
 

  

 Lärarprogrammet 

 

Inflytandets och delaktighetens 

möjligheter för elever på 

fritidshemmet 

 

Ett utvecklingsinriktat arbete med fokus på elevers 

förståelse för demokrati 

 

                                               Anders Jesper Ferm

Examensarbete 15 hp 

Grundläggande nivå 

Vårterminen 2019 

Handledare: Ann-Katrin Perselli 

Examinator: Liselotte Eek-Karlsson  

Institutionen för Didaktik och 
lärares praktik  

Kurskod 2GN01E 

 



 

 

Linnéuniversitetet 

Institutionen för didaktik och lärares praktik 

Arbetets art: Examensarbete, 15 hp 

  Lärarprogrammet 

Titel: Inflytandets och delaktighetens möjlighters för elever på fritidshemmet 

Title: The opportunities for influence and participation for pupils at the leisure 
center 

Författare: Anders Jesper Ferm  

Handledare: Ann-Katrin Perselli  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstrakt 

Med stöd i aktionsforskningen genomfördes det här utvecklingsarbetet på ett fritidshem 

som vände sig till elever i årskurs ett och två. I utvecklingsarbetet nulägesanalys 

framgick det att eleverna ville ha mer inflytande och delaktighet över de aktiviteter som 

genomförts på fritidshemmet. Utvecklingsarbetets övergripande syfte var att öka 

elevernas delaktighet och inflytande så att elevernas kunde utveckla en förståelse för 

demokrati. Ett införande av tre verktyg som innefattade en förslagslåda, deliberativa 

samtal och en elevstyrd fritidsgympa skulle eleverna bli mera delaktiga och tillgodoses 

med mer inflytande. En strävan efter en hållbar miljö eftersträvades i arbetet och det 

bearbetades genom ett införande av mindre grupper och deliberativa samtal. Resultatet 

av utvecklingsarbetet innefattade att eleverna fick ett ökat inflytande och en ökad 

delaktighet. Genom ökningen visade eleverna upp en ökad förståelse för demokrati. 

Strävan efter den hållbara miljön uppnåddes delvis i arbetet genom att det gav ett lyckat 

resultat i mindre grupper och ett mindre lyckat resultat i större grupper.   

Nyckelord 

Elevinflytande, delaktighet, demokrati, hållbar miljö, deliberativa samtal, fritidsgympa 
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1 INTRODUKTION OCH BAKGRUND 
En lärares uppgift är att skapa en verksamhet där eleverna lär sig demokratiska 

förhållningssätt (Pihlgren, 2012). Detta görs genom att eleverna får inflytande över 

sitt lärande och att eleverna görs delaktiga i saker som berör och är betydande för 

dem (Pihlgren, 2012). Under min studietid har ett potentiellt utvecklingsområde 

uppmärksammats inom de skolor som jag varit verksam i. Det som väckt mitt 

intresse är hur man skulle kunna öka elevers delaktighet och inflytande på 

fritidshemmet och hur man kan utveckla det till ett lärande. I de 

fritidshemsverksamheter som jag varit verksam i har lärare haft olika synsätt 

angående hur man ska göra eleverna mera delaktiga i verksamheten och varför 

eleverna ska göras mera delaktiga. I det här utvecklingsarbetet kommer jag att 

framföra mitt synsätt om arbetet med elevers inflytande och delaktighet på 

fritidshemmet. Arbetet kommer präglas av elevfokus där elevernas tankar och idéer 

kommer ligga till grund för projektets innehåll. Elevinflytande och delaktighet 

kommer bearbetas med hjälp av tre verktyg, en förslagslåda där eleverna ges 

möjligheten att påverka fritidsgympans innehåll, deliberativa samtal och 

fritidsgympa som eleverna delvis själva kommer att styra över. Tanken och syftet 

med ökad delaktighet och inflytande är att ge eleverna förutsättningarna att få en 

ökad förståelse för demokrati. I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 (Lgr11) (Skolverket, 2018) framgår det att elever ska ges 

förutsättningarna att utveckla en förståelse för demokratiska principer och arbetssätt. 

Genom tillämpandet av demokratiska principer ges eleverna förutsättningar att 

utveckla sin självkänsla samt utveckla sina förmågor att samarbeta med andra och att 

kunna lösa motsättningar på ett konstruktivt sätt. På sikt förväntas det här projektet 

kunna leda till en verksamhet som bygger på ömsesidighet och respekt gentemot alla 

som är verksamma inom verksamheten.     

Det tas ibland för givet att elever är delaktiga när det gäller utformningen av 

fritidsverksamheten. Detta framgår i en intervju med Linnéa Holmberg som 

genomförts av Stockholms universitet (2018). Ett möjligt dilemma med det är att 

personal tar för givet att de erbjuder elever inflytande och delaktighet fast de i själva 

verket kanske inte gör det, men i vissa fall handlar det om att synliggöra för eleverna 

att de får reellt inflytande och delaktighet inom verksamheten. I det här 

utvecklingsarbetet ska jag försöka att ge eleverna förutsättningarna att själva få 

utrymme att utveckla sina egna tankar och idéer genom att jag skapa en hållbar 

miljö. Genom att jag som huvudansvarig lärare är lyhörd och upprätthåller 

ömsesidiga relationer med eleverna under projektets gång förväntas eleverna kunna 

framföra vad som är betydelsefullt för dem när det gäller inflytandet och 

delaktigheten på fritidshemmet. En hållbar miljö i det här projektet innefattar att det 

ska bli lugnare och tryggare för eleverna. Utvecklandet av en hållbar miljö förväntas 

även bidra till att eleverna ges förutsättningarna i en tillåtande miljö att utöva 

delaktighet och inflytande.  

I Barnkonventionen (2009) står det att varje barn ska ha rätten att uttrycka sin 

mening och få den respekterad. Genom att eftersträva inflytande och delaktighet för 

eleverna på fritidshemmet kan förutsättningar skapas som tenderar till att tillgodose 

eleverna med en meningsfull fritid enligt Skolverket (2014). I Skolinspektionens 

rapport från 2010 framgår det att två tredjedelar av fritidshemmen som undersökts 

brister i arbetet kring att göra elever mera delaktiga i utformningen av verksamheten. 

I Skolverket (2018) framgår det också att fritidshemmet ska erbjuda eleverna 

möjligheterna till att påverka och ta initiativ inom fritidshemsverksamheten. 
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Skolverket (2018) skriver även att elever ska få inflytande över sin skolgång. Sett till 

tidigare forskning och beprövad erfarenhet är ämnet relevant. Det som nämns ovan 

från Skolverket är förpliktelser som fritidshemspersonals uppdrag omfattas av. Synen 

på vad som är delaktighet och elevinflytande på fritidshemmen är olika men det 

råder det inget tvivel om att det är vitalt för uppdraget som omfattar att grundlärare 

inom fritidshem ska försöka skapa en meningsfull fritid för eleverna. En annan 

intressant fråga för fritidshemspersonal och ett möjligt dilemma är hur mycket 

inflytande och delaktighet som vågas ges till eleverna. Elevernas åsikter kanske inte 

bara ska respekteras som det poängteras i Barnkonventionen utan också ligga till 

grund för hur verksamhetens innehåll och lärande ska se ut.  
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2 NULÄGESANALYS 
I det här kapitlet presenteras fyra avsnitt. Det första är en kort beskrivning av 

verksamheten och det andra handlar om de upplevda problem som finns i 

verksamheten. Det tredje handlar om vilka förändringar som har införts i 

verksamheten. Det fjärde och sista avsnittet är en sammanfattning där de upplevda 

problemen och förändringarna kopplas samman. 

Skolan där detta utvecklingsarbete utfördes ligger strax utanför ett större samhälle. 

Skolan är en låg- och mellanstadieskola som hade fyra fritidshemsavdelningar. 

Barngruppen på fritidshemmet där det här utvecklingsarbetet genomfördes bestod av 

elever i förstaklass och ett fåtal elever i andraklass. Antalet elever som var inskrivna 

på fritidshemmet var 28 men det var sällan mer än 20 elever som befann sig på 

fritidshemmet. Fritidsavdelningens planlösning innefattade tre mindre rum och ett 

större rum. När skolan renoverades anpassades lokalerna till fritidsverksamheten. 

Det fanns även tillgång till en stor fin skolgård och en gympasal alla dagar i veckan 

då. Eftersom skolan är belägen i ett naturskönt område fanns det ypperliga 

möjligheter att lämna skolans område och gå ut på utflykter med eleverna.      

2.1 Upplevda problem 

Min roll inom verksamheten var som student, vilket innebar att jag befann mig i 

verksamheten två dagar varannan vecka. Jag genomförde även två praktiker i 

verksamheten som innefattade två perioder på sammanlagt tio veckor. Eftersom jag 

befann mig i verksamheten under en relativt lång tid så hade jag möjlighet att lära 

känna eleverna. Detta medförde även att eleverna lärde känna mig och att de kunde 

skapa sig en bild om vem jag var. Under min tid på fritidshemmet kunde jag se vissa 

områden som hade en utvecklingspotential. Ett av dessa områden var att barngruppen 

var orolig och miljön präglades av konflikter och attitydproblem. Under 

fritidshemstiden hade lärarna några gånger i veckan styrda aktiviteter där lärarna 

bestämde det mesta. Under dessa tillfällen skymtades det en viss frustration hos vissa 

elever som vägrade att vara med. Elevernas inflytande över de styrda aktiviteterna 

var begränsad och där fanns det en möjlig utvecklingspotential. Möjligheterna för 

eleverna att komma till tals i barngruppen var vid vissa tillfällen begränsad eftersom 

miljön var allt för livlig. Även de vuxna påverkades av den rådande miljön då de 

hade svårigheter med att få fram sitt budskap till eleverna. Lärarna själva beskrev 

gruppen som stökig och svår att hantera. Lärarna sa att de ständigt arbetade med att 

försöka få ihop gruppen då de ansåg att gruppen inte var harmonisk. Inom gruppen 

fanns det elever med särskilda behov som krävde mycket tid och det upplevde 

lärarna som tidskrävande och svårt. Under mellanmål, utflykter och uppstyrda 

aktiviteter upplevde personalen svårigheter med att hantera gruppen. En del elever 

brydde sig inte om vad personalen sa och tog ibland egna initiativ som inte alltid föll 

väl ut. Förändringar 

2.2 Förändringar 

Redan i början av min tid i verksamheten som var under hösten 2018 upplevde jag 

att det var en unik barngrupp med många unika individer. Ganska fort insåg jag att 

verksamheten skulle kunna gynnas av nya inslag. En sak som infördes var 

fritidsgympa. Fritidsgympan påbörjades under hösten 2018 och intresset var högt, 

eleverna fick möjligheten att skriva upp sig på en lista om de var intresserade att 

medverka och merparten av eleverna skrev upp sig. Fritidsgympan var likt de andra 
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styrda aktiviteterna på fritidshemmet vuxenstyrd och det enda eleverna fick vara med 

och bestämma var om de vill vara med eller inte. Under fritidsgympatillfällena 

framkom det dock att eleverna ville vara med och bestämma över utformningen av 

gympan, exempelvis önskade elever aktiviteter och ville vara domare. Sett till 

elevernas antydningar under tillfällena och de upplevda problemen som observerades 

bestämde jag mig för att försöka göra en förändring i verksamheten. För att få en 

ännu klarare bild av verksamheten genomförde jag en intervju med två av lärarna i 

verksamheten, jag genomförde även en intervju med fyra elever i verksamheten. Det 

som tillslut infördes var en reviderad fritidsgympa som omfattades av en förslagslåda 

och deliberativa samtal som skulle genomföras innan gympan och under gympan. 

Det som avsågs med förändringarna var att öka elevernas inflytande och delaktighet 

på fritidshemmet. Ett annat moment som infördes sett till de behov jag såg var 

mindre grupper. Förändringarna förväntades även bidra till en mera hållbar miljö. 

2.3 Sammanfattning   

Det var de problem som upplevdes i verksamheten som låg till grund för de 

förändringar som gjordes. Ett av problemen jag kunde se var att det var osämja på 

fritidshemmet där det ofta uppstod konflikter mellan elever. Jag kunde även 

uppmärksamma att elever hade en tråkig attityd och emellertid saknade respekt 

gentemot varandra och personal. Detta åskådliggjordes genom att eleverna inte 

lyssnade på varandra eller på lärarna och att de bråkade med varandra. Sett till de 

upplevda problemen behövde eleverna träna sig på demokrati. Pihlgren (2012) 

Benämner begreppet demokrati som ett flertydigt och som kan tolkas på flera olika 

sätt. Ordet demokrati är omfattande och eftersom eleverna i projektet var relativt små 

valde jag att rikta in mig på demokratiska förhållningssätt som var att lyssna, 

reflektera, framföra argument, ge uttryck för egna uppfattningar samt förstå andras 

perspektiv. I det här utvecklingsarbetet skulle eleverna få utöva demokrati i 

praktiken. Demokrati i praktiken innefattar att eleverna får vara delaktiga i processen 

att fatta beslut vilket leder till att eleverna ges förutsättningar att lära sig 

demokratiska förhållningsätt (Pihlgren, 2012). Detta var också en anledning till att de 

deliberativa samtalen infördes. Englund (2007) beskriver tre punkter som 

kännetecknar deliberativa samtal, Den första är att olika åsikter bryts och det ges 

utrymme till argumentation mellan deltagarna, Den andra punkten innefattar att 

kunna ta till sig och lyssna på andras argument och den tredje punkten är att genom 

kollektiv viljebildning försöka att komma överens.  

Ett annat upplevt problemen i verksamheten var den rådande miljön var mindre bra. 

Elevernas förutsättningar att komma till tals och uttrycka sig var begränsad och 

därför infördes det mindre grupper. De mindre grupperna förväntades upprätthålla en 

god lärandemiljö där eleverna själva skulle ges förutsättningar att uppleva 

delaktighet och inflytande.   
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3 SYFTE 

Det övergripande syftet med utvecklingsarbetet var att öka elevernas delaktighet och 

inflytande så att eleverna kunde utveckla en förståelse för demokrati. Ett införande 

av en förslagslåda, deliberativa samtal och en elevstyrd fritidsgympa skulle bidra till 

att elevernas inflytande och delaktighet skulle öka inom verksamheten. Det andra 

syftet innefattade en strävan mot en hållbar miljö som innebar att elevernas 

delaktighet och inflytande i verksamheten skulle bli reell. Detta förväntades uppnås 

genom ett upprätthållande av en god lärandemiljö där eleverna skulle ges möjligheter 

att ta initiativ och uttrycka sig. För att bearbeta miljön fick eleverna möjligheten att 

verka i mindre grupper och delta i deliberativa samtal.   

Utvecklingsarbetets mål är: 

• Att bidra till elevernas ökade förståelse för demokrati genom att öka deras 

delaktighet och inflytande. 

• Att inom fritidshemmet samverka för en hållbar miljö. 

 

 



8 

 

4 TIDIGARE FORSKNING 
I detta kapitel presenteras aktuell forskning. Forskningen som presenteras är kopplat 

till utvecklingsarbetets områden. De rubriker som finns i kapitlet är elevinflytande 

och demokrati, delaktighet och miljöns betydelse. I slutet av kapitlet presenteras 

även teoretiska utgångspunkter där begrepp förtydligas och bearbetas.  

4.1 Elevinflytande och demokrati 

Arnér (2006) skriver att elevinflytande handlar om att ge eleverna möjlighet att 

påverka deras egen vardag. Genom elevinflytande tränar sig eleverna på att utveckla 

sina idéer och ta initiativ. Genom att arbeta med demokrati och inflytande läggs en 

grund där eleverna får utveckla sina demokratiska förmågor, vilket innebär att 

eleverna tillgodogör sig egenskapen ansvarstagande (Persson, 2018). En del 

forskning har också betonat vikten av informellt inflytande på daglig basis som en 

aspekt som barnen själva värdesätter (Elvstrand och Närvänen 2015). Forsberg 

(2000) har i sin studie intervjuat elever och därefter dragit slutsatsen att elevens 

inflytande ger eleverna möjligheterna att se syftet och meningsfullheten med 

undervisningen. Elever som inte får samma möjlighet till inflytande över sin 

utbildning upplever sin tillvaro som frustrerande och inte lika givande enligt 

Forsberg (2000). Elvstrand och Närvänen (2015) framhåller i sin artikel att elever 

upplever orättvisor angående begreppen maktutövning då de anser sig vara bort 

knuffade av andra elever som tar större plats. Sammanfattningsvis skriver Forsberg 

(2000) angående demokratiska förmågor i sin studie att elever tillgodogör sig 

kunskaper och förståelse för begreppen initiativtagande och maktutövning. Forsberg 

(2000) betonar även vikten av att skapa tydlighet kring begreppen så att eleverna får 

förståelse och kunskap om vad det innebär att vara en del av en demokrati. Persson 

(2018) betonar i sin avhandling att genom att arbeta med inflytande och demokrati 

ger man eleverna möjligheten att skapa förståelse för rättigheter och skyldigheter 

som genomsyrar en demokrati. Holmberg (2018) antyder också i sin avhandling att 

tillämpandet av demokrati ger eleven nödvändig kunskap om hur denne kan agerar 

och samtala sociala situationer. 

Den deliberativa demokratin kännetecknas av argumentationen och samtalets 

betydelse för demokratin, att skapa offentliga arenor för deliberativa samtal blir då 

viktigt (Bergström och Holm 2005). Almgren (2006) benämner i sin avhandling 

samtalsdemokrati där de deliberativa samtalen har en central roll. Samtalen ska inte 

ses som direkt beslutsfattande utan ska ge utrymme för diskussion innan ett 

eventuellt beslut tas. Almgren beskriver de deliberativa samtalen som tillfällen där 

skilda synsätt diskuteras och där olika argument ges utrymme. Elvstrand (2009) 

beskriver de deliberativa samtalen som en metod att träna eleverna på demokrati, där 

har skolan som institution en viktig roll när det gäller träningen av eleverna. Genom 

att prata med varandra under ordande former likt de deliberativa samtalen förväntas 

förståelsen för andras perspektiv öka samt att förståelsen för demokratin i praktiken 

utvecklas (Andersson, 2012). Inflytandet inom de deliberativa samtalen 

kännetecknas inte av att eleverna får göra som de vill utan att de får möjligheten att 

framföra sina åsikter framhåller Westlund (2011) i sin studie. De deliberativa 

samtalen är givande och produktiva för eleverna antyder Larsson (2007) i sin studie. 

Larsson lyfter fram vikten av att ha en stimulerande och anpassad miljö för eleverna 

där de får förutsättningar att utföra delaktighet och inflytande. Westlund (2011) 

benämner också de deliberativa samtalen och förespråkar en verksamhet där eleverna 
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ges möjligheten att föra samtal med personal och ta gemensamma beslut. Westlund 

(2011) poängterar dock att besluten inte alltid kan tas gemensamt men att besluten 

ska föregås av en gemensam diskussion mellan elever och personal. Danell (2006) 

framhåller dock i sin studie att vissa elever har svårigheter att ta plats och göra sin 

röst hörd i sammanhang då det krävs en viss egen initiativförmåga från elevens sida. 

Selberg (1999) skriver i sin avhandling att lärare i fritidshem ska vara aktiva under 

själva processen av aktiviteten och att läraren ska erbjuda eleverna råd, stöd och en 

miljö som ger alla elever lika förutsättningar. 

4.2 Delaktighet 

Elvstrand (2009) benämner begreppet politisk delaktighet i sin avhandling. Politisk 

delaktighet definieras av ett inflytande och en delaktighet som innefattar att eleverna 

tränar sig på att göra sin röst hörd och ta del i beslutsfattning. Den politiska 

delaktigheten beskriver Elvstrand som ett sätt för eleverna att Inflytandeförhandla 

vilket innebär att eleverna förväntas komma med förslag, protestera eller göra ett val. 

Begreppet social delaktighet handlar om elevers delaktighet i en gemenskap 

(Elvstrand, 2009). Social delaktighet innefattar att vara en del av den sociala 

samvaron och att detta är något skolverksamheten Elvstrand har observerat i sin 

avhandling strävar efter. Melin (2013) behandlar också begreppet i sin avhandling 

och nämner att social delaktighet för eleverna är till viss del beroende av hur vuxna 

inkluderar dem. Melin (2013) nämner också att social delaktighet inte ska tas för 

givet utan att vuxna behövs för viss mån anordna den. Elvstrand (2009) framhåller i 

sin studie att vuxna har tankar och idéer om hur de ska jobba med social delaktighet, 

ett sätt är att låta eleverna jobba gemensamt i mindre grupper (a.a). Holmberg (2018) 

framför i sin studie ett resultat av elevers delaktighet i ett fritidshemsråd. Resultatet 

var att eleverna lärde sig att framföra åsikter och eleverna blev motiverade till att 

vilja lära sig.   

Genom att göra elever delaktiga i en verksamhet ges de möjligheten att utveckla 

nödvändiga förmågor som exempelvis entreprenöriella kompetenser. Lindström 

(2011) har i sin avhandling skrivit om utvecklandet av ungas entreprenöriella 

förmågor i fritidsgårdsverksamhet. Entreprenöriella förmågor är till exempel 

självtillit, ansvarstagande och nyfikenhet. Ungas entreprenörskap har med tiden 

utvecklats till något som prioriteras. Lindström (2011) nämner att det finns kritik 

gentemot det entreprenöriella lärandet och att det gjorts attitydundersökningar i 

Finland där resultatet har visat att elever utvecklar egenskapen att bli allt för 

själviska. Efter att ha genomfört elevenkäter i studien har Lindström dock fått fram 

resultatet att eleverna anser att de förbättrar sin samarbetsförmåga. Andra resultat 

som framgår i studien är att eleverna känner att de får utrymme för att utveckla sin 

kreativitet och ges möjlighet att förverkliga sina drömmar (Lindström, 2011).  

Larsson (2007) konstaterar i sin avhandling att lärare upplever elevens rätt till 

delaktighet i utformningen av lektionsinnehållet som något svårt och tidskrävande. 

Lärarna väljer då istället att utan eleverna planera lektionen och erbjuder istället 

eleverna olika valmöjligheter (Larsson, 2007). Genom att gå till tillväga på det sättet 

upprätthåller läraren elevinflytande genom att få välja men lärare går miste om 

delaktigheten konstaterar Larsson (2007). I Elvstrands (2009) studie beskrivs det en 

process där eleverna får önska aktiviteter på idrotten men i slutändan skulle 

pedagogen titta och bedöma förslaget. Bergström och Holm (2005) konstaterar i sin 

studie att organisationen kan begränsa elevers delaktighet. I studien så framförs 

problematiken med att hela tiden ha individen som utgångspunkt när det gäller 
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hinder för delaktighet istället för att granska den egna organisationens arbete kring 

delaktighet. Melin (2013) poängterar dock att forskare är oense gällande detta då 

vissa forskare menar på att det handlar om elevens funktionella förmåga medan 

andra menar att det har med verksamhetens struktur att göra. 

 

4.3 Miljöns betydelse 

Danell (2006) skriver i sin studie att skolan har ett stort ansvar för genomförandet av 

utveckling av elevinflytandet inom skolan. Samhället har också visat intresse för 

elevinflytande och mellan åren 1996 och 1998 pågick det så kallade ELIAS-projektet 

(Elevens Inflytande och Arbetet i Skolan) (Danell, 2006). I Larssons (2007) 

avhandling visar resultatet att klassrumsmiljön spelar en stor roll för eleverna. De 

förespråkar att klassrummet ska vara en fristad där de får möjligheten att påverka och 

yttra sig. Eleverna anser att läraren bär det yttersta ansvaret för att skapa en god och 

hållbar miljö (a.a.). Arnér (2006) framhäver i sin avhandling kring förskolebarn att 

det är viktigt att utforma verksamheten utifrån barnets perspektiv där eleven får 

möjlighet att verka i miljöer som ger barnet möjlighet att komma till tals och påverka 

sin egen närvaro på allvar. Häggqvist (2004) konstaterar att elevers delaktighet 

påverkas av miljön runt omkring dem. Elvstrand (2009) betonar vikten av att ha 

kontinuitet i verksamheten och konstaterar att bristande kontinuitet i verksamheten är 

ett hinder för elevers delaktighet.  

4.4 Teoretiska utgångspunkter 

Arnér (2006) framför sin definition av begreppen ”inflytande” och ”delaktighet”. 

Elevinflytande innebär att eleverna ska ges möjligheten att påverka sin vardag, vilket 

innebär att personalen ska planera utifrån barnens idéer och initiativ. Delaktighet är 

en innebörd av att eleverna tar del av aktiviteter som redan har bestämts av personal 

(a.a.). Elvstrand (2009) tar i sin studie upp ”social delaktighet” och ”politisk 

delaktighet”. Den sociala delaktigheten innebär att eleverna får vara med i en 

gemenskap och känna tillhörighet, den politiska delaktigheten innefattar att eleverna 

ges möjligheten till inflytande (a.a.). Den sociala delaktigheten har betydelse för 

individens självuppfattning och för hur eleverna därmed agerar i förhållande till sin 

politiska delaktighet (Elvstrand, 2009).  

Demokrati som livsform handlar om människors sätt att förhålla sig till varandra i 

vardagliga möten (Bergström och Holm, 2005). Begreppet ”demokrati” kommer vara 

centralt förekommande i det här projektet eftersom syftet är att öka elevernas 

förståelse för demokrati. Den ökade förståelsen förväntas bidra till att eleverna kan 

utveckla kompetenser som, turordning, respektfullhet, maktutövning, ansvarstagande 

och social kompetens. De deliberativa samtalen är den samtalsmodell som förs fram 

som en utgångspunkt för det demokratiska arbetet i skolan (Elvstrand, 2009). Det är 

ur den deliberativa demokratin som de deliberativa samtalen utvinns i det här 

utvecklingsarbetet. De deliberativa samtalen består av ömsesidighet och diskussion 

mellan aktörerna som är inom verksamheten (Westlund, 2011).  Andersson (2012) 

beskriver de deliberativa samtalen som en givande samtalssituation som handlar om 

att eleverna fokuserar på att lyssna på varandra, hjälpa varandra att utveckla sina 

argument, inte kränka varandra, respektera varandras åsikter och försöka komma 

fram till gemensamma beslut. En lärares roll inom de deliberativa samtalen är att 

bistå med struktur, läraren ska inte framhäva sin auktoritet eller makt i samtalen utan 

låta eleverna utgöra samtalen (Andersson. 2012).   
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Begreppet ”hållbar miljö” innefattar att eleverna ska ges förutsättningar att ta 

initiativ och uttrycka sig. Arnér (2006) skriver i sin studie att det är viktigt att 

utforma verksamheten utifrån barnets perspektiv där eleverna får verka i miljöer där 

de har möjligheten att uttrycka och att påverka sin egen närvaro på allvar. Larsson 

(2007) framhåller i sin studie vikten av att skapa en stimulerande och givande miljö 

för eleverna. Elvstrand (2009) skriver att bristande kontinuitet är ett hinder för 

elevers delaktighet. Begreppen som benämns i detta avsnittet kommer att bearbetas 

och vara centrala faktorer när observationer och reflektioner genomförs i detta 

utvecklingsarbete.   
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5 METOD 

I det här kapitlet kommer arbetets olika metoder att presenteras. Det som kommer att 

presenteras först är aktionsforskningen som kommer att prägla det här arbetet. Även 

insamlingsmetoder kommer att presenteras och etiken som genomsyrar arbetet. I det 

sista avsnittet presenteras en metoddiskussion.   

5.1 Aktionsforskning 

Kurt Lewin var en socialpsykolog från Amerika som var intresserad av mänskliga 

förändringar (Rönnerman, 2012). Den forskning som Kurt Lewin arbetade med 

grundade sig i social handling och kallades för aktionsforskning (a.a.). Enligt 

Rönnerman (2012) innebär aktionsforskning att skapa sig en djupare förståelse om 

något, för att sedan inleda en typ av aktion. Innan själva aktionen sätts igång är det 

nödvändigt som aktionsforskare att kunna sammanföra egen beprövad praktisk 

erfarenhet och vetenskaplig grund för att ge sig själv de bästa möjliga 

förutsättningarna. Rönnerman (2012) nämner att aktionsforskning är en kombination 

av praktisk kunskap och vetenskaplig kunskap. Det framgår även i Skollagen (2010) 

att beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund böra ligga till grund för utbildningen 

som sker i skolan. De centrala moment som innefattar aktionsforskningen är att 

iscensätta en aktion för att sedan följa processen genom ständig utvärdering och 

återkoppling (Rönnerman, 2012). Själva grundtanken med aktionsforskning är enligt 

Rönnerman (2012) att forskaren utgår från praktiken och låter praktiken ställa 

frågorna som ska ta processen framåt. När det gäller aktionsforskning i praktiken så 

refererar Rönnerman (2012) till Kurt Lewins cykliska modell som innefattar fyra 

olika steg. Det första steget är planering och det innebär att forskaren iakttar ett 

möjligt utvecklingsområde och börjar planera utifrån det. Det andra steget innefattar 

att agera och att sätta igång själva aktionen. Det tredje steget innebär att observera 

och återkoppla det som sker under processen och det fjärde steget blir reflektion. 

Nedan visas en visualisering av Kurt Lewins modell som beskrivs i Rönnerman 

(2012). Nedan visas en visualisering av Kurt Lewins modell som beskrivs i 

Rönnerman (2012) 

 

Figur 1: Åskådliggörande av Lewins cykliska modell (Rönnerman, 2012, s. 34) 
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5.2 Insamlingsmetoder 

I det här utvecklingsarbetet har jag använt mig av olika metoder för att samla in data. 

De insamlingsmetoder som använts i projektet är semistrukturerade intervjuer, 

observationer och loggbok. 

5.2.1 Semistrukturerade gruppintervjuer  
Kvalitativa metoder innefattar samtal och intervjuer. Jag har spelat in intervjuerna 

som genomförts med en diktafon, jag har också dokumenterat det mest intressanta 

som sagts under intervjuerna. Denscombe (2018) skriver att analys av kvalitativa 

data genomgående handlar om samtal och text. Utmaningarna med inspelat material 

och dokumentation är att det kan vara tidskrävande enligt Denscombe (2018). Andra 

saker som är viktigt att tänka på inför intervjuer och samtal är att anteckna med hjälp 

av relevanta stödord som innefattar vad som sägs i samtalen och intervjuerna. 

Denscombe (2018) menar att yttre förutsättningar börs tas i åtanke när materialet 

som man har fått fram ska analyseras. Denscombe (2018) tar upp att intervju som 

metod är bra att använda när mindre forskningsprojekt som är begränsade av tid och 

budget genomförs. intervju kan användas till att få fram deltagarnas åsikter, 

uppfattningar och känslor enligt Denscombe (2018). Intervju som metod ger dig som 

forskare möjligheten att få unik information av bland annat personal som är ute på 

fältet. Möjligheten att ta del av andras åsikter och erfarenheter kan också uppnås 

genom intervjuer.  

Semistrukturerade gruppintervjuer är den intervjumetod som har använts arbetet (se 

bilaga A). Semistrukturerade intervjuer innebär att intervjuaren har ett färdigställt 

underlag med frågor som ska ställas till deltagarna men intervjuaren ska förhålla sig 

flexibelt och ödmjukt gentemot frågorna (Denscombe, 2018). Genom den 

semistrukturerade intervjun finns möjligheten att ändra frågorna under intervjuns 

gång och själva syftet med intervjumetoden blir emellertid att använda frågorna i ett 

utvecklingssyfte. 

I det här utvecklingsarbetet har intervjuer använts till att införskaffa sig information 

om vad lärarna och eleverna har för tankar om verksamheten. Tanken med 

personalintervjuerna var att försöka förstå deras tankar kring termen barnperspektiv. 

Begreppet barnperspektiv betyder att vuxna försöker att förstå elevens behov och 

planerar utifrån det (Sommer, 2011). Termen ur ett barns perspektiv betyder att 

utgångspunkten är elevens egen upplevelse enligt Sommer (2011). Syftet med att 

genomföra intervjuer med elever vara att försöka inta deras perspektiv angående hur 

det är på fritidshemmet. Ett annat syfte med att genomföra intervjuerna var att kunna 

omvandla intressant information från intervjuerna till själva aktionen av projektet.     

5.2.2 Loggbok  
Genom att använda sig av en loggbok eller en dagbok har man möjligheten att spara 

och komma ihåg intressanta och relevanta iakttagelser (Håkansson, 2017). 

Rönnerman (2012) beskriver loggboken som ett sätt att distansera sig till praktiken. 

Loggboken innefattar en självreflektion där man skriver ner sina egna tankar och 

idéer.  

I det här projektet har loggboken använts för att skriva ner relevanta observationer 

och reflektioner som gjorts. Loggboken användes även när de inledande intervjuerna 

gjordes. I detta utvecklingsarbete har loggboken använts flitigt. Jag använde den till 
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att skriva ner observationer och iakttagelser som gjordes under utvecklingsarbetets 

process. Loggbokens innehåll innefattade allt från observationer av mindre detaljer 

till större iakttagelser som exempelvis kunde vara citat från elever eller personal. 

Loggboken har använts under hela projektet och varit en vital del gällande 

hanteringen av den insamlade data som användes i aktionsprocessens två sista delar 

som var observationer och reflektionen. Upplägget i loggboken var tre rubriker som 

var planering, samtal och fritidsgympa. Under rubriken planering skrev jag bland 

annat upp vilka aktiviteter som vi skulle göra och vilka barn som skulle delta. Under 

rubrikerna samtal och fritidsgympa skrev jag ner de observationer som genomfördes. 

Under de deliberativa samtalen och fritidsgympatillfället förde jag även kortare 

samtal med personal som deltog eller med elevgruppen och det skapades citat som 

var intressanta sett till utvecklingsarbetets syfte.  

5.3 Forskningsetiska aspekter 

Innan projektet påbörjades utformades ett missiv som skickades ut till 

vårdnadshavarna som har sina barn inskrivna på fritidshemmet (Bilaga B). Innan 

missivet skickades ut fick mina VFU-handledare på fritidshemmet läsa igenom det 

och godkänna det. I missivet redogjordes det kort vad projekt skulle handla om och 

att det behövdes tillgång till elever för att genomföra intervjuer. I missivet framgick 

det också att föräldrarna hade möjlighet att kontakta handledarna om de inte ville att 

deras barn skulle medverka i projektet. När missivet utformades hade jag de 

forskningsetiska aspekterna, informationskravet, samtyckeskravet 

konfidentialiteteskravet och nyttjandekravet i åtanke. I samband med introduceringen 

av förslagslådan hölls det ett informationsmöte med eleverna där jag informerade om 

projektet och deras rättigheter. I Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer (God 

Forskningssed, 2017) så bearbetas de forskningsetiska aspekterna, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

5.3.1 Informationskravet 

Informationskravet innebär att forskaren har skyldigheten att informera deltagarna 

vad deras roll i projektet är. Forskaren är också skyldig att informera deltagarna att 

deras medverkan är frivillig och att de kan hoppa av projektet närsomhelst. Inför det 

här utvecklingsarbetet har både elever och vårdnadshavare att informeras vad det 

innebär att vara en del av projektet. Ett missiv skickades ut till vårdnadshavarna med 

relevant information om projektet och det hölls informationsmöten med de elever 

som deltog i projektet.   

5.3.2 Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet innefattar att deltagaren måste informeras att deras deltagande är 

frivilligt och att ett medgivande måste inhämtas innan eleverna får delat i projektet. 

Forskaren måste också respektera deltagarnas val och inte försöka påverka eller 

pressa deltagaren. Forskaren ska inhämta samtycke från vårdnadshavare om 

deltagaren ej är myndig. Deltagarna som medverkade i det här utvecklingsarbetet var 

inte myndiga så jag inväntade vårdnadshavarnas samtycke innan jag startade 

projektet. Under projektets gång var jag tydlig gentemot eleverna att det är frivilligt 

och att det finns möjlighet att hoppa av projektet närsomhelst.  
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5.3.3 Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet handlar om att skydda deltagarnas identitet. Deltagarnas 

identiteter ska endast användas inom projektet och ska inte bli tillgängligt för 

utomstående. Om exempelvis inspelningsmaterial har använts i projektet ska det 

raderas efter avslutat projekt. Jag meddelade i missivet att jag kommer radera allt 

inspelat material efter avslutat arbete.  

5.3.4 Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet innebär att all insamlad information av personer endast får användas 

i forskningsändamål. Den information som kan komma fram i forskningsarbete får 

inte användas i andra syften utan ska vara knuten till det projektet som genomförts. 

Jag framförde i missivet att informationen endast kommer att användas till arbetet 

och inte i några andra sammanhang. 

5.3.5 Etiska ställningstaganden  

Det finns även etiska åtaganden att ta till sig när det gäller arbetet med 

aktionsforskning. Denscombe (2018) poängterar att aktionsforskaren måste 

respektera projektets deltagare och förmedla deras rättigheter. Det Denscombe 

(2018) benämner innefattar de fyra forskningsetiska aspekterna som nämns ovan. 

Håkansson (2017) betonar vikten av att inte tvinga deltagarna som ska delta i ett 

projekt. Håkansson (2017) beskriver att elever ibland uppfattar att de är tvingade att 

exempelvis delta i intervjuer, det är således viktigt som ansvarig att informera alla 

deltagare om deras rättigheter. Det gäller att konsekvent föra en dialog med 

projektets deltagare där det betonas att ingenting är under tvång. Detta var något som 

jag arbetade systematiskt med under projektets gång. Det kunde ibland uppstå 

tillfällen där elever inte ville delta vilket medförde att de eleverna inte behövde vara 

med.    

5.4 Metoddiskussion 

De semistrukturerade gruppintervjuerna genomfördes inför utvecklingsarbetet. Jag 

framförde både till lärarna och eleverna de forskningsetiska aspekterna. Intervjun 

med lärarna gick bra och jag fick fram intressanta svar. Intervjun med eleverna gick 

emellertid bra men under intervjun kunde det uppstå situationer där eleverna fall för 

grupptryck och inte riktigt framförde sin egen åsikt vilket också är ett av de 

dilemman som finns med semistrukturerade intervjuer enligt Denscombe (2018). 

Inför intervjun gjorde jag ett subjektivt urval som innefattade att jag handplockade 

ett antal elever som jag trodde skulle framföra sin egen åsikt och inte ta efter andra 

för mycket. Om jag skulle gjort om intervjun hade jag övervägt att göra individuella 

intervjuer med eleverna för att eventuellt undvika dilemmat med grupptrycket. 

Processen kring loggboken och observationerna fortlöpte under hela projektet. Jag 

använde mig av loggboken främst under situationer där det uppstod ett samspel 

mellan eleverna eller mellan mig och eleverna. Samspelen var allt från diskussioner 

under fritidsgympans aktiviteter till diskussioner som genomfördes i ordnade former 

som innefattade de förberedande deliberativa samtalen och övergångsmomenten på 

gympan där alla samlades. Loggboken och observationerna var de verktyg som jag 

använde under aktionsprocessen. Under de första tillfällena av aktionen var det 

emellertid svårt skriva ner det jag såg i loggboken eftersom min roll inte var så 

tillbakadragen och jag var tvungen att vara aktiv och handleda eleverna. Under de 



16 

 

inledande deliberativa samtalen hade det underlättat med att göra ljudupptagning 

som i de inledande semistrukturerade intervjuerna. Under fritidsgympan hade även 

videoinspelning kunnat hjälpa mig att analysera och samla in data. Om projektet 

hade genomförts ännu en gång hade jag förmodligen tagit hjälp av ljudupptagning 

och videoinspelning under aktionsprocessen. 
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6 PLANERING OCH FÖRARBETE 

Rönnerman (2012) skriver att reflektion kan vara starten av den process som 

förväntas genomföras. Rönnerman (2012) skriver att reflektionen kan leda till nya 

frågor och förändring av en aktion som redan finns. Reflektionerna som jag gjorde 

grundar sig i reflektion av verksamheten överlag och införandet av fritidsgympan 

som jag själv valde att införa under hösten. Reflektionerna som gjordes under 

fritidsgympan var att eleverna var angelägna om att ha mera inflytande och ansvar 

över gympan. Andra saker som jag upplevde var att miljön under tillfällena var 

mindre bra då det var högljutt och det var svårt att nå fram till eleverna. Det som jag 

beskriver ovan lede till nya frågor som har lett till att jag ville göra förändringar i 

form av en reviderad aktion. Utifrån tidigare reflektioner och insamlade data i form 

av intervjuer skapades en planering. Planeringen omfattade införandet av 

förslagslådan, de deliberativa samtalen och en reviderad fritidsgympa. 

6.1 Förberedande Intervjuer  

En del av förarbetet som genomfördes innan planeringen utformades, var att jag 

införskaffade mig information av lärare och elever genom intervju. Den information 

som jag ansåg var intressant och relevant sett till projektets syften valde jag att 

bearbeta och använda när planeringen utformades.  

 

Efter att jag gjort en mindre gruppintervju med två lärare ur personalgruppen 

angående elevernas inflytande och delaktighet på fritidshemmet framkom det att 

personalen hade infört något som heter trivselträffar. Trivselträffarna innebär att 

lärare och elever träffas i mindre grupper och diskuterar värdegrund en gång i 

veckan. Nedan framförs ett citat där en lärare kopplar trivselträffarna till elevernas 

möjligheter till inflytande och delaktighet. 

 

Lärare: När vi arbetar med våra trivselträffar får eleverna själva vara med och 

tänka till kring hur vi ska ha det tillsammans för att det ska bli trivsamt och trevligt 

(Loggbok, 2019-03-04)  

 

I intervjun benämndes en sak som heter önskebubblan, det är en sorts önskelåda där 

eleverna får önska saker fast bara under inledningen av höstterminen. Under 

intervjun framhölls också ett dilemma angående att eleverna inte alla gånger förstod 

att de hade möjlighet till inflytande och att det var lärarnas uppgift att synliggöra det 

för dem genom att ha en dialog. En av lärarna beskrev det på följande sätt. 

 

Lärare: Vi måste synliggöra för eleverna på något sätt och då tänker vi att med 

bubblorna kan vi göra det (Loggbok, 2019-03-04)  

 

Gällande elevinflytandet på fritidshemmet framgick det att eleverna fick inflytande 

genom fri lek där eleverna själva fick bestämma vad de skulle göra fast att eleverna 

kanske inte riktigt uppfattar det som riktigt inflytande. Nedan framförs ett citat där en 

av lärarna beskriver det på följande vis. 

 

Lärare: Under eftermiddagarna kan eleverna själva bestämma över sin fria tid, fast 

eleverna kanske inte själva ser det som riktigt inflytande. (Loggbok, 2019-03-04)   
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En annan sak som framkom var svårigheter med att vissa elever önskade orimliga 

saker. Avslutningsvis framfördes det att de var positivt inställda till att göra eleverna 

delaktiga i verksamheten och de upplevde trivselträffarna som något positivt. 

 

Elvstrand (2009) framför i sin studie att elever värdesätter sitt inflytande som mest 

när de får påverka det formella, vilket innebär att aktiviteten eller momentet är 

arrangerat av en vuxen. Av min intervju med lärarna framkom det att eleverna får 

inflytande över den fria leken men inte över de uppstyrda aktiviteterna. Detta kan 

vara en möjlig förklaring av att eleverna inte känner att de har riktigt inflytande. 

Personalen framhåller dialog som ett viktigt redskap i arbetet kring barns delaktighet 

och inflytande. Elvstrand (2013) skriver att lärare i vissa fall väljer att styra 

dialogerna till en önskvärd riktning. Detta kan både vara i positiv bemärkelse och 

negativ bemärkelse. Det positiva kan vara att läraren ber eleverna tänka över sitt 

förslag då barn ibland kan vara något irrationella när det gäller önskningar. Det 

negativa skulle kunna vara att eleven blir styrd av läraren och inte får genomföra sin 

önskning på grund av det. 

 

När jag genomförde gruppintervjun med fyra elever som var verksamma på 

fritidshemmet framgick det att eleverna trivdes bra på fritids. Det framfördes dock att 

lek ute var minst populärt som sysselsättning. Två av elevernas belägg till att utelek 

var mindre kul var att de saknade aktiviteter som var anordnade av lärare. 

 

Elev: Det är som att alla älskar rast, men man springer liksom bara runt utan någon 

mening och det är inte kul. (Loggbok. 2019-03-04)  

 

Eleverna framförde fri lek som ett tillfälle där de fick inflytande och det visade att de 

här eleverna såg den fria leken som ett sätt att få riktigt inflytande. En elev beskrev 

trivselträff som ett tillfälle där de fick möjligheten att vara med och bestämma. En 

annan elev uttryckte sig följande angående trivselträffen. 

 

Elev: Ja men liksom man får komma på idéer (Loggbok. 2019-03-04) 

 

Eleverna tog även upp önskebubblan som ett sätt att få vara med och bestämma. 

Eleverna sa dock att deras önskningar inte genomfördes och jag tolkade det som att 

eleverna var besvikna över det. Nedan visas två inlägg som framkom under intervjun 

där jag benämnde önskebubblan och en elev beskriver ett visst missnöje. 

 

Jag: Det finns någon sån där fritidsbubbla (önskebubbla) där ni får önska saker. 

Elev: Ja men min uppfyllelse har inte gått i uppfyllelse.   

(Loggbok, 2019-03-04) 

 

Samtliga elever framförde under intervjun en önskan om att önskebubblan skulle 

användas mera kontinuerligt på fritidshemmet. 

 

Av intervjun framgick det att eleverna var nöjda med sin tillvaro men att de gärna 

skulle vilja få ännu mera inflytande i from av önskebubblan. Förtroendet för 

personalen verkade finns och eleverna verkade uppskatta de aktiviteter som 

anordnas. Elvstrand (2013) skriver att det finns elever som uppskattar det styrda och 

känner sig tillfreds men att det också finns elever som vill ha mera fria tyglar och 
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bestämma mera över sin tillvaro. Eleverna beskrev också att de gavs möjligheter att 

bestämma genom trivselträffarna.  

 

Analysen av intervjuerna gav mig intressant information som kunde användas som 

underlag när jag utformade planeringen av projektet. Eleverna framförde bland annat 

de uppskattade aktiviteter som vuxna tog initiativ till. Detta kunde jag koppla ihop 

med projektet där jag har anordnade moment som eleverna fick delta i. En annan 

intressant reflektion som intervjuerna bidrog med var att ständiga samtal och 

ömsesidighet mellan lärare och elever är viktigt för arbete med elevinflytande och 

delaktighet. Lärarna nämnde i intervjun att eleverna ibland inte förstod att de hade 

inflytande fast de egentligen hade det och att det handlade om att synliggöra för 

eleverna att de faktiskt hade inflytande och delaktighet i verksamheten. Detta kunde 

jag koppla till det ena syftet i projektet som handlade om att utforma en hållbar miljö 

där eleverna fick ett reellt inflytande och en reell delaktighet. Detta kunde även 

omvandlas till min roll i projektet sett till hur eleverna skulle bemötas av mig och 

vilka förutsättningar jag gav eleverna. Eleverna framförde även under intervjun att de 

uppskattade trivselträffarna och att det gav dem förutsättningar att vara med och 

bestämma. Eftersom jag visste att trivselträffarna genomfördes i mindre grupper var 

det en av orsakerna till att mindre grupper lades till i planeringen. Eleverna 

framförde att de var tillfreds med situationen på fritidshemmet men att de ville ha 

mer inflytande i form av en önskebubbla som användes kontinuerligt där 

önskningarna genomfördes i större utsträckning. Den informationen bearbetades 

genom att införa en förslagslåda som användes kontinuerligt under aktionens gång 

och som kommer att presenteras i nästkommande avsnitt.  

6.2 Förslagslåda 

I Elvstrands (2009) studie framgår det att eleverna själva uppskattar en förslagslåda 

och att det ger dem möjlighet till delaktighet. Jag valde att sätta upp förslagslådan på 

ett synligt ställe på fritidshemmet eftersom jag inte ville att eleverna skulle missa den 

eller eventuellt glömma bort den. Runt lådan satte jag upp pennor och lappar för att 

göra det enkelt för eleverna att önska. 
 

 

(Bild 1. Förslagslådan)   
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Ett av syftena med ett införande av en förslagslåda var att eleverna skulle få 

möjligheten att få inflytande och vara delaktiga över innehållet av fritidsgympan. Det 

bakomliggande till att förslagslådan infördes var en kombination av mina egna 

erfarenheter och det som framkom under gruppintervjun med eleverna där de 

önskade en förslagslåda som används kontinuerligt i verksamheten. Genom ett 

informationsmöte framförde jag för eleverna hur förslagslådan skulle användas och 

vilket syfte den hade. Jag förklarade att den skulle användas kontinuerligt under 

projektets gång och att eleverna kunde önska sig vilka aktiviteter de skulle vilja göra 

på fritidsgympan genom att lägga ner en lapp i förslagslådan. Att förslagslådan 

skulle användas kontinuerligt innebar att eleverna närsomhelst kunde lägga i 

önskemål. Instruktionerna som gavs till eleverna var att de skulle skriva vilken 

aktivitet de önskade och deras namn. Syftet med att eleverna skulle namnge sin lapp 

var att jag skulle kunna bearbeta förslagen och dokumentera vilka som hade önskat 

och vilka som inte hade önskat. Förslagen bearbetades genom att jag valde ut vilka 

som skulle genomföras under fritidsgympan. Min utgångspunkt var att minst ett 

förslag från varje elev skulle genomföras under projektet. Syftet med det innefattade 

att uppnå jämlikhet där eleverna kände att de var delaktiga och inte bortsågs och att 

eleverna själva fick möjligheten att se att deras önskningar verkligen genomfördes 

vilket också förväntades synliggöra för eleverna att de hade reellt inflytande och en 

reell delaktighet.   

6.3 Deliberativa samtal 

De deliberativa samtalen handlar om att bearbeta processen och att träna eleverna på 

att föra givande och meningsfulla samtal (Pihlgren, 2012). När planeringen och 

förarbetet genomfördes inför den reviderade versionen av fritidsgympan infördes de 

deliberativa samtalen. Samtalen skulle genomföras inför varje tillfälle av 

fritidsgympan och under gympatillfället. Grundtanken med samtalen var att skapa en 

atmosfär där eleverna skulle få möjligheten utöva delaktighet och inflytande. De 

elever som ville delta på fritidsgympan skulle också delta i samtalen. Samtalen var 

det enda som var obligatoriskt för eleverna eftersom de skulle vara utav en stor vikt 

när det gällde miljön runt gympan och under gympatillfället. Samtalen skulle också 

användas för att bearbeta förslagslådan. Utöver klargörandet av fritidsgympans 

innehåll skulle det även ske diskussioner om gympan överlag. Eleverna skulle få 

möjligheten att framföra sina åsikter angående gympan och argumentera för möjliga 

förändringar av gympan. Syftet med samtalen var att eleverna skulle få utrymme att 

utöva demokrati samt att samtalen skulle bidra till en hållbar miljö för eleverna. En 

framåtsyftande tanke med samtalen var att det skulle bli en progression där samtalen 

blir mer deliberativa vilket infattade att min roll under samtalen skulle bli mindre och 

elevernas större. 

6.4 Fritidsgympa 

När planeringen av fritidsgympan utformades hade jag gympan från hösten 2018 i 

åtanke. När den genomfördes var det mest fokus på att bara leka och det fanns inget 

tydligt syfte med gympan förutom att eleverna skulle få leka. Det som infördes till 

den reviderade versionen av gympan var övergångar som innehöll deliberativa 

samtal under själva gympatillfället och avslutande samtal efter gympan. Tanken med 

samtalen var att eleverna skulle känna sig delaktiga, känna inflytande och träna sig 

på demokrati, men det handlade också om att stanna upp och försöka skapa en 

hållbar miljö som gav eleverna förutsättningarna att uttrycka sig. Utgångspunkten 
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med fritidsgympan var att den skulle vara elevstyrd och helt bygga på elevernas 

tankar och idéer.  Ett annat nytt moment som infördes var ett eleverna skulle få 

möjligheten att leda de aktiviteter som de hade önskat och lagt i förslagslådan. Syftet 

med momentet var att göra eleverna ännu mera delaktiga och att eleverna skulle få 

träna sig på att hantera den makt som en ledare omfattas av. Ett annat syfte med 

införandet av momentet var att det skulle bidra till en mer stimulerande miljö för 

eleverna.  

6.5 Mindre grupper 

Elvstrand (2013) benämner gruppens storlek som ett möjligt hinder för inflytande 

och delaktighet. När jag utformade planeringen bestämde jag mig för att införa 

mindre grupper eftersom jag ville erbjuda eleverna en miljö som skulle ge dem 

förutsättningar att våga uttrycka sig och ta initiativ. Det var två grupper som skulle 

rotera och genomföra de förberedande deliberativa samtalen och gympan varannan 

gång. Grupperna skulle till en början bestå av samma elever eftersom det inger en 

kontinuitet och det underlättar att få igång diskussioner om tidigare tillfällen som 

genomförts. Här fanns det också en tanke om progression som innefattade att de båda 

grupperna skulle slås ihop och genomför samtalen och gympan tillsammans vid det 

sista tillfället som gympan genomfördes. Båda grupperna skulle få genomföra 

gympan i mindre grupper vid tre tillfällen innan den gemensamma avslutande 

aktionen skulle genomföras. Antalet tillfällen som skulle genomföras skulle bli sju 

gånger sammanlagt varav sex gånger i mindre grupper och en gång i större grupp. 

 



22 

 

7 GENOMFÖRANDE  

Efter att planeringen och förarbete gjorts påbörjades själva aktionsperioden som är 

steg två i Lewins cykliska modell vilket har benämnts tidigare i texten. Det är under 

själva aktionens process som det görs observationer, som i sin tur leder till 

intressanta och nya reflektioner (Rönnerman, 2012). Den första aktionen 

genomfördes 2019-03-20 och det sista tillfället genomfördes 2019-05-02. I slutändan 

genomfördes aktionen vid sju gånger enligt den inledande planeringen men på grund 

av förändringar och andra faktorer blev det ändringar. Ändringarna som uppstod var 

att den ena gruppen bara fick genomföra gympan två gånger i liten grupp medan den 

andra gruppen fick som planerat genomföra gympan tre gånger i liten grupp. En 

andra förändring som gjordes sett till en inledande planeringen var att de två sista 

tillfällena genomfördes i större grupper som innefattade en sammanslagning av 

elever ur de två mindre grupperna.  

I detta kapitel presenteras aktionerna som genomförts genom två avsnitt som heter 

“deliberativa samtal” och “fritidsgympan”. De båda avsnitten kommer innehålla 

beskrivningar om hur det gick till när de genomfördes i mindre grupper och hur det 

gick till när aktionen genomfördes i större grupper. Det som kommer att beskrivas i 

avsnittet ”deliberativa samtal” innefattar de samtal som genomfördes inför 

fritidsgympan. I avsnittet ”fritidsgympan” kommer processen under gympan att 

beskrivas, de deliberativa samtal som genomfördes under gympans process kommer 

också att beskrivas i detta avsnitt. 

7.1 Deliberativa samtal 

De första fem tillfällena genomfördes i mindre grupper och vid varje tillfälle var det 

mellan sju till nio elever. Eleverna som deltog i gympan fick i samband med 

övergången från skolan till fritidshemmet instruktioner angående om de skulle vara 

med på gympan eller inte. Efter att eleverna mottagit informationen begav vi oss till 

skolans matsal för mellanmål. Efter att eleverna hade ätit mellanmålet samlade jag 

eleverna i ett mindre rum i matsalen där det deliberativa samtalet genomfördes. 

Samtalen inleddes med en presentation av vilket innehåll gympan skulle ha. Inför 

varje samtal hade jag valt ut ett par förslag från förslagslådan. De elevers förslag som 

jag hade valt ut vid tillfället fick möjligheten att välja om de var intresserade av att 

leda sina önskade aktiviteter. Efter att eleven gjort sitt val fick resten av gruppen 

möjligheter att ställa frågor angående de kommande aktiviteterna. Vid ett par 

tillfällen uppstod det att jag hade valt ut en elevs aktivitet men eleven gick hem 

tidigare och kunde inte medverka. Detta bearbetades genom att gruppen gemensamt 

fick komma fram till vilken aktivitet som skulle genomföras. Efter att innehållet av 

gympan diskuterats inleddes en diskussion om hur vi skulle agera i gympasalen och 

vilka regler som skulle gälla under tillfället. Det som diskuterades var hur vi skulle 

samlas i gympasalen och vilka säkerhetsregler som var viktiga att ta hänsyn. Ett 

viktigt återkommande ämne som genomfördes var vikten av att respektera sina 

kamrater genom att lyssna och inte avbryta personen som har ordet.  

Vid de två sista tillfällena genomfördes aktionen i större grupper bestående av tretton 

barn vid ett tillfälle och femton barn vid det andra tillfället. Det som skilde sig 

mellan dessa två aktioner och föregående aktionerna var att de deliberativa samtalet 

genomfördes på fritidshemmet och inte i det mindre rummet i matsalen.  Själva 

innehållet var detsamma som i föregående samtal förutom vid det sista tillfället då 
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det utöver de sedvanliga diskussionerna gjordes en kortare utvärdering av hur 

eleverna hade upplevt aktionerna som helhet. 

De två första samtalen som genomfördes i mindre grupper innehöll en del egna 

reflektioner som jag utvärderade och försökte ändra till nästkommande gånger. De 

två första tillfällena av samtalen inledes med en liten introduktion där jag försökte 

tydliggöra för eleverna vad vi skulle göra. Efter det bjöd jag in eleverna till att börja 

samtala då min avsikt var de skulle utgöra navet av samtalen. Atmosfären var ganska 

avvaktande till en början från elevernas sida och det märktes att eleverna var vana 

vid att en vuxen skulle styra samtalen och att dem själva skulle tilldelas ordet av den 

vuxne genom att räcka upp handen. En annan svårighet som uppkom var 

balansgången mellan mig och eleverna när det gällde beslutsfattandet. I de 

deliberativa samtalen förväntas eleverna genom diskussion med varandra komma 

fram till beslut. Men en lärares roll under samtalen innebär bland annat att förse 

eleverna med struktur och en grund att stå på. Ett exempel på hur svårigheten gav sig 

till uttryck var att efter samtalen hade avslutats då sprang eleverna iväg åt olika håll 

istället för till gympasalen som jag trodde vi hade kommit överens om. Min analys 

av detta var att jag behövde vara tydligare gentemot eleverna och förmedla vilken 

funktion jag skulle uppfylla under samtalen. Jag bearbetade det hela genom att vara 

tydlig med att strukturen runt gympan och säkerheten skulle jag ha sista ordet i, 

samtidigt som eleverna givetvis fick komma med förslag. Gällande det 

beslutsfattande som innefattade de aktiviteter som skulle genomföras fick eleverna 

helt själva ta besluten. Det kunde vara allt från när aktiviteten skulle introduceras 

eller hur aktiviteten skulle genomföras. De resterande fem gångerna som samtalen 

genomfördes blev det bättre och klargörandet av vilka roller jag och eleverna skulle 

ha ledde till en bättre struktur som i sin tur ledde till en förbättring av de deliberativa 

samtalen.  

7.2 Fritidsgympa 

Efter de deliberativa samtalen i mindre grupper genomfördes fritidsgympan. När 

eleverna och jag kom in i gympasalen hade vi redan diskuterat via samtalen hur och 

vart vi skulle samlas i gympasalen. Efter att vi hade samlats genomfördes först ett 

kort samtal där vi ännu en gång genom en diskussion klargjorde vad som var viktigt 

att tänka på. Efter diskussionen fick de elever som önskat att få leda aktiviteter ordet. 

Eleverna som skulle leda fick mitt stöd vid eventuella svårigheter. Det fanns även 

elever som inte önskat att leda någon aktivitet och då blev det naturligt att jag tog 

över ledarrollen. Antalet aktiviteter som genomfördes under gympan varierade 

beroende på tid, elevernas motivation och aktivitetens storlek men vid de flesta 

tillfällena genomfördes det två aktiviteter som elever lede. Under varje 

fritidsgympatillfälle uppstod det deliberativa samtal. Samtalen genomfördes under 

tillfällen då det var byte av aktivitet eller i samband med att gympan skulle avslutas.  

De två sista tillfällena av fritidsgympan gjordes i större grupper och hade samma 

upplägg som de tidigare. Tillfällena innehöll samtal i samband med övergångarna av 

aktiviteterna och det genomfördes en avslutande diskussion innan gympan 

avslutades. 

Under de första tillfällena av fritidsgympan var eleverna angelägna om att jag skulle 

hjälpa till att lösa eventuella problem under aktiviteter. Exempel på sådana problem 

kunde vara att eleverna var oense om vissa regler i aktiviteten eller att eleverna ville 

ändra aktivitetens innehåll. Eftersom min avsikt var att eleverna gemensamt utan min 
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hjälp skulle kunna lösa sådana situationer försökte jag att uppmuntra eleverna att lösa 

det själva. Jag sa exempelvis till eleverna ”kan ni inte lösa det själva?” eller ”vad 

tycker ni andra?”. Jag jobbade systematiskt med mitt förhållningssätt gentemot 

eleverna för att få dem aktiva i diskussioner där de själva skulle komma fram till 

beslut. Under de sista tillfällena sökte eleverna inte kontakt med mig i samma 

utsträckning utan tog sig an deras upplevda problem själva.  
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8 OBSERVATION 
Steg tre i Lewins cykliska modell är observation. Rönnerman (2012) benämner 

loggbok och observation som bra verktyg för att bearbeta processen som genomförs. 

Verktygen går ihop med varandra, genom att arbeta med dessa ges förutsättningarna 

att utveckla nya perspektiv och ny kunskap om processen (Rönnerman, 2012). 

Verktygen som benämns ovan har använts systematiskt under utvecklingsarbetets 

process.  

Under processen av utvecklingsarbetet har det ständigt att genomförts observationer. 

Observationerna har använts till att söka efter saker som innefattar projektets syfte. 

Under observationerna har jag försökt att se efter saker som innefattar demokratiska 

kompetenser och hur eleverna påverkas av de förändringar som gjorts. Det är de 

begrepp som benämns i avsnittet “Teoretiska utgångspunkter” som mitt fokus legat 

på när jag har gjort observationerna. Enligt Rönnerman (2012) är observationer ett 

sätt att skaffa sig kunskap om hur saker förhåller sig till praktiken. Observationer kan 

göras närsomhelst och vart som helst men jag har specifikt inriktat mig mot de 

deliberativa samtalen som genomförts inför gympan och själva fritidsgympan 

eftersom detta projekt grundar sig i praktiken. Under observationerna har jag även 

använt min loggbok för att dokumentera de mest intressanta och relevanta 

observationer som jag bevittnade. Observationerna som gjorts i detta kapitel kommer 

det reflekteras över i nästa kapitel som är reflektion.  

Kapitlet kommer att innehålla avsnitten “deliberativa samtal” och “fritidsgympa”. I 

avsnitten kommer det att presenteras citat från elever och mig. För att göra det lättare 

att förstå vilken grupp som det skrivs om i avsnitten kommer jag att benämna 

grupperna som grupp ett, grupp två och helgrupp.  

8.1 Deliberativa samtal 

Det första deliberativa samtalet genomfördes 2019-03-20. Av det första samtalet 

kunde jag se intressanta detaljer. Eftersom det var det första samtalet med grupp ett 

blev det lite av en inskolning. Eleverna räckte upp sina händer och väntade på sin tur 

när jag la fram upplägget vilket visade att eleverna hade kunskap om turordning. Mitt 

deltagande under samtalet innefattade att jag mestadels styrde samtalet vilket går 

emot att samtalet främst skulle vara deliberativt vilket innebär att eleverna skulle 

utgöra diskussionerna i samtalet. Vid inledningen av samtalet när en elev skulle 

presentera sin aktivitet uppstod dock en situation som gick att koppla till politiska 

delaktighet och ett deliberativt samtal.  

 

Elev: Vill ni att jag ska förklara aktiviteten nu eller vill ni att jag ska förklarar i 

gympasalen? (Loggbok, 2019-03-20). 

 

Efter att eleven hade uttryckt sig inleddes ett deliberativt samtal mellan eleverna där 

det diskuterades om aktiviteten skulle förklaras under samtalet eller i gympasalen. 

Det slutade med att eleverna var oense och då tog den eleven som hade inlett 

diskussionen ett initiativ till en handuppräckning inom gruppen vilket ledde till att 

aktiviteten förklarades i gympasalen. Det deliberativa samtalet innehöll en 

gemensam diskussion där eleverna försökte komma fram till ett gemensamt beslut, 

eleverna framförde sina argument och respekterade de andra elevernas beslut. 

Momenten innehöll även politisk delaktighet genom att en gemensam röstning 

genomfördes där alla eleverna deltog och gjorde ett val.   



26 

 

 

 

När grupp två genomförde sitt första deliberativa samtal 2019-04-02 fungerade det 

bra. Likt grupp ett blev det inskolning eftersom det var första gången. Eleverna 

visade även här prov på turordning genom att räcka upp sina händer och inte avbryta 

andra deltagare. Under samtalet uppstod det en diskussion angående en aktivitet som 

en elev hade önskat och som skulle genomföras på fritidsgympan. Eleven inledde 

med att försöka beskriva aktiviteten men hade vissa svårigheter. Efter en stund tog 

ett par andra elever initiativ till att hjälpa till och förklara aktiviteten vilket ledde till 

att en majoritet av gruppen tog efter och började diskutera hur aktiviteten gick till. 

Eleven som hade önskat aktiviteten deltog också i diskussionen och verkade 

uppskatta att de andra hjälpte till vilket visade att eleven kunde acceptera de andra 

deltagarnas åsikter. Eleven visade även prov på att kunna lämna över makt till andra 

deltagare.  

När grupp ett genomförde sitt andra deliberativa samtal den 2019-04-03 uppstod det 

ett dilemma angående en aktivitet som en elev hade önskat. En av de andra eleverna 

var skeptisk gentemot aktiviteten och vill inte delta. Gruppen började omgående att 

försöka få eleven att delta genom att fälla uppmuntrande kommentar som “kom igen” 

och “det blir kul”. Efter en kortare tids diskussion ändrade eleven sin uppfattning och 

gick med på att delta i aktiviteten som skulle genomföras på fritidsgympan. Eleverna 

övertygade eleven som var skeptiskt genom att argumentera och fick eleven att ge 

med sig och vilja vara med i aktiviteten.  

När grupp två genomförde sitt andra och därmed sista deliberativa samtal den 10/4 

blev det en diskussion inom gruppen där en elev hade önskat fotboll som skulle 

genomföras på gympan men en annan elev kom med ett annat förslag som var att 

spela Sidofotboll istället. Eleven som hade önskat fotboll tog till sig förslaget och 

resten av gruppen började att diskutera vad som skulle genomföras. Efter en stunds 

diskussion beslutade eleven som tidigare bestämt fotboll att vanlig fotboll skulle 

genomföras på fritidsgympan 

Grupp ett genomförde sitt sista tillfälle den 2019-04-17 och det uppstod moment som 

var intressanta. En elev som hade önskat en aktivitet var inte intresserad av att leda 

den eller förklara den. En majoritet av elevgruppen uttryckte sig verbalt genom att 

säga att de redan kunde leken. Nedan visas ett citat där jag och eleverna inleder en 

kortare ordväxling. 

 

Elever: Alla kan leken. 

Jag: Det är inte säkert och jag själv är lite osäker på hur leken går till. 

Elever: okej, alla som kan leken räcker upp sin hand. 

(Loggbok, 2019-04-17) 

 

Eleverna som hade deltagit i ordväxlingen tog initiativ till en handuppräckning och 

det visade sig att alla elever inte kunde leken. Det slutade med att gruppen 

gemensamt diskuterade hur leken gick till och kom fram till hur leken skulle gå till. 

De två sista deliberativa samtalen genomfördes i helgrupp som innefattade ett 

sammanförande av de båda grupperna. Samtalen genomfördes datumen 2019-04-23 

och 2019-05-02. De skillnader jag kunde om jag jämförde med de föregående 

tillfällena som genomfördes i mindre grupper var att det var en högre ljudnivå. Den 

turordning som fungerat bra under de tidigare tillfällena blev något sämre eftersom 
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vissa elever avbröt andra elever som hade ordet. Samlingsplatsen var inte densamma 

som vid föregående gånger utan samtalen genomfördes på fritidshemmet och det 

påverkade gruppen och kan vara en förklaring till varför turordning blev mindre bra.  

 

Vid det andra tillfället i helgrupp uppstod det två intressant moment i samband med 

aktiviteterna. En elev hade önskat två aktiviteter och hade svårigheter att välja 

mellan dessa då eleven bra fick välja en aktivitet. Eleven valde då att ta hjälp av 

resten av gruppen genom att gruppen fick rösta mellan de två alternativen. Eleven 

själv tog beslutet att inte delta i röstningen utan lämnade över det ansvaret till resten 

av gruppen som kom fram till ett beslut. En elev ur gruppen som hade röstat på det 

förslaget som inte blev valt blev besviken. Efter att röstningen hade gjorts uppstod 

det andra momentet som innefattade att hela gruppen fick gemensamt bestämma den 

andra aktiviteten som skulle genomföras på gympan. Det inleddes med en diskussion 

i gruppen för att sen gå över till en handuppräckning angående vilken aktivitet som 

skulle genomföras. Vid det tillfället fick den eleven som hade visat besvikelse vid 

den föregående röstningen sitt förslag valt. Nedanför visas ett citat från mig där 

förklarar för eleven hur en demokrati fungerar. 

 

Jag: Där ser du hur det fungerar, ibland får man sin vilja igenom och ibland inte. 

det är så en demokrati fungerar (Loggbok, 2019-05-02). 

 

Momenten som uppstod innehöll intressanta reflektioner som gick att koppla till 

begrepp och till projektets ena syfte som är att träna eleverna på demokrati. 

8.2 Fritidsgympan 

När grupp ett genomförde sitt första tillfälle av fritidsgympan gick det bra. Ljudnivån 

och respekten gentemot den som talade och som ledde fungerade bra. Under tillfället 

uppstod det intressanta detaljer som var kul att se och höra. En av aktiviteterna som 

genomfördes innefattade ett spel som även är vanligt förekommande på skolgården 

då eleverna har rast. En del av de eleverna som deltog i gympan brukar inte delta i 

spelet på rasterna utan brukar ägna sig åt andra saker. Vid avslutningen av gympan 

när gruppen var samlad och skulle utvärdera dagens gympa blev det en diskussion 

mellan två elever. Den ena eleven klagade på två av sina lagkamrater i spelet som 

genomförts och den som ledde aktiviteten försvarade de två eleverna som fick 

klagomål riktade gentemot sig. Nedan visas en ordväxling mellan de två eleverna. 

 

Elev 1: Jag hamnade i ett dåligt lag och mina lagkamrater var inte duktiga. 

Elev 2: Ja men du får ju förstå att de är nybörjare. 

(Loggbok, 2019-03-20). 

 

Grupp tvås första gympatillfälle gick bra och det var en god miljö. De elever som 

ledde aktiviteter verkade uppskatta uppmärksamheten som det innefattade. De andra 

eleverna visade upp respekt gentemot sina kamrater som ledde aktiviteten och det var 

överlag ett bra tillfälle. Vid avslutningen av gympan när gruppen satt ner och 

utvärderade uppstod ett samtal mellan mig och en elev som åskådliggörs nedan. 

Jag: Vad var bra med dagens gympa? 

Elev: Det var lugnt. 

Jag: Varför var det lugnt? 

Elev: Vi var i mindre grupper 
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(Loggbok, 2019-04-02) 

 

När grupp ett genomförde sitt andra tillfälle uppstod det ett intressant samtal mellan 

mig och en elev i samband med avslutningen av gympan. 

 

Jag: vad har blivit bättre med gympan? 

Elev: Alla får vara med och bestämma. 

(Loggbok, 2019-04-03) 

 

Vid grupp tvås andra och sista tillfälle uppstod det en del intressanta moment. Under 

en aktivitet uppstod det problem angående hur lekens innehåll skulle se ut. Likt i de 

deliberativa samtalen som genomförts inför gympatillfället klarade eleverna själva 

att diskutera och komma fram till lösningar. Den elev som ledde aktiviteten uttalade 

sig efteråt vid avslutningen av gympan på följande vis 

 

Elev: Det fungerade bra att leda aktiviteten det var inget tjafs (Loggbok, 2019-04-

10). 

 

När grupp ett genomförde sitt sista tillfälle av fritidsgympan uppstod det likt de 

tidigare tillfällena intressanta situationer. Under tillfället visade gruppen prov på att 

kunna komma överens och diskutera situationer som uppstod under gympan. Under 

ett tillfälle bestämde gruppen genom en handräckning hur många “tagare” som det 

skulle finnas i den ena leken. Alla elever tyckte inte likadant men accepterade 

resultatet av handuppräckningen. Under aktivitetens gång visade gruppen även upp 

att de kunde lösa problem utan att jag som lärare behövde ingripa. 

Likt de två sista deliberativa samtalen genomfördes de två sista 

fritidsgympatillfällena i helgrupp. De båda tillfällena gick något sämre än de 

föregående tillfällena i mindre grupper. Miljön var högljudd och turordningen 

fungerade mindre bra eftersom eleverna avbröt varandra. Vid det andra tillfället 

upplevde jag att det var väldig rörigt då vissa elever tog egna initiativ som inte var ur 

en positiv bemärkelse, exempelvis bråkade eleverna med varandra. Den struktur som 

hade infunnit sig tidigare blev något sämre under de två sista tillfällena då eleverna 

sprang runt i salen och inte gjorde det som vi hade kommit överens om. Ett exempel 

på när det blev sämre struktur var när jag under ett tillfälle skulle plocka fram 

material och lämnade gruppen utan uppsikt under en kortare stund, det blev 

omgående en hög ljudnivå där eleverna valde att lämna sina platser i salen och 

började att springa runt. Ett annat exempel som var mindre positivt var att jag kunde 

se att en del elever som vid de föregående tillfällena i mindre grupper hade tagit 

initiativ och uttryckt sig inte gjorde det när det blev helgrupp. 

Trots att vissa saker försämrades under de två avslutande tillfällena fanns det även 

positiva inslag att ta med sig. Exempelvis kunde jag se att eleverna visade respekt 

gentemot den elev som ledde. Jag kunde även observera att eleverna kund föra 

diskussioner sinsemellan men det var inte samma goda ton och samma flyt som det 

hade varit vid föregående tillfällen.   
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9 REFLEKTION 
I detta avslutande kapitel kommer det resultat som framkommit under 

utvecklingsarbetet presenteras. Detta kapitel blir också det sista och fjärde steget i 

Lewins cykliska modell som är “reflektion”. Rönnerman (2012) skriver att 

reflektionerna i en aktionsforskning inte leder till det slutgiltiga resultatet utan leder 

till en ny reviderad aktion som bygger på de reflektioner som gjorts. Kapitlet 

kommer att innehålla avsnitten “deliberativa samtal” och “fritidsgympa”. Kapitlet 

kommer även att innehålla en avslutning där en helhet av utvecklingsarbetet kommer 

att presenteras.    

Utvecklingsarbetets syfte var att öka elevernas förståelse för demokrati genom att 

öka deras delaktighet och inflytande. För att kunna se ett resultat har jag bearbetat 

det övergripande syftet och reflekterat över de begrepp som benämns i avsnittet ” 

Teoretiska utgångspunkter ”. Jag har också medvetet genomfört progressioner genom 

att samtalen skulle bli mer deliberativa och jag genomförde aktiviteterna först i 

mindre grupper för att vid de två avslutande tillfällena genomföra det i större 

grupper. Syftet med progressionerna var att kunna se förändring och skillnader. Den 

hållbara miljön som är arbetets andra syfte har det också reflekterats över 

genomgående under utvecklingsarbetets gång.     

9.1 Deliberativa samtal 

De deliberativa samtalen som genomfördes inför varje tillfälle av fritidsgympan 

medgav flera intressanta reflektioner. Samtalen bidrog i praktiken till de delar som 

det hade planerats för. Under samtalen uppstod det en lärmiljö där eleverna fick 

förutsättningarna att utöva inflytande och delaktighet. Larsson (2007) framhäver i sin 

studie att de deliberativa samtalen är givande och produktiva för elever och att de 

deliberativa samtalen bidrar till en anpassad miljö där eleverna får förutsättningarna 

att utföra inflytande och delaktighet. Det uppstod även återkommande tillfällen där 

eleverna tränade sig på demokrati. Elvstrand (2009) beskriver de deliberativa 

samtalen som en metod att träna eleverna på demokrati. Vid flertalet tillfällen visad 

eleverna prov på att kunna genomföra deliberativa samtal. Vid ett av samtalen visade 

en grupp förmågan att genomföra produktiva deliberativa samtal. Gruppens 

medlemmar var oense angående en lek men gruppen kunde genom diskussion 

komma fram till ett gemensamt beslut utan att det uppstod irritation eller 

ledsamheter. Westlund (2011) framför de deliberativa samtalen som ett moment där 

eleverna får framföra sina åsikter och vara med att ta beslut som föregås av en 

gemensam diskussion.  

 

Under ett annat deliberativt samtal visade eleverna upp förmågan att uppmuntra sina 

kamrater som hade svårigheter att acceptera beslut som tagits inom gruppen. 

Gruppen visade under det här tillfället prov på förmågan att uppmuntra och att lösa 

ett mindre problem genom att föra deliberativa samtal sinsemellan. Under de 

deliberativa samtalen visade elever upp att de hade förståelse eller hade fått 

förståelse för demokrati. En elev visade upp förmågan att hantera makt, eleven tog 

till sig de andras åsikter men i slutändan tog eleven beslutet att välja den aktivitet 

som eleven hade önskat från första början. Holmbergs (2018) framföra sin studie ett 

resultat angående elevers delaktighet i ett fritidshemsråd. Resultatet visade att 

eleverna lärde sig att uttrycka sig och att bli angelägna att vilja lära sig (a.a.). 

Holmbergs (2018) resultat innefattar ett fritidshemsråd och inte deliberativa samtal 
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men resultat påvisar att en ökad delaktighet leder till att eleverna lär sig att uttrycka 

sig och blir mera motiverade att lära sig.     

 

De progressioner som benämndes i planeringen av aktionen som innefattade att 

samtalen succesivt skulle bli mera deliberativa och att det skulle bli helgrupp istället 

för mindre grupper gav blandat resultat. Resultatet av att samtalen skulle bli mera 

deliberativa uppnåddes. Eleverna visade under alla tillfällen prov på att kunna 

genomföra deliberativa samtal samt att de deliberativa samtal som genomfördes inför 

gympan även följde med in i gympasalen under gympan där eleverna utan min hjälp 

kunde lösa problem. Den andra progressionen som genomfördes föll inte lika väl ut. 

Den hållbara miljön som bland annat innefattar att elever skulle få förutsättningar att 

utöva delaktighet och inflytande försämrades. Även den turordningen och ljudnivå 

som fungerat tidigare var försämrad. Eftersom det var fler elever närvarande än vid 

föregående gånger kan det ha varit en möjlig förklaring angående den försämrade 

miljön. Häggqvist (2004) har i sin studie kommit fram till att miljön omkring barnen 

påverkar deras möjligheter till inflytande och delaktighet. 

 

Trots att miljön var något försämrad framkom det ändå positiva inslag under 

tillfällena. Elever visade att kunde hantera makt genom att genomföra och delta i 

handuppräckningar. Det uppstod även nyttiga lärtillfällen där eleverna genom 

röstningen fick lära sig demokrati genom att både få som de vill och inte få som de 

vill. Exempel på det var när en elev skulle välja mellan två aktiviteter och visade 

prov på god hantering av makt genom att överlåta valet till gruppen. Vid ett annat 

tillfälle uppstod en lärandesituation där en elev som blivit besviken över att inte fått 

sitt val valt fick lära sig i praktiken hur en demokrati fungerar genom att vara 

delaktig i en process där gruppen diskuterar och röstar. Forsberg (2000) konstaterar i 

sin studie att arbetet med demokratiska kompetenser tillgodoser eleverna med en 

förståelse för demokratin i praktiken. Genom att tydliggöra demokratins innehåll för 

eleverna så förväntas eleverna förstå var det innebär att vara en del av en demokrati 

(Forsberg, 2000). Genom tillämpandet av demokrati ges eleverna förutsättningarna 

att skapa en förståelse angående hur en demokrati kan fungera (Persson, 2018).           

9.2 Fritidsgympa  

Fritidsgympan fungerade likt det förberedande deliberativa samtalen bra i mindre 

grupper. Under fritidsgympatillfällena uppstod det intressanta reflektioner. Eleverna 

själva framförde att de uppskattade det nya formatet genom att själva framföra att det 

var en trivsam miljö och att de uppskattade att få vara i mindre grupper. Eleverna 

framförde också att de upplevde reellt inflytande och reell delaktighet genom att alla 

ficka vara med och bestämma.   

 

Lärare: Det är en fröjd att se vissa elever i denna miljö där de deltar i aktiviteter 

som de inte brukar delta i, jag har inte sett den sidan hos eleverna tidigare 

(Loggbok, 2019-03-20). 

 

Det som läraren benämner med citatet ovan går att koppla till social delaktighet som 

bland annat innebär att eleverna ska få möjligheten att bli delaktiga i situationer som 

de kanske inte vanligtvis brukar vara på grund av exempelvis yttre förutsättningar. 

Aktiviteten som var ett spel och innehöll ett tävlingsmoment fungerade bra utan 

konflikter då eleverna samverkade på ett bra sätt. Den sociala delaktigheten 

innefattar även att elever hjälper varandra och i vissa fall står upp för varandra 
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(Elvstrand, 2009). Under ett tillfälle av gympan uppstod en diskussion mellan två 

elever som innefattade att en av eleverna stod upp för sina kamrater. Diskussionen 

visade prov på att eleverna klarade av på ett konstruktivt att lösa situationen utan att 

börja bråka med varandra. Eleven som visade solidaritet genom att stå upp för sina 

kamrater visade prov på initiativförmåga genom att själv ge sig in i en diskussion 

som i själva verket inte handlade om eleven själv.  

    

Lärare: Jag tycker att fritidsgympan fungerar bättre nu än tidigare och man kan se 

att det är lugnare, bättre struktur och en helt annan glädje än tidigare (Loggbok, 

2019-04-02). 

 

Sett till lärans citat ovan var det inte bara jag och eleverna som upplevde en klar 

förbättring av gympan utan även läraren gjorde den bedömningen. 

 

Likt i de förberedande deliberativa samtalen som genomfördes kunde även eleverna 

under gympan klara av att diskutera och komma fram till gemensamma beslut utan 

att jag var tvungen att assistera dem. Genom att eleverna tog med sig samma 

samtalsklimat från samtalen till gympan kunde det tyda på att eleverna hade 

utvecklat demokratiska kompetenser under de deliberativa samtalen. Holmberg 

(2018) betonar att tillämpandet av demokrati ger elever kunskaper om hur de ska 

agera i sociala situationer.      

 

Likt de två sista deliberativa samtalen genomfördes de två sista 

fritidsgympatillfällena i helgrupp. Dessa tillfällen gick mindre bra och anledningen 

till det skulle kunna ha varit en utökad elevgrupp och ny grupp som innefattade en 

hopslagning av elever som inte hade agerat ihop tidigare under aktionerna. Elvstrand 

(2009) konstaterar i sin studie att bristande kontinuitet är ett hinder för elevers 

delaktighet.  En intressant reflektion som jag dock kunde göra under de två tillfällena 

i helgrupp var att eleverna respekterade den elev som hade fått ansvaret att leda. 

Detta kan vara ett exempel på att den kontinuitet som innefattade att köra samma 

aktion varje gång gav ett positivt resultat.          

9.3 Avslutning 

Det övergripande syftet med det här utvecklingsarbetet var att öka elevernas 

delaktighet och inflytande så att eleverna kunde öka förståelse för demokrati. Då det 

andra syftet som var att skapa en hållbar miljö delvis infriades uppnåddes emellertid 

det andra målet med att skapa en förståelse hos eleverna för demokrati. Under 

aktionen uppstod det ständigt moment där elevernas demokratiska kompetenser 

tränades och eleverna visade prov på att ta till sig demokratiska färdigheter under 

hela projektet. Elevernas förmågor att ta hantera makt fortlöpte under hela projektet. 

Eleverna visade även prov på att kunna rösta om saker och lösa problem genom 

gemensamma diskussioner. Den ökade inflytandet och den ökade delaktigheten 

medförde även situationer där individer fick träna sig på att ta egna beslut, detta 

uppstod vanligtvis när en elev fick möjligheten att leda en aktivitet.   

Det andra syftet med utvecklingsarbetet var att skapa en hållbar miljö där eleverna 

gavs förutsättningar att uttrycka sig och ta initiativ. Detta uppnåddes i de deliberativa 

samtal som genomfördes och genom fritidsgympan. Skillnaden på miljön från 

höstens gympa och den nyare versionen av fritidsgympan som innefattade 

förberedande deliberativa samtal var påtaglig. Miljön runt gympan och under 

gympan blev betydligt bättre då det var en betydligt bättre ljudnivå och eleverna fick 
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förutsättningar att komma till tals och ta egna initiativ vilket de också gjorde. En av 

två progressioner som genomfördes under utvecklingsarbetet var att grupperna skulle 

slås ihop och genomföra aktionen gemensamt. Vid de tillfällena påverkades miljön 

på ett mindre bra sätt då det var en hög ljudnivå och en del elever som vid de tidigare 

tillfällena tagit initiativ och visat sig kom dessvärre i skymundan vilket helt går emot 

syftet att skapa en hållbar miljö där alla elever ska ges förutsättningarna att få 

inflytande och delaktighet. Även den turordning som fungerat bra under de 

föregående gångerna fungerade mindre bra och det var en hög ljudnivå som inte var 

tillfredsställande att vistas i. 

De verktyg som användes under projektet föll väl ut enligt mig. Förslagslådan var 

ständigt fylld och jag anser att den uppfyllde sin funktion. De deliberativa samtalen 

som genomfördes inför gympan gav resultat genom att den tillförde viktiga delar 

som eleverna kunde ta med sig till själva fritidsgympan. Fritidsgympan fungerade 

bra i mindre grupper men inte i helgrupp. De mindre momenten som lades till 

gympan som var mindre grupper, deliberativa samtal och att elever skulle få leda var 

lyckade moment som förbättrade gympan. 

Jag benämner tidigare i detta kapitel att en reflektion inte är ett slutgiltigt resultat 

utan ska ligga till grund för en ny aktion. Den nya aktionen hade innefattat liknande 

upplägg med samma verktyg, jag hade dock fortsatt att genomföra det i mindre 

grupper och inte i helgrupp. Min förhoppning är att de lärare som är verksamma 

inom verksamheten vill ta efter och genomföra mina aktioner i framtiden då jag 

anser att utvecklingsarbetet var meningsfullt och gav ett positivt resultat.    
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10 DIDAKTISKA IMPLIKATIONER 

Att genomföra utvecklingsarbetet var spännande och givande fast det var vissa 

implikationer som gjorde projektet stundtals utmanande. En sak som var utmanande 

var att få eleverna att sitta still och genomföra de förberedande deliberativa samtalen 

efter en lång skoldag då eleverna hade mycket spring i benen. En möjlig lösning på 

det problemet hade kunnat vara att avstå de förberedande samtalen och bara 

genomfört gympan men det hade testats förut under hösten 2018 utan ett lyckat 

resultat. Ett annat dilemma med projektet var att det genomfördes under två 

månaders tid och det var ofta lång tid mellan gångerna aktionen genomfördes. I 

efterhand hade jag velat genomföra projektet under en månads intensiv period för att 

ge eleverna ännu mer kontinuitet. Detta skulle kunna ha varit en av de bidragande 

faktorer som ledde till att fungerade mindre bra i helgrupp.       

Min roll under genomförandet var att upprätthålla det syfte som projektet innehöll 

som var att arbeta för en hållbar miljö för eleverna och att öka elevernas förståelse 

för demokrati genom en ökad delaktighet och ett ökat inflytande. Under de 

deliberativa samtalen och fritidsgympan försökte jag att ständigt få till diskussioner 

om det som hände och arbeta systematiskt med att få eleverna att uttrycka sig och ta 

egna initiativ genom att ständigt uppmuntra eleverna till att tala och uttrycka sina 

åsikter. För att få igång diskussioner arbetade jag med att kommunicera till eleverna 

genom att ställa frågor som, “kan ni inte lösa det själva?”, “vad tycker gruppen?”, 

“vad tycker ni om det förslaget?”. Jag arbetade ständigt med mitt förhållningssätt 

gentemot eleverna som innefattade att vara lugn och tro på elevernas förmågor att 

lösa saker utan min hjälp. Utöver det arbetet bidrog jag med allmänna saker som att 

plocka fram material och upprätthålla säkerheten under aktionerna. De implikationer 

som upplevdes under projektet var hur mycket inflytande och delaktighet som det 

skulle ges eleverna i vissa situationer. Dilemmat var för mig att jag valde att lägga 

mig i vissa situationer istället för att lita fullt ut på att eleverna själva klarade av att 

hantera situationen. Denna svårighet beskrev också en lärare som är verksam på 

fritidshemmet. En annan implikation som uppstod var hanteringen av de elever som 

hade särskilda behov. En lärare som är aktiv på fritidshemmet uttryckte sig följande 

om det upplevda dilemmat. 

Lärare: Att kunna erbjuda inflytande samtidigt som man måste försöka anpassa till 

elever med särskilda behov är en svårighet (Loggbok, 2019-05-02). 

Detta var något som jag ständigt brottades med under projektet och något som hade 

behövts utvecklats ännu mer. Några av eleverna med särskilda behov fungerade bra 

under projektet och verkade växa av att få inflytande och delaktighet medan ett par 

andra var svåra att få med i projektet. De eleverna ville göra på sitt egna sätt och inte 

delta i de aktioner som projektet innefattade. Detta slutade i vissa fall med ett bortfall 

och det var ett misslyckande för mig under projektet som jag behöver utvärdera inför 

framtida projekt.  

 

 

 

 

 



34 

 

10.1 Framåt blickande forskning 

Elevers inflytande och delaktighet är något som jag håller varmt om hjärtat. En 

implikation som benämns i föregående avsnitt var att jag ibland inte litade fullt ut på 

eleverna när det gällde deras inflytande och delaktighet i vissa situationer. Min 

fundering är kopplad till hur mycket inflytande och delaktighet elever ska få på 

fritidshemmet? Detta är en fundering som det säkert inte finns något entydigt svar på 

men det bör diskuteras eftersom elevers inflytande och delaktighet på fritidshemmet 

är viktigt och något som lärare bör arbeta för enligt de styrdokument som vi ska 

följa.        
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Bilagor 

 

Bilaga A 

Intervju med personal 

Vad innebär elevers delaktighet och inflytande för er? 

I vilka sammanhang möjliggörs elevers inflytande och delaktighet? 

Vilka svårigheter upplever ni med elevers inflytande och delaktighet? 

Intervju med elever 

Hur trivs ni på fritidshemmet? 

Vad tycker ni är roligast på fritidshemmet? Varför är det roligast? 

Vad tycker ni är mindre roligt att göra på fritidshemmet? Varför är det mindre roligt? 

Tycker ni att ni får vara med och bestämma på fritidshemmet? När isåfall får ni vara 

med och bestämma? 

Skulle ni vilja vara med och bestämma mera på fritidshemmet? 

  

Bilaga B 

Hej föräldrar! 

Mitt namn är Jesper och jag är student på Linnéuniversitet i Kalmar. Jag har 

genomfört VI-dagar samt VFU på .......... fritidshem nu under två terminer. Under 

veckorna 14-18 kommer jag att genomföra min sista VFU på ......... . Under dessa 

veckor kommer jag att genomföra ett examensarbeten som är utvecklingsinriktat på 

.......... . Arbetet kommer att handla om elevers inflytande och delaktighet. Eleverna 

är inte tvingade att delta i projektet utan kan avstå helt eller hoppa av projektet när 

som helst. Den insamlade information jag får genom projektet genom observationer 

och dokumentation kommer bara innefatta projektet och inte ligga till grund för 

något annat.  

 För att få ett bättre perspektiv till mitt arbete hade jag velat intervjua några av 

eleverna på ......... . Givetvis med deras godkännande. Jag kommer i intervjun att 

spela in för att sedan transkribera svaren. Inspelningen kommer sedan att raderas. 

Det är endast vi och vår examinator som kommer att kunna ha tillgång till materialet 

innan det raderas. Elevernas namn eller personliga uppgifter kommer inte att vara 

med. Om ni inte vill att era barn ska medverka i våra intervjuer, meddela mina 

handledare .......... eller ....... , på ......... senast den 27/2.  

Jag ser fram emot att få tillbringa dessa veckor med era barn!  

Tack på förhand, Jesper 


