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1 Inledning 
I olika verksamheter där jag har varit har jag upplevt att det är svårt att arbeta med elevinflytande i 

den utsträckning som styrdokumenten förespråkar. I nuvarande läroplan Lgr11 (Skolverket, 2011) 

påtalas vikten av att förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet, och att detta sker genom att 

undervisningen bedrivs i demokratiska arbetsformer. I Allmänna råd för fritidshem (Skolverket, 

2014) beskrivs elevernas delaktighet och inflytande som en förutsättning för att eleverna ska uppleva 

meningsfullhet. Men hur ser det ut i verkligheten? Det talas ofta om vikten av elevinflytande på möten 

lärare emellan, men den kanske inte syns lika tydligt i verksamheten. Enligt Selberg (2001) har 

huvudmålet för svenska skolreformer i årtionden varit att skapa en demokratisk skola, men hon menar 

att man inte alltid tagit hänsyn till både teori och praktik när man arbetar demokratiskt. Trots att 

begreppet elevinflytande har funnits så länge och har så stor plats i de senaste styrdokumenten, märks 

det inte av som en självklarhet i verksamheten. Elevinflytande ska prägla hela verksamheten och inte 

bara ske vid enstaka klassråd eller liknande.  

Det kan också vara svårt för eleverna att få ett reellt inflytande under olika samlingar. När det är 

omröstningar med eleverna ställs ofta en ledande fråga, vilket inte ger ett demokratiskt beslut, även 

om eleverna får den uppfattningen.  

De här olika erfarenheterna och min egen tanke om elevinflytandets vikt, gjorde att jag ville ta reda på 

några olika lärares uppfattningar och erfarenheter inom området, samt vad det kan finnas för 

möjligheter och svårigheter.  
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2 Bakgrund 
I detta kapitel presenteras för uppsatsen viktiga begrepp såsom demokrati, makt och elevinflytande. 

Det redogörs även för vad styrdokumenten och barnkonventionen säger om detta. 

2.1 Barnet och demokratin 

Det finns olika definitioner av demokrati. Själva ordet betyder enligt Nationalencyklopedin (2015) 

”folkmakt” eller ”folkstyre”. Denna studie talar om demokrati utifrån skolans uppdrag att fostra 

demokratiska medborgare i samhället. Carlsson & Nilholm (2004) beskriver olika typer av demokrati 

som kan vara användbara när det talas om elevinflytande på fritidshemmet. Som exempel benämner 

de representativ demokrati och deliberativ demokrati. Representativ demokrati innebär att en person 

blir utsedd att föra gruppens talan och föra idéerna vidare. Det är också denna person som bestämmer. 

Ett exempel på detta är skolans och fritidshemmens olika råd. Deliberativ demokrati handlar om att 

gruppen för ett samtal om något som ska ske, där alla får sin röst hörd i ett så kallat deliberativt 

samtal, vilket kan vara ett bra verktyg för lärarna att applicera i verksamheten. Det har ingen betydelse 

om det är fler som röstar för en sak, utan det kompromissas fram ett gemensamt beslut, som alla 

sedan måste följa. Deliberativa samtal måste ske organiserat, i en lugn miljö. Det är en fördel att arbeta 

med deliberativa samtal för att främja elevernas demokratiska kompetens. Englund (2007) menar att 

om skolan i sitt värdegrundsarbete ger möjligheter till det deliberativa samtalet kommer det på sikt att 

stärka demokratin.  

 

Det är alla lärares uppdrag att ta varje tillfälle som dyker upp till att träna eleven i demokrati. I 

värdegrundsuppdraget är detta den viktigaste delen. Eftersom lärarna måste ta in elevernas 

synpunkter och lyssna till frågor som rör dem, ställs det höga krav på dem (Pihlgren, 2011). 

De flesta fritidshem som blivit granskade av skolinspektionen, har inte haft framgång med att klara 

demokratiuppdraget. De menar att verksamheten är oföränderlig och inte utgår från elevernas behov, 

även om de får ta ansvar för sin egen fria lek. Eleverna har inget reellt inflytande över saker som 

händer och det är vanligt att deras egna aktiviteter ofta blir avbrutna av vuxna (Pihlgren, 2012). 

Skolinspektionen visar i sina analyser att det krävs ett större fokus och ett målmedvetet arbete om 

eleverna ska få det inflytande som påvisas i styrdokumenten för skola och fritidshem och 

barnrättskonventionen (Skolinspektionen, 2010).  

2.2 Makt 

Makt är en handling och den avser att ha kontroll över andras handlingar. Som lärare äger man inte 

makt, men man äger ”rätten” att tillämpa makt. Denna ”rätt” konstateras officiellt i det 

samhällsuppdrag lärare har och rent allmänt och kulturellt har lärare och vuxna ett mandat att utöva 

makt över barn (Bartholdsson, 2008). Vuxna människor har alltid en maktposition i förhållande till 

barn. Barn har rätt till inflytande, att bli hörda och att få uttrycka sig. Det är viktigt att vuxna 
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människor är uppmärksamma på den egna makten i förhållande till barnen eftersom den påverkar 

barnens möjlighet till delaktighet och inflytande. Relationen mellan vuxen och barn handlar inte bara 

om att de vuxna ska ta hand om och beskydda barnen, utan det handlar om ett synsätt till människan 

där barnen ses som likvärdiga (Johanesen & Sandvik, 2010). Det är viktigt att man som lärare bedriver 

makt på rätt sätt för att skapa elevinflytande åt eleverna. Enligt Forsberg (2000) kan man bedriva 

makt på två sätt, som dominans eller som gemenskap. Om man bedriver makt som dominans blir den 

ena parten underordnad den andre. På så sätt blir en part vinnare och den andre förlorare. Om man 

istället använder makt som gemenskap används makten hos den ene parten tillsammans med den 

andre parten. Till skillnad mot en makt i dominans, skapas på så sätt en relation mellan parterna. Om 

man utgår från att makt bedrivs i gemenskap och genom relationer, menar Forsberg (2000) att makt 

handlar om delaktighet där elever och lärare har gemensamma mål, där man tillsammans utformar 

metoder för att uppnå målen. 

2.3 Elevinflytande 

Svensk ordbok (2009) benämner ordet inflytande som ”möjlighet att påverka”.  Arnér (2009) förklarar 

att inflytande kan tydas och förstås på många olika sätt. Delaktighet, elevinflytande, medbestämmande 

och elevdemokrati är exempel på benämningar som ges. Det är viktigt att lärarna förklarar begreppet 

elevinflytande, eftersom det kan uppstå en svårighet om eleverna inte vet vad det innebär. 

 

Enligt Rönnlund (2013) har elevinflytande varit ett mål i styrdokumenten sedan 1970. På 1940-talet 

ökade elevinflytandet genom att elevrådet formades. Elevrådet förde med sig många positiva saker, 

bland annat fick eleverna vara med och påverka utformningen av skolan, vilket kunde ge en god attityd 

till skolan, samt framkalla trivsel.  

Elvstrand (2013) menar att elevers möjligheter till inflytande skiljer sig mellan fritidshemmet och 

skolan. Genom fritidshemmets fria struktur finns det bra förutsättningar att utveckla elevers 

möjligheter till inflytande. Observationer som Elvstrand har gjort i fritidshemmet visar att lärare 

lägger mycket tid på att organisera eleverna och de olika aktiviteterna. Det kan bli svårt att göra 

eleverna delaktiga och ge dem inflytande, när man samtidigt måste strukturera och organisera 

elevernas olika tidpunkter, sammanslagning av grupper med mera. Ett annat hinder för inflytande på 

fritidshemmen kan vara de stora barngrupperna. Tiden för elevernas enskilda val kan begränsas när 

man måste ta hänsyn till den stora gruppen. 

 

Pihlgren (2012) talar om två former av inflytande, det formella och det informella. Det första som 

oftast kopplas ihop med ett formellt elevinflytande är råd av olika slag, exempelvis klassråd, elevråd, 

stormöte och samling. I de olika råden deltar både vuxna och elever. Eleverna kan vara med och 

påverka verksamheten under dessa tillfällen. I råden får de också möjlighet att träna sig på ett 

demokratiskt förhållningssätt, genom att visa respekt för andras åsikter, uttrycka sin åsikt och att 

kritiskt analysera. Detta kan i sin tur leda vara en förebyggande insats mot mobbning och kränkningar. 

Däremot kan det vara svårt för den enskilda eleven att få sin röst hörd i den stora barngruppen. Gren 
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(2007) menar dessutom att råden först är lämpliga för elever i 9-10års åldern, eftersom yngre elever 

inte kan utnyttja möjligheten i ett sådant arbetssätt på samma sätt som de äldre. Gren menar vidare att 

man istället ska utgå från mindre barngrupper och utifrån de olika sammansättningarna, låta idéerna 

flöda. Råden kan istället bli ett komplement.  

 

Det informella inflytandet förekommer i det personliga mötet mellan elev och lärare och mellan elev 

och elev, det vill säga mer spontant än det formella inflytandet. Tankarna som lyfts fram i de 

personliga mötena, kan sedan bli gemensamma beslut. Detta handlar om att eleven på ett 

demokratiskt sätt är delaktig i planering, genomförande och utvärdering av det dagliga arbetet (Pilgren 

2012). Gren (2007) menar att lärarens öppenhet för de spontana tillfällen då eleverna får en möjlighet 

att påverka verksamheten är beroende av lärarens grundläggande förhållningsätt till eleverna. En 

lärare med ett demokratiskt förhållningssätt bemöter eleverna med empati, respekt och kärlek och i 

detta möte är läraren öppen för att ge eleverna ansvar. 

 

Elvstrand (2013) menar att för att få delaktighet och inflytande agerar elever på olika sätt. Hon ser det 

som en process där elever förhandlar om inflytande. För att någon ska få inflytande, behöver ibland 

någon annan ge ifrån sig sitt inflytande. Exempelvis måste lärarna överlämna inflytandet till eleverna. 

Elvstrands observationer visar dock tydligt på att detta inte alltid är så enkelt. Processen i att 

inflytandeförhandla är inte något som läraren styr helt själv över, utan eleverna är med i allra högsta 

grad. Hon förklarar inflytandeförhandla som att det skapas ett samspel mellan elever och lärare. Det 

sker ofta helt spontant och kan leda in på områden som inte alls var planerade från början, eftersom 

inflytandeförhandling innefattar allt från förslag, nya idéer, till demonstrationer och protester. 

Inflytandeförhandling används av både lärare och elever, och det finns olika sätt för att 

inflytandeförhandla. En lyckosam strategi eleverna i studien använde sig av var att sätta sig emot, men 

samtidigt komma med konstruktiva förslag och förklara vad de istället tyckte var bättre. Genom att 

handla på det här sättet, istället för att exempelvis bara protestera mot ett förslag, kunde eleverna i 

högre grad nå delaktighet. Elvstrand förklarar vidare att det finns utrymme för elevinflytande i skolan 

och på fritidshemmet i många situationer, men hennes studie visar att det krävs vissa kompetenser för 

att ta till vara på den, exempelvis att kunna samspela och vara ansvarstagande. Ett hinder med att 

inflytandeförhandla kan vara att inte alla blir delaktiga. Studien visar på att de som oftast förhandlar 

är de populäraste och de som har högst status i kompisgruppen.  

 

Elvstrands studie (2013) visar även att eleverna i stor majoritet tyckte att det var de vuxna som 

bestämmer. Eleverna är eniga om att på både fritidshemmet och i skolan har läraren makten, men de 

är också eniga i att det finns vissa saker som de får bestämma över. Att eleverna får vara med och 

planera och genomföra aktiviteter i verksamheten, är eleverna själva positiva till. Johansson & 

Johansson (2003) skriver att det enligt gammal tradition är lärarna som bestämmer, vilket enligt en 

del kan göra att arbetet med elevinflytandet försvåras. Något som också kan påverka elevernas 
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inflytande är att resurserna ofta är begränsade och att man därför inte kan ge eleverna den tid de 

behöver. Eleverna bör få större möjlighet till inflytande än det som kan ges i form av klassråd eller 

liknande aktiviteter.  

2.4 Styrdokumenten 

Nästan alla styrdokument i västvärlden framhäver hur viktigt det är för skolan att den generation som 

växer fram idag lär sig om demokrati (Pihlgren, 2012). Lgr11 börjar med följande konstanterande: ”Det 

offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.”(s.2.) Att det vilar på demokratins grund ger både 

skolan och fritidshemmet ett tydligt demokratiskt uppdrag. I de senaste styrdokumenten Lgr11 och 

Allmänna råd för fritidshem (skolverket, 2014) har elevers ansvar och inflytande stor plats. Lgr11 

menar att skolans mål är att eleverna förstår demokratins grunder och att de ska lära sig att arbeta i 

demokratiska former och skriver följande: 

”Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande demokratiska värderingarna som det svenska samhället vilar på. (…) 

Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt 

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

(Lgr 11,s.4-5.) 

Det går tydligt att se utifrån ovanstående resonemang om demokratiska arbetsformer, att det i det 

dagliga arbetet i klassrummet och på fritids ska eleverna ges inflytande och ansvar, inte bara vid 

speciella tillfällen. Läraren ska ha ett demokratiskt förhållningssätt och har det viktiga uppdraget att 

låta eleverna träna på att ta ansvar för sitt eget lärande. Skolverket (2014) skriver följande: ”En 

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

över utformningen av verksamheten”. (.32.) Enligt Lgr11 har läraren ett ansvar att se till att eleverna 

oavsett kön, social och kulturell bakgrund ska få vara med och påverka på riktigt vad gäller 

arbetsformer och undervisningens innehåll. Eleverna ska få prova på olika arbetssätt och tillsammans 

med läraren planera och utvärdera undervisningen. För att det ska vara möjligt för eleverna att få 

större inflytande över undervisningen måste skolan vara tydlig med utbildningens mål, innehåll och 

arbetsformer och tydligt informera eleverna vilka skyldigheter och rättigheter de har. (Lgr11) 

 

Enligt skollagen och barnkonventionen ska barnets bästa vara utgångsläget för allt arbete. Grunden för 

barns bästa är att erhålla och ta hänsyn till deras åsikter (Skolverket 2014). Enligt Skollagen 

(2010:800) ska alla barn ha möjlighet att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem.  I FNs konvention 

om barns rättigheter handlar flera artiklar om demokrati. De skriver bland annat att ”alla barn är lika 

mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras” (artikel 2). Den säger också att 

”varje barn har rätt till yttrandefrihet, att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter” (artikel 13). I 

konventinens 12:e artikel konstateras det med all tydlighet att barn har rätt till delaktighet i alla frågor 

som handlar om dem: 
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”Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att 

fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse 

i förhållande till barnets ålder och mognad”. (artikel 12) 

Konventionens utformning ger på så sätt barnen rättigheter att få sin röst hörd. Samtidigt har 

formuleringen i artikel 12 diskuterats, risken finns att barnens möjlighet till inflytande blir bundet av 

de bedömningar vuxna gör och hur de på lång sikt ser på ålder och mognad i förhållande till barns 

förmåga (Fjällhed & Jensen 2013). FN-kommittén menar att skriften i artikel 12 ska vara en fullkomlig 

rättighet, och inte bunden till vilka resurser som finns att tillgå. Det rekommenderas också att lärarna 

ska tränas i att förändra sina synsätt till elevernas delaktiget för att artikeln ska uppfyllas. 

 



    
 

7 
 

3 Syfte 
Undersökningens syfte är att beskriva några lärares syn på och erfarenheter av elevers inflytande på 

fritidshemmet. 

 

Frågeställningar: 

• Vilken syn på elevinflytande har lärarna? 

• Vilka möjligheter och svårigheter finns med elevinflytande?   

• Vilka erfarenheter har lärarna av elevinflytande? 
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4 Metod 

4.1 Kvalitativ metod 

För att få svar på lärarnas syn på och erfarenheter av elevers inflytande på fritidshemmet har en 

kvalitativ metod valts till denna studie. Justesen & Mik-Meyer (2011) beskriver den kvalitativa 

metoden som lämplig att beskriva fenomen i deras sammanhang, för att med detta som grund lägga 

fram en uppfattning som ger en ökad förståelse av fenomenet. Om syftet är att förstå eller att hitta 

mönster är det enligt Trost (2001) lämpligt att använda sig av en kvalitativ metod. Eftersom denna 

studie utgår ifrån lärares uppfattningar och erfarenheter av ämnet passar en kvalitativ metod, då en 

djupare förståelse av olika tankesätt kan nås.    

Data har samlats in genom användandet av en halvstrukturerad kvalitativ intervju. Denna 

insamlingsmetod valdes för att kunna gå på djupet kring forskningsfrågan med några lärare. Den 

halvstrukturerade kvalitativa intervjun liknar ett vanligt samtal mellan två personer, men med 

skillnaden att den som intervjuar ser till att samtalet håller sig till ämnet och inte svävar iväg 

(Kihlström, 2006).  I en intervjustudie görs det ett försök att beskriva och förstå meningen hos 

centrala huvudfrågor i intervjupersonens vardagsvärld. Intervjuaren registrerar och tolkar det som 

intervjupersonen säger och måste ha god kunskap om intervjuämnet. I kvalitativa intervjuer bör 

intervjuaren vara öppen och vaken för det som intervjupersonen säger, men också vara kritisk mot 

sina egna teorier och förmodanden under intervjun. Kihlström (2006) menar att det är viktigt att inte 

ställa ledande frågor och för att undvika detta är det nödvändigt att klarlägga sin egen förförståelse i 

ämnet. Intervjuaren måste även koppla bort sin egen förförståelse så gott det går eftersom det är den 

intervjuades åsikter och tankar som är det intressanta, inte intervjuarens tankar. Alla tänker olika 

utifrån sina erfarenheter och upplevelser och det är intervjuns mening att försöka finna dessa olika 

sätt att tänka. Enligt Kvale & Brinkmann (2014) blir den intervjuade ledd till olika huvudfrågor i 

forskningsämnet, men inte till bestämda uppfattningar om dessa frågor. Den kvalitativa 

forskningsintervjun har som mål att få ut mångsidiga beskrivningar av olika kvalitativa synsätt av 

intervjupersonens vardagsvärld. Genom öppna frågor riktas fokus mot forskningsämnet. Kihlström 

(2006) menar vidare att frågor inom den kvalitativa intervjun brukar ha svag struktur och med det 

menas ”öppna frågor” med följdfrågor utan någon bestämd ordning. Den kvalitativa intervjun 

stämmer bra överens med denna undersöknings syfte då den kan generera information av olika 

karaktär (Kihlström, 2006, Justesen & Mik-Meyer, 2011). 

Enligt Justesen & Mik-Meyer (2011) är det viktigt att innan intervjun veta hur den ska dokumenteras. 

Det vanligaste är att använda sig av ljudupptagning, vilket valdes i studien. De flesta läroböcker 

föreslår att elektroniska hjälpmedel används eftersom det nästan är omöjligt att föra detaljerade 

anteckningar om vad intervjupersonerna säger. Det är också bra inför arbetet med att analysera. Enligt 
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Kvale & Brinkmann (2014) skrivs den kvalitativa intervjun normalt sett ut och det utskrivna ordet och 

bandinspelningen bildar det underlag som sedan blir föremål för analys.  

4.2 Urval 

Studien är utförd på fyra olika fritidshem, varav två i Stockholm och två i Borås.   

De som intervjuades är samtliga behöriga yrkesverksamma lärare i fritidshem, med minst 1 års 

yrkeserfarenhet. Samtliga namn på de intervjuade personerna, vilka presenteras i resultatet är 

figurerade. Kvale & Brinkmann (2014) menar att svaret på frågan ”hur många intervjupersoner 

behöver jag?” är enkel. Intervjua så många personer som behövs för att ta reda på vad du behöver. I 

denna studie bedömdes att fyra intervjuer skulle ge tillräcklig information med tanke på studiens 

storlek.  

 

Vid användandet av kvalitativa intervjuer ska de som blir intervjuade ha erfarenheter eller kunskap 

inom ämnet. Om personen berättar om upplevelser och tankar som den har varit med om blir svaren 

mer tillförlitliga, till skillnad från om personen inte har någon erfarenhet av området. Därför var ett 

kriterium att personerna som intervjuades var utbildade fritidslärare och att de skulle ha varit 

yrkesverksamma i minst ett år. Resultatet som framkommer blir då mer än bara en åsikt eller 

synpunkt (Kihlström, 2006).  

 

De personer som valdes till intervjuerna var obekanta sedan tidigare. Anledningen till detta är att om 

intervjuaren redan känner respondenten finns en förförståelse för det som kommer att sägas. Redan 

innan intervjun kan det då finnas en uppfattning om vad den intervjuade personen har för tankar 

inom ämnet och detta kan påverka intervjun(Kihlström, 2006). Eftersom jag pendlar mycket mellan 

Stockholm och Borås gjorde jag två intervjuer i vardera stad av praktiska skäl. Bryman (2011) 

beskriver bekvämlighetsurvalet som att använda sig av något som finns tillgängligt för oss. Därför 

valde jag också fritidshem som jag sen tidigare kände till då dessa var lätta att få kontakt med.  

4.3 Genomförande 

Det är tidskrävande att utforma intervjufrågor (bilaga) och därför var det naturligt att i ett tidigt skede 

fundera kring tänkbara frågor, där syftet med undersökningen var i fokus. Efterhand lades det både till 

och togs bort frågor. Det blev även ett tillfälle till en provintervju av en vän som arbetar inom 

fritidshem för att se om frågorna var enkla att förstå. Eftersom denna utföll väl, kunde frågorna 

fastställas till kommande intervjuer. Därefter kontaktades aktuella skolor för att få tag på lämpliga 

respondenter. Respondenterna tillfrågades via telefon om frivilligt deltagande. De fick även 

information om vem jag var, syftet med intervjun och de etiska principer studien utgår ifrån. Tid och 

plats för intervjuerna bokades.   
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Det är viktigt att ha gott om tid för intervjun, så att det inte blir en stressad situation eller påskyndade 

svar. Intervjuerna tog mellan 27-40 min. På platsen där intervjun utförs bör det inte finnas några 

störningsmoment. Därför genomfördes intervjuerna i ett avskilt grupprum. Intervjuerna utgick från 

sju frågor och eftersom de var kvalitativa blev följdfrågorna olika.  

Intervjuerna spelades in via ljudupptagning i ett ljudredigerings- och inspelningsprogram. Genom 

ljudupptagning kommer allt som intervjupersonen säger med och det är enkelt att gå tillbaka och 

lyssna för att inte missa något när svaren ska analyseras. Det är av stor vikt att samtalet inte avbryts på 

grund av att man måste skriva ner det som sägs, och därför är ljudinspelning det bästa att använda 

enligt Bryman (2011). 

4.4 Analys 

När alla intervjuer var gjorda och materialet var samlat började analysen. Enligt Justesen & Mik-

Meyer (2011) ska det bestämmas vilken transkrioptionsmetod som ska användas. Allt som sades under 

intervjuerna skrevs ner på datorn för att inte missa något, även när det blev lite pauser och ord som 

exempelvis ”hm” och ”eh”. Enligt Kvale & Brinkmann (2014) beror det på inspelningens kvalitet hur 

lång tid det tar att transkribera. Det var tidskrävande att göra, men användandet av programmet 

Audacity som höll bra kvalitet, gjorde det enkelt att höra allt som sades. Materialet gicks igenom flera 

gånger och data som inte kändes relevant gentemot syftet plockades bort.  

Intervjuerna analyserades genom en så kallad tematisk analys, vilket beskrivs av Bryman (2011). På så 

sätt finner man återkommande teman och mönster som de olika intervjuerna har gemensamt. Efter att 

materialet lästs i sin helhet studerades varje intervjufråga för sig. Sedan söktes teman och de blev 

underrubriker till resultatet. 

4.5 Etiska överväganden 

För att skydda de individer som ingått i studien har den utgått från samtyckeskravet, nyttjandekravet, 

konfidentialitetskravet och informationskravet, vilka är forskningsetiska principer enligt 

Vetenskapsrådet (2002).  

Deltagarna i studien fick när som helst i undersökningen avbryta utan några konsekvenser. De fick 

själva bestämma om de ville delta och hur länge. Detta överensstämmer med samtyckekravet. Enligt 

nyttjandekravet kommer information och alla uppgifter som samlas in i undersökningen enbart 

användas i forskningssyfte. Inget material kommer att användas till några andra ändamål än till 

studien. Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna uppträder under fingerade namn så att de inte 

kan identifieras. Detta användes i studien för att på så sätt skydda de intervjuade personernas 

identitet. Utifrån samma krav nämns inte heller vilka skolar som de arbetar på vid namn. 

Informationskravet innebär att de intervjuade personerna ska bli informerade om ovanstående krav. 
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Denna information fick samtliga respondenter i samband med att de tillfrågades via telefon 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

4.6  Undersökningens tillförlitlighet  

Bryman (2011) menar att ett sätt att värdera kvalitativa undersökningar är tillförlitlighet. 

Tillförlitligheten kännetecknas av trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet. För att undersökningens 

resultat ska vara trovärdigt krävs det att forskningen följer de regler som finns och att de personerna 

som intervjuats meddelas resultatet, så att de kan intyga att forskaren uppfattar deras verklighet på 

rätt sätt. De intervjuade i den här studien fick läsa resultatet och komma med åsikter om något 

missuppfattats. Beträffande överförbarhet är studie begränsad till endast fyra respondenter, i deras 

specifika miljöer och situationer. För att kunna överföra resultatet i min studie måste man därför ta 

hänsyn till studiens begränsning, utan att generalisera. Pålitligheten i undersökningen handlar om att 

det noggrant har redovisats för hur alla stadier i processen genomförts, exempelvis urval, syfte och 

analys.  

5 Resultat 
Resultatet presenteras i de teman som framkom i analysen. Dessa teman har i sin tur placerats in 

utifrån studiens tre frågeställningar: Vilken syn på elevinflytande har lärarna? Vilka möjligheter och 

svårigheter finns med elevinflytande? Vilka erfarenheter har lärarna av elevinflytande? För att 

tydliggöra resultatet används citat från intervjuerna. Fiktiva namn används till de intervjuade 

personerna. 

 

Lärare Maria: Maria är 32 år och har arbetat som lärare sedan 2008. Hon arbetar på en skola som 

ligger i centrala Borås. 

Lärare Berit: Berit är 63 år och har arbetat som lärare sedan 1975. Hon arbetar på en skola som 

ligger strax utanför Borås. 

Lärare Johan: Johan är 38 år och har arbetat som lärare sedan 2002. Han arbetar på en skola i 

centrala Stockholm. 

Lärare Anders: Anders är 23 år och har arbetat som lärare sedan 2011. Han arbetar på skola strax 

utanför Stockholm.   

 

5.1 Synen på elevinflytande 

Frågeställningen om lärarnas syn på elevinflytande besvaras under tre teman. Det första berättar om 

vad de tycker inflytande innebär och de andra två om synen på varför det ska finnas.  
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5.1.1 Få vara med och bestämma 

Alla lärarna har en likvärdig syn på vad elevinflytande innebär. Eleverna ges möjlighet till att vara med 

och bestämma och påverka sin fritidsgång.  Det innebär inte att de får välja precis själva vad de vill 

göra, utan tillsammans med lärarna komma fram till saker som kan användas i verksamheten. Anders 

utrycker den samlade synen på följande sätt: 

För mig innebär det att barnen får vara med och bestämma (…) Självklart innebär 

ordet elevinflytande jättemycket för mig, det är likvärdigt med ordet demokrati 

skulle jag säga.  

(Anders)  

Utifrån detta går det att se att lärarna definierar elevinflytande som att eleverna är med och påverkar 

verksamheten, bestämma är något man gör tillsammans med de vuxna.  

5.1.2 ”Det står i styrdokumenten” 

Det första som kom upp hos alla lärarna när de funderade över varför vi ska ha elevinflytande på fritids 

var att det står i styrdokumenten, främst Lgr 11. Ett samlat resonemang som påvisar pedagogernas 

samtydliga syn går att se i följande svar; 

Nu är det ju så för att det står så i våra styrdokument, det är därför vi ska ha det. Det är en del 

av Lgr11. 

(Anders) 

Ett liknande resonemang går också att se i följande svar; 

Dels är det för att det står i Lgr11, vi måste följa det, och dels är det för att lära barnen 

demokrati.  

(Berit) 

Det här visar att lärarna är medvetna om sitt uppdrag att arbeta med elevinflytande oavsett om de vill 

eller inte, eller om de tycker det är bra eller inte. Alla hade dock en positiv inställning till 

elevinflytande, och gav fler orsaker till att arbeta med det.   

5.1.3 Bli demokratiska medborgare  

Alla lärarna nämner skolans uppgift som att eleverna ska bli mer demokratiska, att de ska lära sig att 

uttrycka sina åsikter och tankar för att kunna fungera i samhället och ha med sig det för hela livet 

sedan. En av de fördelar lärarna ser med att arbeta med elevinflytande är att eleverna blir medvetna 

om demokratiska förhållningssätt. Maria menar att det är viktigt att eleverna får komma med förslag 

och ta olika beslut redan tidigt i skolan så att de får träna på demokrati. Hon är inne på att eleven 

tidigt ska få vara med och påverka, att deras tankar och idéer lyfts upp och synliggörs. Maria säger: 
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Vi har ju en uppgift i skolan att barnen ska bli demokratiska medborgare, de måste få börja 

och lära sig hur det går till i samhället, när man tar olika beslut, förslag och det kan man börja 

med redan i skolan  

(Maria) 

Maria menar vidare att det dock kan kännas svårt med de yngsta eleverna på fritids. De kan inte vara 

med och bestämma en del saker, eftersom de kan ha svårt att se varför vissa saker inte är rimliga, men 

det är ändå viktigt att låta dem påverka i den grad som passar för deras ålder. Då menar Maria att man 

kan utöka inflytandet mer och mer ju äldre eleverna blir, även om man gör det i en liten skala när de 

bara är sex år. Berit anser att det inte går att lära ut demokrati, utan man måste själv få känna och 

pröva på hur det är att vara delaktig i en demokrati. Hon säger att ju mer inflytande du får desto mer 

ansvar kan du ta. Ett exempel Berit ger är: 

Till exempel är man delaktig i material som man kan köpa in till fritids, och när man varit 

delaktig i det och bestämt, är man nog mer rädd om det, så tror jag det kan vara.  

(Berit) 

Således menar lärarna att det är viktigt att sträva efter att arbeta demokratiskt i fritidshemmet och att 

på olika sätt involvera demokrati i alla åldrar, även om det ibland kan vara svårt. Involveras demokrati 

tidigt utvecklar eleverna ett demokratiskt förhållningssätt vilket leder till demokratiska medborgare.   

5.2 Möjligheter och svårigheter med elevinflytande 

De möjligheter och svårigheter med elevinflytande som kommit fram presenteras i teman nedan. 

Lärarna är ense om att fördelarna väger över, och är positiva till att arbeta med elevinflytande. 

5.2.1 Nöjda och motiverade 

En möjlighet som flera av lärarna lyfter fram är att eleverna känner sig mer nöjda och trivs på fritids 

när de får vara med och påverka och ta ansvar. Berit uttrycker detta på följande sätt; 

Barnen ska känna sig nöjda att vara här, de ska trivas, och därför är det jätteviktigt att de kan 

känna att de kan påverka, faktiskt. 

(Berit) 

 Vidare menar Johan att eleverna känner att det blir en god miljö när de har inflytande, och att de 

tycker att det är kul när de får vara med och ta ansvar. Flera av lärarna menar även att när eleverna får 

vara med och bestämma så känner de sig mer motiverade. Johan säger: 

En fördel med elevinflytande är att eleverna får göra mer saker som de själva har valt och då 

kanske man får med fler på tåget också, som man som pedagog kan leda in till någonting som 

man vet rent pedagogiskt är till nytta för barnet.  

(Johan) 
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Utifrån detta resonemang går det att se att fler elever kommer med på exempelvis en aktivitet när de 

vet att de själva har varit med och påverkat. Lärarna kan på så sätt förena elevinflytande med andra 

mål som de arbetar efter. 

5.2.2 Öka kreativiteten 

En annan möjlighet som kom fram i intervjuerna var en ökad kreativitet i verksamheten. Lärarna 

menar att eleverna kan ha helt andra idéer än vad de själva skulle komma på. Johan utrycker följande 

på frågan om vad han ser som fördelar med elevinflytande:  

Framför allt kommer ordet fantasi upp och med det menar jag att barn har mycket mer fantasi 

än vi har, och mycket mer kreativitet.  

(Johan)  

Anders har ett liknande resonemang kring elevinflytandets möjligheter:  

Jag skulle gärna vilja veta hur det skulle vara om det inte fanns något elevinflytande, 

förmodligen skulle verksamheten vara mer fyrkantig då och det hade varit för många lika 

aktiviteter om barnen själva inte hade fått vara med och bestämma.  

(Anders) 

Dessa resonemang bekräftar en öppenhet som lärarna har för elevernas idéer och en respekt för deras 

fantasi. 

5.2.3 Stora barngrupper och många viljor 

En svårighet som kom fram var de stora barngrupperna. Maria uttryckte detta på följande sätt: 

Det är väl inte så lätt, för man är stora grupper och många viljor.  

(Maria) 

Maria utrycker här en frustration över att eleverna inte alltid kan vara med och bestämma så mycket 

som hon skulle önska. När det är för stora barngrupper, kan det vara svårt att låta eleverna helt vara 

med och bestämma hur någonting ska ske. Det är då viktigt att som lärare kunna styra. I vissa fall 

behöver läraren inte styra alls utan eleverna själva kommer på något sätt som fungerar att genomföra 

sin aktivitet på. Lärarna talar om att det inte blir lika fritt i en stor barngrupp som i en liten, utan att 

den stora gruppen behöver mer styrning. Berit berättar om att det ibland finns behov av att dela en 

stor grupp i smågrupper, där några exempelvis målar och några är ute. De får då inte så många 

alternativ att välja mellan.  
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5.2.4 Att inte ha tid  

Några av lärarna påvisar att den stress och de krav som råder i verksamheten gör att de inte alltid har 

möjlighet att låta eleverna vara med och bestämma så som de önskar. Maria talar om att det finns 

många mål som ska uppnås i skolan med ett visst innehåll, därför kan eleverna inte vara med och 

bestämma allt. Så fort det finns saker som eleverna kan vara med och påverka, ska man dock försöka 

ta tillvara på de tillfällena. Maria upplever det ändå svårt i de vardagliga situationerna på fritids 

eftersom man ofta är stressad och har mycket runt omkring sig, och detta uttrycker hon på följande 

sätt: 

När man har många barn och vissa mål att nå och kanske inte riktigt har verktygen för att 

jobba med elevinflytande kan det vara svårt. Men det är kanske egentligen inte en nackdel, 

men det är någonting som gör att man inte är så bra på det.  

(Maria)  

Några av lärarna belyser alltså att en nackdel kan vara att man helt enkelt inte hinner med att ta vara 

på de tillfällen som ges, utan verksamheten löper på som lärarna själva planerat. 

5.3 Erfarenhet av elevinflytande 

Här presenteras lärarnas mer praktiska erfarenheter av elevinflytande. 

5.3.1 Inte välja fritt 

Lärarna är ense om att elevinflytande inte innebär att eleverna alltid får välja fritt. Anders uttrycker 

det som att det viktigaste är att läraren finns där hela tiden och känner av situationen och om 

aktiviteten inte känns bra eller bekväm, är det lärarens ansvar att avbryta denna. Om man som lärare 

inte klarar av att styra på det sättet som behövs kan det bli fel. Anders säger:  

Man får inte välja helt fritt, inte springa runt och göra vad som helst, det går ju inte, utan man 

måste ju ha regler. Vi har mycket regler här, vad man får göra och inte får göra, men inom den 

ramen är det ganska fritt. 

(Anders)  

Enligt lärarna handlar elevinflytande alltså inte alltid om att låta eleverna helt själva få styra och ställa, 

utan det krävs en övergripande struktur över verksamheten. 

5.3.2 Stormöten och fritidsråd 

Något som alla lärare pratar om under intervjuerna är råd av olika slag. Det kan exempelvis vara 

elevråd, klassråd, matråd, fritidsråd, storsamling och stormöte. De tre första rör ofta hela 

skolsituationen, medan de tre sista ofta rör själva fritidsverksamheten. Fritidshemmen lägger upp 
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arbetet kring råden ganska lika och de använder sig dels av ett större möte där alla elever deltar och ett 

mindre möte där några representanter är med.  

Johan berättar att de har stormöte en gång i månaden. På fritids finns en förslagslåda där eleverna kan 

lägga olika förslag och synpunkter inför stormötet. På stormötet pratas det om det mesta som rör 

fritids, men framförallt om hur man kan göra fritids ännu bättre utifrån elevernas önskan. De går 

igenom fritidsaktiviteter som de vill göra, de tar upp situationer som har hänt och känns aktuella och 

saker som de vill ändra på. Sedan har de fritidsråd varannan vecka, där lärarna tillsammans med två 

representanter från varje årskurs ingår och här går man in lite mer detaljerat i de förslag som har 

kommit upp på stormötet. Johan berättar exempelvis att de diskuterar vilka förslag som är 

genomförbara och inte och varför det är så. Sedan återkopplas det de har kommit fram till på nästa 

stormöte. 

 Till skillnad från Johan som arbetar på en skola med endast ett fritidshem, arbetar Maria på en skola 

med tre fritidshem. Där har de ett stormöte för varje avdelning och dessutom ett fritidsråd där två 

representanter från varje avdelning är med. Där diskuterar de vidare saker som kommit upp på varje 

avdelnings stormöte, tillsammans med en lärare. Ett av syftena är, trots många elever, att kunna 

samarbeta mellan avdelningarna och planera gemensamma saker. Maria berättar att just nu arbetar de 

med fritidsaktiviteter i tvärgrupper med elever från de tre olika avdelningarna. Eleverna har fått ge 

förslag på vilka aktiviteter de vill ska finnas och sedan har de fått önska bland de aktiviteter som var 

genomförbara. Därefter har lärarna försökt se till att eleverna fått sitt första- eller andrahandsval. Det 

lilla fritidsrådet har fått vara med i den processen och fått lyssna till lärarnas motivation till varför de 

exempelvis inte kunde ha bowling, som var några av elevernas förslag, och varför det däremot var 

möjligt att genomföra den önskade sportaktiviteten. Maria berättar att förra året var aktiviteterna mer 

styrda av hur lärarna ville ha det, men att de i år har arbetat på ett annat sätt:  

I vår behövdes det två sportgrupper, eftersom många önskade sport och då struntade vi i 

pyssel, även om det var någon vuxen som gärna hade haft pyssel. Den här gången har vi 

försökt styra mer efter vad barnen har önskat. Det har varit positivt.  

(Maria) 

Maria uppger att eleverna blir mer nöjda när de får sina önskemål tillgodosedda, de tycker att det är 

kul och upplever det positivt. Samtidigt berättar hon att de tyvärr bara har kunnat ha fyra tillfällen 

under våren i elevernas valda grupper, på grund av att personalen inte räcker till mer. Eftersom dessa 

grupper är små, måste man använda sig av den andra personalen till de elever som inte har sina 

grupper just vid det tillfället. 

5.3.3 Aktiviteter 

Det mer informella inflytande som kom fram gällde mest olika aktiviteter och lek. Alla är överens om 

att det ofta är elevinflytande i den vardagliga fritidsverksamheten. Johan säger:  
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När vi exempelvis har dragit på utflykt, så kanske barnen vill att vi ska göra någonting, då gör 

vi det. Sådant inflytande tycker jag att de ska ha, inom rimliga gränser. 

(Johan) 

Maria berättar också om valfriheten som finns på fritids. Om en vuxen kommer med ett förslag, t.ex. 

att göra ett särskilt pyssel en eftermiddag, men intresset inte är så stort utan eleverna vill leka ute 

istället, får eleverna leka ute om det är genomförbart. Det är ett slags elevinflytande att de får välja vad 

de vill göra och detta skiljer sig från skolan som är mer styrd. Maria berättar om att det självfallet finns 

styrda mål för fritidsverksamheten också, men främsta målet är ändå att eleverna ska få en 

meningsfull fritid och då måste de få välja själva.  

Anders som håller i fritidshemmets sportaktiviteter på sin skola berättar att eleverna är med och 

påverkar hela tiden. Det är eleverna som bestämmer vad de ska göra, de skriver upp vilka 

sportaktiviteter de vill ha och sedan verkställer han deras önskemål.  

Berit berättar att det ibland uppstår problem när man frågar en hel grupp om vad de vill göra, på 

grund av att de påverkar varandra och svarar exakt som sin kompis, fast de kanske i själva verket vill 

göra något helt annat. Därför gjorde deras fritids en enkät så att var och en fick en chans att tänka till 

själva vad de vill göra, bidra med och ta ansvar för.  
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6 Diskussion 
I den här delen av studien diskuteras resultatet i förhållande till tidigare forskning och egna 

reflektioner. Vidare diskuteras val av metod samt vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 

Då syftet med studien var att undersöka några lärares syn på elevinflytande var det inte meningen att 

dra några generella slutsatser, utan istället att få kunskap om hur just dessa fyra lärare ser på och 

arbetar med elevinflytande. Syftet anses uppfyllt, och nedan diskuteras detta i förhållande till tidigare 

forskning.   

I studien framgår det att lärarnas syn på elevinflytande handlar om att eleverna är med och påverkar 

verksamheten och att elever och lärare beslutar tillsammans. Detta stämmer med de allmänna råden 

för fritidshem som belyser vikten av elevernas delaktighet och möjlighet till inflytande över 

utformningen av verksamheten för att uppleva meningsfullhet (Skolverket 2014). Lärarna får använda 

sig av det som eleverna önskar när de arbetar mot målen, istället för att de tvärtom utifrån målen 

planerar vad som passar bäst att göra. Det finns en önskan hos lärarna att arbeta på detta sätt, men 

resultatet visar inte i vilken utsträckning det genomförs. Respondenterna beskriver att man inte kan 

överlämna allt till eleverna och att de inte får göra precis som de vill. De menar att lärarnas roll är att 

skapa en övergripande struktur över verksamheten, även om det inom de ramar som sätts är ganska 

fritt.    

Lärarna beskriver att både lagen och styrdokumenten kräver att man arbetar med demokrati och att 

låta eleverna komma till tals (Skolverket, 2014). Det är dock viktigt att man inte bara arbetar med 

elevinflytande för att det står i lagen, utan att man i grunden har ett demokratiskt förhållningssätt till 

barnen. Precis som Gren (2007) skriver bemöter en lärare som har ett demokratiskt förhållningssätt 

barnen med empati, respekt och kärlek, vilket gör att läraren blir öppen för att ge barnen ansvar. Även 

Lgr11 belyser vikten av en demokratisk pedagog. Studien visar att lärarna är medvetna om sitt 

uppdrag, men frågan är om det genomsyrar hela verksamheten. Skolinspektionens (2010) analyser 

visar att det krävs ett större fokus och ett målmedvetet arbete för att klara demokratiuppdraget, och 

detta kan stämma med de intervjuade då det kom fram att de ville ha mer elevinflytande men att andra 

saker ofta kom i vägen.   

Alla lärare i studien var positiva till elevinflytande och såg det som viktigt att ta till vara på alla 

tillfällen som ges, så att elevinflytande blir en del av vardagen på fritids. Det är viktigt att hela tiden 

vara lyhörd för spontana tillfällen där barnen uttrycker en åsikt eller önskan. Gren (2007) menar att 

pedagogernas öppenhet vid dessa tillfällen är beroende på lärarnas demokratiska förhållningssätt. Tar 

de till vara på de tillfällen som ges kan de kanske också spara tid från att planera och försöka hitta på 

eget innehåll, som eleverna sedan ändå inte är intresserade av. Enligt Elvstrand (2013) har ett 
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fritidshem en friare struktur än en skola, varav det finns bra förutsättningar för att utveckla barnens 

möjlighet till inflytande. På fritids har lärarna möjlighet att använda det informella inflytandet som 

handlar om det personliga, mer spontana mötet. Här kan den enskilda eleven få sin röst hörd, vilket 

alla inte får vid mer formella tillfällen i stor grupp. Tankarna som lyfts fram i de personliga mötena 

kan sedan bli gemensamma beslut (Pihlgren, 2012). Det informella inflytandet som återfanns i 

resultatet handlade mest om att eleverna fick välja och utforma olika aktiviteter. Det framkom även 

tillfällen när lärarna ändrade sin egen planering då eleverna hellre ville göra något annat. Flera lärare i 

studien uttrycker att eleverna blir mer motiverade till aktiviteter om de själv får vara med och påverka. 

Elvstrand (2013) menar att eleverna själva är positiva till att vara med och planera och genomföra 

aktiviteter.  

I intervjusvaren lades det mycket vikt vid råd av olika slag.  Det första som oftast kopplas ihop med ett 

formellt elevinflytande är just råd av olika slag, exempelvis klassråd, elevråd, stormöte och samling. 

Pihlgren (2012) lyfter fram flera fördelar med råden. Under dessa tillfällen kan eleverna vara med och 

påverka verksamheten. Råden ger också möjlighet för eleverna att träna sig på att ha ett 

förhållningssätt som gör att de lär sig bli goda medborgare. Exempel på detta är att man utvecklar 

respekt för andras åsikter, förmågan att säga sin åsikt och att kunna analysera kritiskt. Detta kan i sin 

tur leda till att förebygga mobbning och att kränkningar uppstår. I studien talades både om stora råd 

med omröstningar och samtal, och mindre råd dit en representant skickades. Råden kan vara en del i 

att lära sig agera demokratiskt, men det får inte vara vårt enda sätt att låta eleverna ha inflytande 

(Elvstrand, 2013). Det finns en risk i råden att pedagogerna måste styra ganska mycket för att kunna 

hålla ihop samlingen och att alla barn inte kommer till tals. I stora barngrupper belyser forskningen 

vikten av att dela in grupperna i smågrupper, för att alla ska få uttrycka sin åsikt. Gren (2007) menar 

att man ska utgå ifrån mindre barngrupper och i dessa sammansättningar låta idéerna flöda. Detta är 

ett sätt att främja elevinflytande och istället använda råden som ett komplement till smågruppens 

dialog. Det här kan också liknas vid det deliberativa samtalet som ska ske i smågrupper. Detta sätt har 

inte framkommit under intervjuerna och en anledning till detta kan vara att det är svårt att få till 

sådana grupper när det är många barn. 

Även om styrdokumenten präglar verksamheten framgår det i studien att det på grund av exempelvis 

stora barngrupper och tidsbrist ibland blir svårt att integrera elevinflytande så som lärarna vill. Detta 

framgår även i tidigare forskning där till exempel Elvstrand (2013) skriver att tiden för det enskilda 

barnets val kan begränsas när man måste ta hänsyn till den stora barngruppen. Även detta blir en 

anledning till att främja det informella inflytandet, så att varje barn uppmärksammas. I resultat 

framkom åsikten att den stora gruppen behöver mer styrning än den lilla gruppen och i den stora 

gruppen är det svårare att ta till vara på de tillfällen som ges för att få inflytande. I en verksamhet där 

läraren upplever stress eller tidspress, kan det hända att läraren istället för att låta eleverna vara med 

och bestämma själv tar beslut eftersom detta går fortare. Vuxna har alltid en maktposition i 

förhållande till barn (Bartholdsson, 2008). Om läraren själv tar beslut bedrivs makt i dominans istället 
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för gemenskap (Forsberg, 2000). Det är en makt i gemenskap skolan ska sträva efter, det ska finnas en 

delaktighet och gemensamma mål för lärare och elever. 

En svårighet som framkom i studien var att lärarna upplevde att det är svårare att integrera 

elevinflytande bland de yngre barnen. Barnkonventionen (2009) menar att alla har rätt att få sin röst 

hörd oavsett ålder, men "barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och 

mognad". Fjällhed & Jensen (2013) menar att det finns en risk att barnens möjlighet till inflytande 

härmed blir bundet till de bedömningar vuxna gör. Även om det upplevs svårt är det viktigt att hitta 

bra tillvägagångssätt till inflytande även för de yngre barnen.   

6.2 Metoddiskussion 

För att ta reda på lärarnas syn och erfarenheter av elevers inflytande på fritidshemmet, användes 

kvalitativa intervjuer i studien, vilket är en fördel för att få ett djup i resultatet. Studiens syfte var att 

beskriva lärarnas verklighet mer ingående, vilket exempelvis en enkätundersökning inte kan göra. 

Genom att endast intervjua fyra personer kan inga generella slutsatser dras, men på grund av att 

studien var liten och tiden begränsad, avgränsades studien till dessa fyra intervjuer. Intervjufrågorna 

(bilaga) kändes relevanta och intervjuerna flöt på bra. Eftersom formen var samtalsliknande kändes 

respondenterna avslappnade. Svaren gav en bild av de olika lärarnas syn på elevinflytande och på så 

sätt kunde studiens syfte besvaras. Hade fler personer intervjuats hade kanske fler teman kunnat 

hittas i analysen, och fler slutsatser dras.  

Av alla de tillfrågade intervjupersonerna tackade alla ja och det gjorde att studien inte fick något 

bortfall. Respondenterna arbetade i två städer, var olika gamla och hade olika lång 

arbetslivserfarenhet. Detta var positivt för studien eftersom syftet var att få fram många aspekter och 

så bred erfarenhet som möjligt av elevinflytande. Personerna valdes även utifrån att de var obekanta 

för intervjuaren sedan tidigare. Intervjuerna kändes därmed professionella och höll syftet i fokus. Det 

var bra att inte ha några förutfattade meningar om vad lärarna tyckte eller hur de arbetade.  

Studien utfördes av endast en person. Att vara fler personer underlättar när resultatet ska skrivas ihop, 

eftersom feltolkningar och personliga tankar då enklare kan undvikas. Även trovärdigheten i analysen 

hade kunnat öka vid ett samarbete.  

För att undersökningens resultat ska vara trovärdigt krävs det enligt Bryman (2011) att de personer 

som intervjuats meddelas resultatet, så att de kan intyga att forskaren uppfattat deras verklighet på 

rätt sätt. Respondenterna i studien fick läsa igenom resultatet så att de fick möjligheten att ändra om 

någonting hade missuppfattats. En av lärarna ansåg att några kommentarer inte var helt rätt 

uppfattade och dessa fick därefter ändras.    
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6.3 Slutsatser 

Lärarna i studien har liknande grundinställning och syn på elevinflytande, även om de arbetar på olika 

sätt. De tycker alla det är viktigt att eleverna får vara med och bestämma, och vill arbeta med 

demokrati så som styrdokumenten påvisar. Lärarnas olika arbetssätt och förutsättningar för att kunna 

arbeta med elevinflytande är beroende på resurser, barngruppernas storlek och på hur stressig 

arbetsmiljön är. Studien visar att lärarna önskar mer plats för elevinflytande. Möjligheterna att dela in 

eleverna i små grupper verkar vara begränsade, vilket kan göra att allas åsikter inte kommer fram.  Det 

vanligaste sättet verkar vara att eleverna är med och bestämmer via klassråd och omröstningar, men 

även att de är med och påverkar vardagliga aktiviteter. Slutligen har lärarna den positiva erfarenheten 

av att om man låter eleverna vara med och bestämma, trivs de bättre och verksamheten blir mer 

kreativ.  

6.4 Vidare forskning 

Eftersom jag har studerat verksamma lärares uppfattningar om begreppet elevinflytande så vore det 

spännande att se vidare forskning på vad eleverna själva har för syn på deras eget inflytande i 

verksamheten. 

Jag tycker även det hade varit intressant att genom observationer undersöka hur elvinflytande på 

fritidshemmen ser ut.   
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Bilaga - Intervjuguide 
 

• Varför ska elever ha elevinflytande på verksamheten? 

• Vad innebär elevinflytande för dig? 

• Hur arbetar du med elevinflytande? 

• Har ditt arbetssätt med elevinflytande ändrat sig genom åren? 

• Har eleverna något inflytande över olika aktiviteter? 

• Ser du några fördelar med att arbeta med elevinflytande? 

• Ser du några nackdelar med att arbeta med elevinflytande? 
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