupper och personalbrist 

som finns inom verksamheten.  

4.5 Forskningsetiska aspekter 

För samhällets utveckling i stort men även för samtliga individers utveckling är det av stor 

vikt att aktuell högkvalitativ forskning genomförs, det här benämns som forskningskravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Forskningskravet innebär att samhällets medborgare har rätt till 

forskning som leder till en utvecklad och fördjupad kunskap samt forskning som förbättrar 

metoder. Vidare nämner Vetenskapsrådet (2002) ett krav till och det är 

individskyddskravet vilket innehåller fyra ytterligare krav, samtyckeskravet, 

informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vetenskapsrådet (2002) 

rekommenderar även att forskaren bör, då tillfälle uppstår, upplysa studiens deltagare kring 

vart resultatet kommer att publiceras. Ansvariga kan även skicka en rapport eller 

sammanfattning av undersökningens resultat.  

Deltagarna inom studien ska inför intervjun informeras om en del saker. Det här kallas för 

informationskravet. Inför intervjun meddelades deltagarna att de när som helst kan avbryta 
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intervjun. Deltagarna fick skriftlig information kring syftet med intervjun, medverkandena 

meddelades även att insamlad information enbart kommer användas för studiens syfte, för 

att försäkra det här finns nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna inom en studie har rätt att medverka under egen 

bestämmelse efter det att de fyllt 15 år. Är deltagarna under 15 år krävs vårdnadshavarnas 

samtycke för genomförandet av studien. Samtyckeskravet innebär även att deltagarna i 

studien har rätt att avbryta sin medverkan när som helst (Vetenskapsrådet, 2002). Eftersom 

samtliga deltagare inom studien är över 15 år, utbildade fritidspedagoger eller fritidslärare 

och ingen intervju var tvungen att avbrytas behövde inte samtyckeskravet tillämpas.  

Konfidentialitetskravet finns för att skydda deltagarnas personuppgifter genom att dessa 

hålls dolda för obehöriga individer (Vetenskapsrådet, 2002). Tystnadsplikt undertecknas i 

de fall som studien berör känsliga ämnen (Vetenskapsrådet, 2002), det här blir med största 

sannolikhet inte aktuellt inom den här studien. Det här kravet uppfylldes genom att 

fritidslärare inom studien inte benämns med tilltals namn, utan de går under olika alias 

vilket gör dem neutraliserade.   

4.6 Studiens tillförlitlighet  

Det är av stor vikt att en kvalitativ undersökning är tillförlitlig. Tillförlitligheten preciserar 

Bryman (2011) som trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet. För att studien ska uppnå 

trovärdighetskraven krävs det att den följer de utformade regler som finns inom forskning 

samt delges intervjudeltagarna resultatet för att försäkra sig om att intervjuledarna inte 

missförstått deltagarnas intentioner. En ytterligare faktor som ökar studiens trovärdighet 

är överförbarheten, vilket innebär att studiens resultat kan förflyttas till en liknande studie 

utan att det uppstår någon större förändring eller olikheter mellan de olika studierna. 

Eftersom storleken på den här studien är begränsad minskar där av möjligheterna till 

överförbarhet. Det här eftersom inga generaliseringar kan göras baserat på en studie av den 

här storleken. Pålitligheten är även den av stor vikt då den handlar om att redogöra för alla 

stadier inom studien så som urval, syfte och analys.  
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5. Resultat  

I det här kapitlet redogörs för vilka uppfattningar fritidslärare har av elevinflytande, hur 

fritidslärarna arbetar med elevernas inflytande i fritidsverksamheten och vilka svårigheter 

och möjligheter det finns med elevinflytande.  

5.1 Fritidslärares uppfattning av elevinflytande 

Inom fritidslärarnas uppfattning av elevinflytande finns två relevanta teman där 

fritidslärarna uttrycker sina åsikter. De handlar om elevernas möjlighet att påverka och om 

fritidsverksamheten ska vara byggd på mer eller mindre elevinflytande.  

5.1.1 Möjlighet att påverka 

Samtliga lärare innehar likartade uppfattningar av vad elevinflytande innebär inom 

fritidshemmet, de använder däremot olika ord för att beskriva elevinflytande. Den samlade 

åsikten är dock att fritidsverksamheten ska ta tillvara på elevernas tankar och idéer för att 

därigenom involvera eleverna samt ge dem möjlighet att påverka. Alla lärare är däremot 

överens om att elevinflytandet måste ske inom specifika ramar. Lärare Tony sammanfattar 

sin uppfattning gällande elevinflytande på följande sätt: 

Läraren ska kunna prata med eleverna inom vilka ramar de får vara med och 

påverka. Eleverna ska inte kunna påverka en hel verksamhet, för någonstans har vi 

våra mål. Elevinflytande är fantastiskt, för mig är det ett samarbete för att det ska 

kunna bli en så bra verksamhet som möjligt. (Tony) 

Samarbetet mellan lärare och elev som Tony nämner uppfattar flera av lärarna som en 

viktig komponent för ett välfungerande elevinflytande. Lärare Harald menar att 

fritidsverksamheten är byggd för eleverna och att de därmed ska få ett reellt inflytande.  

Det är ju till att låta eleverna styra sin egen verksamhet för verksamheten är ju byggd 

för dem, så att dem ska vara med och styra vad som händer i veckan och på dagarna. 

Det är väl det perfekta elevinflytandet. (Harald) 

Lärarna har en positiv inställning till elevernas möjlighet att påverka och vara delaktiga 

inom verksamheten.  
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5.1.2 Mer eller mindre elevinflytande 

Något som lärarna för fram är att de vill ha mer elevinflytande. De vill att deras 

fritidsverksamhet ska bygga på så mycket elevinflytande som möjligt.  

I en drömvärld vill man ju att fritids ska vara uppbyggt på vad eleverna vill göra och 

vad de är intresserade av. (My) 

Vissa av lärarna anser dock att de yngre eleverna har mer inflytande än vad de bör. Tony 

bygger den här uppfattningen på läroplanen där det står skrivet om ökat inflytande med 

stigande ålder och mognad.  

Jag anser att vi har en hyffsad progression, Jag kan tycka att de yngre har lite för 

mycket att säga till om, vilket jag inte tycker de är mogna för. (Tony) 

Även Bärra innehar likartade uppfattningar gällande de yngre elevernas alltför stora 

elevinflytande. 

De små tycker jag inte ska ha särskilt mycket inflytande för de behöver lära sig hur 

det fungerar först, klart man kan välja vad man ska leka med eller så där. (Bärra) 

Bärras åsikt bygger inte i det här fallet på läroplanens skrivelser utan bygger mer på hans 

egna åsikter gällande ett fungerande elevinflytande. Bärra anser att de yngre eleverna inte 

ska ha lika mycket inflytande då de ska existera någonting att längta efter när de blir äldre.  

5.2 Fritidslärares arbetssätt med elevinflytande i 

fritidsverksamheten 

Det här kapitlet gäller fritidslärarnas olika arbetssätt och hur elevernas inflytande komma 

till uttryck, samt hur elevinflytandet ökar med stigande ålder. 

5.2.1 Arbetsformer 

Lärarna förde fram olika arbetssätt när de gäller utförandet av elevinflytandet. De olika 

lärarna inom fritidshemmen hade exempelvis fritidsråd som ett gemensamt arbetssätt för 

hur elevinflytandet kommer till uttryck. Där får eleverna uttrycka sina åsikter kring vad 

som ska ske inom verksamheten, det kan vara allt ifrån vad som ska köpas in till vart nästa 

utflykt ska ta plats. På fritidsrådet utvärderas även verksamheten i samråd med eleverna. 

En vanlig form av elevinflytande är utvärdering, på en av skolorna används exempelvis 

utvärderingsmuggar, där eleverna får utvärdera fritidshemmets dagliga verksamhet. De 

placerar en kula i en mugg, muggarna representerar om dagen har upplevts som bra eller 

dålig. Hugo berättar att: 
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Senast igår efter lovet, påsklovet, brukar vi alltid ha lite fritidsråd som vi kallar de, 

där vi samlas. Igår var det ettorna lite uppdelat. Där de får sitta. Först får de utvärdera 

lovet som varit. Säga vad de tyckte om de olika aktiviteterna som vi genomförde 

och hur det var generellt. Och sen får de även önska inför nästa lov, eller studiedagar 

eller vad de nu kan vara om de är några särskilda aktiviteter de vill göra. (Hugo)  

Ett annat vanligt arbetssätt är att använda sig av någon form av tavla eller plansch där 

elevernas önskande aktiviteter skrivs upp för att sedan synliggöra och visa vilka önskemål 

från eleverna som genomförts inom fritidsverksamheten. Den här strategin använder 

lärarna sig av för att tydligt visa för eleverna att de faktiskt har inflytande och att deras 

tankar och idéer blir till verklighet. Elsa säger att: 

Jag tror de är viktigt att synliggöra det för dem. Annars tror de kanske att de inte får 

vara med och påverka så mycket. Utan man måste berätta för dem att det vi gör nu 

är demokrati. Det är ni som ger oss förslag. (Elsa) 

Enligt Elsa är det här arbetssättet viktigt då det bidrar till en diskussion med eleverna 

gällande flera viktiga områden såsom demokrati och majoritet, hon menar att det här bidrar 

till att ge eleverna ett framtida demokratiskt förhållningssätt.   

5.2.2 Progression  

Inom läroplanen står det skrivet om elevernas ökade inflytande med stigande ålder. Det 

här är något som fritidslärarna är väl medvetna om och det framkom tydligt under 

genomförandet av intervjuerna. Harald berättar att: 

Man måste börja med enkla och få val men att eleverna ändå får välja på dem valen, 

och sen förhoppningsvis har man nått så långt att man inte ens behöver några 

valmöjligheter, utan att eleverna vet vad som finns och de tar för sig det de vill och 

behöver. (Harald) 

Ålder och mognad är något som bör ske synonymt med varandra berättar lärarna. Tony 

uttrycker det så här.  

Det enda kravet vi har är att vi lägger upp inflytande utefter elevernas mognad. 

Märker vi att dem är mogna för mycket inflytande då får de det. Märker vi att de 

inte är mogna så får de inte så mycket inflytande, för oss är det en fråga om mognad 

egentligen. (Tony) 

Något som framkom bland lärarna var att de yngre eleverna har önskemål på aktiviteter 

där det krävs en viss ålder och mognad. Aktiviteter som att åka iväg kollektivt till 

exempelvis Liseberg eller besöka ett badhus är exempel på vad som kan vara svårt att 

genomföra med de yngre eleverna menar lärarna. Däremot finns det större möjligheter hos 
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de äldre eleverna då de bör vara mognare och är i en rimlig ålder för dessa typer av 

aktiviteter. My säger att: 

Jobbar man med äldre barn, typ årskurs 2-3 eller 4-6 då kan man göra jättemycket 
andra grejer ser vi ganska tydligt på fritids. Det var ju påsklov förra veckan då åkte 

ju årskurs 2-3 in till stan och vi i årskurs f-1 blev kvar på skolan, det funkar inte 

riktigt. (My) 

Det här menar My beror på just det faktum att de äldre eleverna är mer ansvarstagande och 

har genomgått en progression från tidig ålder och det här möjliggör dessa typer av 

aktiviteter.  

5.3 Elevinflytandets svårigheter och möjligheter 

Det här kapitlet syftar till att besvara vilka faktorer som kan försvåra elevinflytandet men 

även klargöra för vilka fördelar deltagande lärare ser inom elevinflytandet. 

5.3.1 Gruppdynamik och demokratiskt tänkande elever 

Flera av fritidslärarna pratar om vilka möjligheter det finns inom elevinflytandet samt att 

huvudmålet är att eleverna en dag ska slussas ut ur det svenska skolväsendet som 

demokratiskt tänkande medborgare i samhället. Lärare Harald uttrycker sin uppfattning 

gällande möjligheter med elevinflytande. 

Hela fritidsverksamheten bygger ju på att vi ska förbereda dem på livet själva efter 

skolan, så att utmaningen på fritids att dem någon gång ska slussas ut, när de känner 
att de klarar sig själva, så elevinflytandet handlar om att de ska klara sig själva. 

(Harald) 

Vidare pratar Bärra om vikten av att sammansvetsa en fritidsgrupp med hjälp av det 

demokratiska elevinflytandet. Eleverna på fritidshemmet där Bärra arbetar kom med 

förslaget att de vill tillverka egna fiskedrag, vilket lärarna tog till sig. De köpte in material 

till projektet och gjorde det till verklighet. Möjligheterna som elevinflytande har att erbjuda 

formulerar han på följande sätt. 

Fördelarna med inflytande är att man får med sig gruppen på ett bra sätt. 

Fiskedragen nu exempelvis, många går på fritids och ser till att vara med för de 

tycker det är så roligt. Då har man ju lyckats, då fångar man upp vissa elever som 

man märker tycker de är för stora för den vanliga verksamheten om man säger så. 

(Bärra) 

Den här specifika aktiviteten uttrycker Bärra är mer för elever i de äldre åldrarna men han 

beskriver fortsatt att samma typ av projekt går att genomföra även med de yngre eleverna 

och få fram liknande resultatet gällande gruppdynamiken. 
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5.3.2 Ramar och orimliga önskemål  

Lärarna för fram tydligt att eleverna med hjälp av sitt elevinflytande kommer med en del 

orimliga önskemål som helt enkelt inte går att uppnå, Hugo beskriver att han hanterar det 

på följande sätt. 

Man bekräftar eleven, man kan önska saker och vi tar in förslagen men det är inte 

säkert att det går att genomföra eller så. Men att man inte förminskar dem eller börjar 

skratta eller så, man får hålla ihop det och ta det seriöst ändå. För att de ska bli 

bekräftade och sedda. (Hugo) 

Orimliga förslag som kan framkomma under framförallt fritidsråd uttrycker Hugo är 

exempelvis att köpa in en katt till fritids, eller som Elsa nämnde, bygga en simbassäng på 

skolgården. Det här är typexempel på förslag som helt enkelt inte är genomförbara, men 

som Hugo nämner ska eleverna inte förminskas på grund av dessa tankar utan snarare 

uppmuntras över att de är delaktiga och gör försök att utnyttja sin rätt till elevinflytande. 

Bärra samtalar om rimliga önskemål som efter ett tag blir orimliga genom att eleverna ofta 

föreslår samma aktiviteter inom exempelvis fritidsgympan där det ofta blir ett mönster med 

aktiviteter som genomförs. 

Har man inflytande i idrotten så kan det bli flaggan och killerball varenda måndag 
om de får bestämma hela tiden. Så det är viktigt att eleverna inte alltid får bestämma. 

Eleverna tänker ofta när de ska komma med förslag på vad de har gjort innan och 

därifrån tar de samma saker hela tiden. (Bärra) 

Därmed blir det viktigt att fritidslärarna ger eleverna nya erfarenheter som de kan använda 

sig av och bygga vidare på. Tony pratar vidare gällande elevernas begränsade 

elevinflytande och hänvisar till fritidshemmets skrivna mål inom läroplanen.  Han påpekar 

att ett tillförlitligt elevinflytande bör inneha vissa ramar som eleverna får förhålla sig till.  

Jag tycker personligen att elever ska ha mycket att säga till om, men som sagt var 

till viss del. Elevinflytandet ska vara begränsat ändå. Man ska liksom kunna säga att 
inom vissa ramar får du vara med och påverka. Men du ska inte kunna påverka en 

hel verksamhet, för någonstans så har vi våra mål. (Tony) 

Han uttrycker även att dessa ramar baseras på elevernas mognad och att det ändå är de som 

ansvarar för hur ramarna ska formas. Som exempel nämner han att elever som går att lita 

på får ett större ansvar där de kan gå till andra sidan skolgården utan översikt av en 

fritidslärare medan elever som han inte har samma förtroende för kan begränsas av hårdare 

ramar. Under Tonys arbetsliv anser han att ramarna har behövts stramats åt mer och mer 

för varje år och att eleverna blivit mer begränsade på grund av att elevgrupperna generellt 



19 
 

är mer oroligare och omognare än vad de under tidigare år har varit och det här är något 

som Tony berättar om. 

Det jag kan uppleva som svårare nu när man jobbat ett par år är just att jag inte 

tycker att eleverna mognadsmässigt har stegrat lika tydligt som för ett par år sen. 

Jag upplever nu på senare år så är grupperna oroligare och omognare. När de 

kommer till storfritids och ska vara äldre, det blir en svårighet för då får man själv 

tänka om, man har ingen färdig verksamhet eftersom eleverna överlag blivit 

omognare. (Tony) 

Det här ser Tony som en negativ trend vars konsekvens leder till försvårad undervisning 

på fritidshemmet eftersom det komplicerar årsplaneringen inför höstterminen där en ny 

elevgrupp ska ta plats på fritidshemmet och sammansvetsas med återstående elever från 

föregående läsår. 

5.3.3 För stora elevgrupper och personalbrist  

Det finns enligt fritidslärarna flera svårigheter inom elevinflytandet. Ett av dessa är 

faktumet att elevgrupperna är alldeles för stora i jämförelser med hur mycket personal som 

finns att tillgå. Det här är något majoriteten av fritidslärarna har en gemensam åsikt om 

och Hugo uttalar sig kring den här svårigheten på följande sätt.  

Det känns som de allra flesta fritidshem har stora elevgrupper, man är inte 

tillräckligt med personal, och sen är de ofta någon som är sjuk, ledig, vabb liksom. 

Det är svårt att få in vikarie och då får man ju planera om. (Hugo)  

Som sagt var det flera fritidslärare som delade samma åsikt som Hugo. En av dessa var 

Bärra som fyller på sina tanker gällande personalbristen och hur det skapar nackdelar 

gällande elevinflytandet. 

Det är viktigt att det finns en personaltäthet. För lite personal är en klar nackdel. 

Med mer personal hade man helt klart kunnat ha mer inflytande, göra flera saker, 

göra större saker. Man skulle även kunna erbjuda flera alternativ än vad vi gör nu. 

Så det är väll en svårighet. (Bärra) 

Stora elevgrupper leder även till ytterligare problematik när det gäller att ge eleverna ett 

reellt inflytande. Lärare Elsa hänvisar till sina erfarenheter ifrån fritidsråden på hennes 

arbetsplats och berättar även hur hon anser att lärare bör arbeta för att åtgärda 

problematiken gällande elevernas rätt att komma till tals inom verksamheten. Elsa berättar 

att: 
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Jag tänker också att man fångar eleverna när de kommer, tänk om man inte vågar 
räcka upp handen vid ett fritidsråd. Det kan vara att man fångar eleverna vid ett 

mellanmål eller när man går och pratar. (Elsa) 

Det Elsa menar är att lärare ska ta tillvara på de vardagliga händelserna som man hela tiden 

träffar eleverna inom. Vidare framhålls det faktum att hon faktiskt är där för elevernas skull 

och att lärare måste orka arbeta på ovanstående sätt, inte bara för eleverna, utan även för 

att det är lärarnas skyldighet. 
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6. Diskussion 

Resultatet inom den här studien påvisade en rad olika åsikter hos intervjudeltagarna. 

Samtliga lärare inom studien innehar en positiv inställning till elevernas inflytande i de 

högre åldrarna, lärarna hänvisar till läroplanen och anser att det bör finnas ett stigande 

elevinflytande i sammanband med elevernas ökande ålder och mognad. Intervjudeltagarna 

tar samtliga upp och resonerar gällande elevinflytandes ramar. Dessa ramar finns där av en 

rad olika anledningar såsom elevernas trygghet, lärarna måste kunna lite till att eleverna 

inte utsätter sig själva eller någon annan för fara om de exempelvis ska leka utom synhåll 

för lärarna. Ett reellt elevinflytande kräver enligt fritidslärarna kompetent personal och 

tillräckligt mycket personal. Vad tillräckligt med personal är diskuterades inte under 

intervjuernas gång. Fritidslärarna tillägger även att elevgrupperna i dagens skola är stora 

och att det därmed blir svårt att få till det elevinflytande som lärarna eftersträvar.  

Arbetsformerna som förekommer på fritidshemmen är lika varandra, det arbetas mycket 

med fritidsråd där eleverna får komma med förslag och utvärdera verksamheten. Lådor där 

eleverna får lämna förslag på aktiviteter förekommer även det på samtliga fritidshem. De 

lärare som har tid och energi använder sig även av planscher där elevernas förslag skrivs 

upp, här nämner lärarna att det här är en något tidskrävande metod vilket blir problematiskt 

då lärarna även uttrycker att de har en brist på planeringstid.  

Lärarna är väl medvetna om det faktum att en del av skolans uppdrag är att fostra 

demokratiskt tänkande elever och de nämner att en väg till att uppnå det här är 

elevinflytandet där demokratin tar stor plats.  

6.1 Resultatdiskussion  

Då syftet inom studien var att granska utvalda fritidslärares uppfattningar av elevinflytande 

samt erhålla en utökad kunskap om deras personliga åsikt, utan att vi som granskar drar 

några allmänna slutsatser, anses studiens syfte vara uppfyllt. Resultatdiskussionen syftar 

till att koppla det resultat som framkom och jämföra det i förhållande till tidigare forskning.  

Inom studiens första frågeställning framkom det att lärarnas tolkning av elevinflytande i 

princip speglar Svenska akademins ordlistas definiering av begreppet. Svenska akademins 

definition av inflytande är möjlighet att påverka. Med dessa exakta ord eller synonymer 

med liknande betydelse beskriver lärarna sin syn på elevinflytande, det framkom vidare att 
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fritidslärarnas tankar gällande elevinflytande är att elever har rätten att påverka och att de 

därmed ska ges den här möjligheten i den dagliga fritidsverksamheten. Dessa åsikter 

stämmer överens med det som står skrivet i Skolverket (2016) där det framkommer en 

förutsättning för elever att uppleva meningsfullhet är att de får inflytande och görs 

delaktiga inom verksamheten och dess utformning. Respondenterna talade även om vikten 

av att skola ut eleverna till att bli demokratiska tänkande medborgare. Det här är något 

även Biesta (2006) hänvisar till. Skolor och andra utbildningsinstitutioner har det yttersta 

ansvaret gällande att förbereda eleverna för deras framtida deltagande i det svenska 

demokratiska samhället.  

Enligt Elvstrand (2013) har fritidshemmet stora möjligheter att tillämpa elevinflytande på 

grund av dess fria tyglar. Det här är något som framförallt kommer till uttryck inom 

fritidshemmet de dagar som elevnärvaron är något lägre eftersom även författaren 

poängterar att elevgrupperna i vissa fall kan vara för stora. Även lärarna inom den här 

studien anser att stora elevgrupper är en problematik och att det därmed uppstår svårigheter 

att applicera elevinflytande. I och med det här ser vi en tydlig koppling mellan studiens 

resultat som speglar Elvstrands tidigare forskning.  

Vidare under intervjuerna talar lärarna om fritidsråd. Forsberg (2000) menar att lärarnas 

makt kan komma till uttryck på fritidsråd genom att lärarna utnyttjar sin makt till att 

bestämma vem som ska tala och positionering av elever. Makt i det här fallet är gynnsamt 

då det krävs för att strukturera upp fritidsrådet som finns till för att ge eleverna det 

inflytande som de har rätt till. Klassrådet som är den obligatoriska skolans motsvarighet 

till fritidsråd är tidigare utforskat av Brumark (2010) som testat klassrådens funktion. Det 

författaren upptäckte i sina undersökningar var att cirka 20-30 procent av deltagande elever 

inte tog någon plats på rådet och satt tysta. Liknande slutsatser kan göras i samband med 

vår studie där lärarna nämner att inte alla elever deltar under fritidsråden och att det därmed 

blir svårt att ge alla elever inflytande. Flera av lärarna nämner dock att det finns lösningar 

på problematiken så som att dela upp fritidsrådet i väl genomtänkta grupper för att öka 

elevernas delaktighet, inom dessa grupper behövs ordförande och sekreterare, vid 

användning av det här arbetssättet får eleverna ett stort ansvar men även chansen att träna 

sina demokratiska förmågor genom att exempelvis låta samtliga elever komma till tal. 

Lärarna nämner även att det är av stor vikt att fånga upp dessa elever inom vardagliga 

situationer för att på så sätt ta till sig av deras tankar och idéer. 
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Ett intressant resonemang som framkom under intervjuerna är hur en av lärarna uppfattar 

att elever generellt har blivit omognare och osäkrare över tid samt vad det här kan bero på. 

Vid vidare diskussion nämner läraren att personalbrist och stora elevgrupper är en 

potentiellt bidragande faktor som skapar en osäkerhet hos eleverna vilket i sin tur leder till 

oroliga elevgrupper och att de där med kan framstå som omognare. Det här är en lärares 

åsikt och resonemang om hur han uppfattar att nya elevgrupper är omognare i jämförelser 

med tidigare år. Gällande personalbristen är det däremot inte någon personlig åsikt hos en 

enskild individ utan ett faktum att personaltätheten på fritids inte varit lägre sedan 

mätningarna började 1995 (Skolverket, 2019). Av de som har en lärartjänst inom 

fritidshem innehar 26 procent legitimation. Skolverket (2019) tillägger dock att 

procentansatsen kan stiga då alla lärare inte med säkerhet hunnit ansöka om legitimation 

och Skolverket har inte heller med säkerhet haft tid till att handlägga samtliga ansökningar.  

6.2 Metoddiskussion  

Den valda metoden fungerade tillfredställande som verktyg för att få fram tillräcklig empiri 

med mål att besvara studiens syfte och frågeställningar. Studiens syfte var att undersöka 

fritidslärares uppfattningar om elevinflytande i fritidshemsverksamheten och hur de 

beskriver att de arbetar med elevernas inflytande. Vid reflektion gällande kvalitativ metod 

kontra kvantitativ blev slutsatsen att även en kvantitativ metod med stor sannolikhet hade 

gett oss ett snarlikt resultat inom de delar där intervjuerna inte blir särskilt djupgående, 

exempelvis frågan gällande arbetssätt. En fördel med den kvantitativa metoden är att den 

hade gett ett större utbud av lärare vilket troligtvis hade möjliggjort för tillförlitliga 

generaliseringar inom studien. Med en kvantitativ metod hade undersökningen dock saknat 

en del djup som vi med nuvarande metod fick fram.  Övriga metoder för datainsamling 

såsom observationer hade med stor sannolikhet misslyckats med att besvara studiens syfte 

och frågeställningar eftersom studien delvis är formad utefter lärares uppfattningar 

gällande elevinflytande. Observation som metod för att exempelvis utforska lärares 

uppfattning av elevinflytande hade varit tämligen svårt. 

Lärarintervjuer som metod för datainsamling fungerade väl och efter första genomförda 

intervjun, baserat på den intervjudeltagarens åsikt, togs beslutet att skicka ut frågorna på 

förhand. Med hjälp av det här fick resterande fem intervjuer ytterligare en dimension då 

lärarna kunde förbereda sig och reflektera kring elevinflytandet på deras fritidshem inför 

sin intervju. Baserat på Ahrne och Svensson (2016) som skriver att sex personer är ett 
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tillräckligt antal intervjudeltagare bestämde vi oss tidigt för att sex lärare skulle intervjuas. 

Det uppstod däremot svårigheter eftersom en del lärare tackade nej och andra inte svarade 

på meddelandet där vi frågade om de hade möjlighet att medverka inom studien. Slutligen 

tillfrågades totalt elva lärare och sex stycken godkände sitt deltagande i studien. Den 

semistrukturerade intervjun kändes passande på grund av dess fria former som vi upplevde 

fick samtalet att flyta på bra, det här upplevde vi även gjorde deltagarna mer avslappnade 

eftersom intervjun blev väldigt samtalslik.  

Studien genomfördes av två personer vilket underlättade vid exempelvis sammansättning 

av resultat eftersom feltolkningar och personliga tankar då enklare kunde undvikas. Även 

studiens trovärdighet ökar då två personer är delaktiga.  

6.3 Slutsats och vidare forskning  

Samtliga lärare inom studien innehar liknande syn på vad elevinflytande är för dem även 

deras arbetssätt är likartat. Alla lärare nämner att elever ska ha en möjlighet att påverka 

men däremot inom specifika ramar. Vidare nämner lärarna även att elevinflytande är av 

stor vikt för elevernas framtida utveckling.  Lärarna uttrycker att på grund av personalbrist 

och stora elevgrupper blir det svårt att ge samtliga elever ett reellt inflytande. Slutligen är 

lärarna positiva till elevinflytande och anser att de arbetar med det även om området har 

en del utvecklingspotential. 

Den här studien kan användas för att bilda en grundläggande förståelse för elevinflytande 

samt dess möjligheter och svårigheter. Vid startpunkten av den här studien diskuterade och 

reflekterade vi en hel del gällande vems perspektiv som skulle undersökas inom studien, 

elevernas eller lärarnas. Eftersom vi slutligen bestämde oss för lärarperspektiv skulle det 

vara intressant med en liknande undersökning där elevernas perspektiv utforskas. Vi skulle 

gärna se att en sådan undersökning genomfördes med fokusgrupper som metod för 

datainsamling eftersom vi anser att det är ett intressant tillvägagångssätt och den skulle 

ligga till grund för vår insamling av empiri om studiens syfte var att utforska elevernas 

uppfattning av elevinflytande. Vidare nämner samtliga lärare stora elevgrupper och 

personalbrist som en bidragande faktor till ett försvårat arbete med elevinflytande. En av 

lärarna går djupare in på ämnet och hänvisar till osäkrare och omognare elever som en 

konsekvens av stora elevgrupper och personalbrist. Vi skulle finna vidare forskning kring 

det här ämnet intressant då det skulle kunna ge en djupare förståelse för problematiken 
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som lärarna tar upp. Vidare skulle även en sådan studie mycket väl kunna syfta till att reda 

ut huruvida andra lärare upplever nya elevgrupper som osäkrare eller alternativt omognare 

samt utforska eventuella anledningar till den här utvecklingen.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor: 

 

Forskningsetiska aspekter: 

Du kan när som helst avbryta intervjun 

Insamlad information används enbart för studiens syfte 

Studiens syfte: Syftet med studien är att undersöka fritidslärares uppfattningar och 

tillvägagångssätt gällande elevinflytande på fritidshemmet samt vilka hinder och 

fördelar det finns med elevinflytande. 

 

 

Skulle du kunna berätta vad elevinflytande är för dig?  

Hur arbetar ni på detta fritidshem med elevinflytande? 

Vad funkar bra med ert arbete? 

Ser du några fördelar med elevinflytande? 

Stöter ni på några svårigheter i ert arbete? 

Ser du några nackdelar med elevinflytande? 

Anser du att elevinflytande bör ha mer eller möjligtvis mindre plats inom 

fritidshemmet? Varför?  

Om du ser tillbaka till tiden då du började arbeta som fritidspedagog/fritidslärare, hur 

såg man på elevinflytande då? Du för gärna göra jämförelser med nuläget.  

I läroplanen står det att elevinflytande skall öka med stigande ålder, hur kommer detta 

till uttryck i er verksamhet?  


