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SAMMANFATTNING 
 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka om fritidspedagoger medvetet arbetar med 

elevinflytande i skolan, på vilket vis de gör det, samt hur de skulle vilja arbeta för att främja 

elevers fortsatta inflytande. Som undersökningsmetod har vi valt att göra en intervjustudie. 

Tanken med metodvalet var att vi genom intervjufrågor skulle kunna få utförliga och 

detaljerade svar från respondenterna, där möjlighet till följdfrågor vid behov fanns. Uppsatsen 

bygger därför på intervjuer av fem fritidspedagoger från olika skolor i Gävle. Anledningen till 

att vi valde respondenter från olika skolor var att få ett bredare perspektiv på hur 

fritidspedagoger arbetar med elevinflytande. 

 

Resultaten av vår intervjustudie har gett oss insikt i hur fritidspedagogerna arbetar och hur de 

skulle vilja arbeta med elevinflytande om alla de rätta förutsättningarna fanns. Alla 

respondenterna upplevde att de arbetar med elevinflytande i för låg grad, ofta på grund av 

stora barngrupper och lite personal. Däremot är ambitionen och viljan att främja elevers 

inflytande hög. 

 

 

Nyckelord: demokrati, elev, elevinflytande, fritidshem, fritidspedagog, skola 
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1 INLEDNING 
 

För att våra barn och ungdomar skall växa upp till goda demokratiska medborgare i vårt 

samhälle, anser vi att det är av stor vikt att de får uppleva demokrati och inflytande redan i 

tidig ålder. Detta tror vi kan ske både i det formella och det informella lärandet, d.v.s. både i 

skolan och på fritidshemmet.  

Sedan fritidshemmen började gälla under skollagen istället för som tidigare socialtjänstlagen, 

har fritidspedagoger kommit att bli en viktig del av skolverksamheten och dess intentioner. 

Fritidspedagoger och lärare arbetar ofta tillsammans i arbetslag, och det är vanligt att 

fritidspedagoger är med eleverna från dagens början till dagens slut då de under skoldagen är 

med dels på lektioner, dels på fritidshemmet. Detta innebär att fritidspedagoger har en unik 

möjlighet till samverkan med eleverna. Hur tar fritidspedagoger vara på detta när det kommer 

till att påverka elevers möjligheter till inflytande?  När det gäller elevernas möjligheter till 

inflytande i skolan talas det ofta om studier, inlärning och arbetssätt, att eleverna skall ges 

inflytande över sin utbildning. Är det någon skillnad mot elevinflytandet på ”skoltid”? Vad 

kan eleverna påverka på fritidshemmet och hur medvetna är personalen om vikten av 

elevinflytande?  

 

Vi har under vår VFU erfarit att fritidspedagoger arbetar med elevinflytande både omedvetet 

och medvetet. Vi har också upplevt att de har olika syn på vad elevinflytande innebär och vad 

eleverna bör ges inflytande över. Utifrån detta väcktes hos oss en nyfikenhet för vidare 

forskning inom området elevinflytande, för att se hur fritidspedagoger som ofta tillbringar 

hela dagen med barnen arbetar med detta. 
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1.1 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att undersöka om fem fritidspedagoger medvetet arbetar med 

elevinflytande i skolan, på vilket vis de gör det, samt hur de skulle vilja arbeta för att främja 

elevers fortsatta inflytande. 

 

1.2 Frågeställningar 

1. Vad har fritidspedagogerna för syn på elevinflytande? 

2. Arbetar fritidspedagogerna med elevinflytande, och om i sådana fall vilka strategier 

har de? 

3. Hur vill fritidspedagogerna arbeta med elevinflytande? 

4. Finns det gemensamma förhållningssätt inom skolorna vad gäller elevinflytande? 

 

1.3 Studiens disposition  

Detta arbete är indelat i fem huvudkapitel med tillhörande underrubriker och avsnitt som är 

organiserat enligt följande: 

Kapitel 1, Inledning. Redogör kort för elevinflytandets betydelse, vad som väckt vår 

nyfikenhet kring ämnet samt varför vi valt att studera detta. Kapitlet redovisar även vårt syfte 

och frågeställningar samt beskriver studiens disposition. 

Kapitel 2, Bakgrund. Innehåller begreppsförklaringar och behandlar elevinflytandets historia, 

elevinflytande i ett pedagogiskt perspektiv och i ett elevperspektiv, samt elevinflytande som 

arbetssätt. Intentionerna i Lgr 11 gällande elevinflytande presenteras också i detta kapitel. 

Kapitel 3, Metod. Redogör för vårt val av metod och urvalet av respondenter, samt beskriver 

vår provintervju och genomförandet av intervjustudien.  I detta kapitel tar vi även upp de 

forskningsetiska aspekterna. 

Kapitel 4, Resultat. Redovisar de resultat vi fått ut av vår studie, indelat i fem avsnitt; vad 

elevinflytande innebär, gemensamma förhållningssätt inom skolorna, arbetet med 

elevinflytande på lektioner, arbetet med elevinflytande på fritidshemmet samt hur 

fritidspedagoger skulle vilja arbeta för att främja elevinflytandet om de rätta förutsättningarna 

fanns. Slutligen presenterar vi en sammanfattning av resultaten. 
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Kapitel 5, Diskussion och egna reflektioner. I kapitlet diskuterar vi studiens resultat i 

förhållande till syfte och frågeställningar, uppdelat i en metoddiskussion, en 

resultatdiskussion samt en slutsats. Vi resonerar även kring detta kopplat till våra egna 

reflektioner. 

  



 

4 

 

2 BAKGRUND 

Detta kapitel innehåller förklaringar av några i studien ofta förekommande begrepp. I 

kapitlet behandlas också elevinflytandets historia, elevinflytande i ett pedagogiskt perspektiv 

och elevperspektiv samt elevinflytande som arbetssätt. Vi kommer även att presentera 

intentionerna i Lgr 11 gällande elevinflytande. 

 

2.1 Begreppsförklaringar 

Demokrati – Begreppet demokrati är inte något självklart, det är ett komplicerat begrepp och 

det finns många olika åsikter om det. Enligt nationalencyklopedin har demokrati den språkliga 

betydelsen folkmakt eller folkstyre, medan det i Svenska akademiens ordlista benämns som 

stat med folkvälde. Gustavsson (2009) menar att diskussionen som förs om demokrati idag i 

sin vidaste mening handlar om hur vi människor lever tillsammans som individer och grupper, 

hur vi skapar möjligheter för att leva ett gott liv och hur detta hänger samman med hur vi 

skapar rättvisa och garantier för ett värdigt mänskligt liv. I skolkommitténs betänkande (SOU 

1996:22) står att elever måste få erfarenhet av att arbeta i demokratiska former för att på så vis 

kunna lägga en god grund för ett framtida samhällsengagemang. I detta arbete talar vi om 

begreppet demokrati i anslutning till skolans demokratiska uppdrag, att fostra eleverna till 

demokratiska medborgare i samhället. 

Elevinflytande – I Svenska akademiens ordlista benämns begreppet inflytande som möjlighet 

att påverka. Elevinflytande handlar således om att elever skall ha möjlighet att påverka, att 

kunna uttrycka sina synpunkter och att skolan skall ta del av elevernas åsikter och intressen. 

Skolverket menar dock att inflytandefrågor i skolan inte bara handlar om att elever skall ha 

inflytande över utbildningens innehåll och hur den utförs, det handlar även om att elever skall 

få en möjlighet att förbereda sig inför framtida inflytande i samhället. Vidare menar 

Skolverket att forskning visar att det är ovanligt att elever utövar inflytande över 

undervisningsformer och ämnesinnehåll. Dock finns skillnader mellan grundskola och 

gymnasieskola, då det i de lägre åldrarna är vanligt med ämnesövergripande och 

experimenterande undervisning som uppmuntrar till att bidra med eget inflytande och egna 

erfarenheter, medan det i gymnasieskolan präglas mer av undervisning av föreläsningstyp i 

ämnen som är avgränsade från varandra. Forsberg (2000) menar att hon inte kan hitta en 

entydig bild av vad som ses som elevinflytande, men att tidigare undersökningar kring ämnet 

domineras av att det uppfattas som en form av delaktighet i en beslutsprocess. I 

skolkommitténs betänkande (SOU 1996:22) beskrivs att elever skall ha inflytande för att det 
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är en mänsklig rättighet, för att det ingår i skolans demokratiuppdrag samt för att det är en 

förutsättning för lärande.  

 

2.2 Elevinflytandets historia och utveckling genom tiderna  

Enligt Selberg (2001) brukar 1940-talets skolutredningar anses som starten på de 

demokratiska skolformerna, dock startade debatten om elevernas egen aktivitet redan under 

1900-talets början. En folkundervisningskommitté tillsattes då och hade som uppgift att 

föreslå lämpliga åtgärder för en förbättring av folkundervisningen. När kommitténs 

betänkande kom några år senare riktades uppmärksamheten mot vikten av social fostran och 

det framkom tydligt att eleverna skulle få mer att säga till om och att deras inflytande skulle 

öka (Ibid.). 

Selberg (2001) menar att 1910 startades elevstyrelser i skolan, där skolans roll bl.a. skulle 

vara att sätta eleven i centrum och att anpassa sig efter barnets individuella behov. Skolan 

skulle snarare än att ”proppa eleverna fulla med kunskaper”, ge barnen tillfälle att utveckla sin 

förmåga att skaffa sig kunskaper. 1919 kom en ny undervisningsplan som var ett steg i 

riktning mot en ny metodik i skolan, och eleven lyftes fram i centrum. Med 

Skolkommissionen (1946) betonades att skolan skulle vara en viktig förberedelse för livet i 

det större samhället. Man talade om ”självstyrelse och samstyrelse” och om en demokratiskt 

uppbyggd elevstyrelse som skulle ge eleverna goda tillfällen att samarbeta i ordnade former 

och gemensamt fatta beslut under ansvar. De frågor eleverna ansågs få ha medinflytande i var 

bl.a. skolans sociala liv, utformningen av skolans ordningsföreskrifter och tillämpningen av 

dem, samt att de borde ha förslagsrätt beträffande själva skolarbetets läggning (Ibid.). Enligt 

Danell (2006) riktade Skolkommissionen (1946) också skarp kritik mot den klassundervisning 

som bedrevs. Man ansåg att undervisningsmetoderna genom ett ökat inslag av 

aktivitetspedagogik och laborativa metoder kunde utvecklas. Pedagogen ansågs ha stor 

betydelse för skolans utveckling och framhölls som den viktigaste faktorn i skolans liv. 

Pedagogen skulle ges stor frihet i sitt yrkesutövande i en skola med demokratiska intentioner 

(Ibid.). Enligt Selberg (2001) låg på 1950-talet fokus på skolans demokratifostran och man 

tänkte på individens självförverkligande, barnen skulle ha rätt att i gemenskap med andra 

utveckla sina speciella anlag och individuella skillnader. Under 1960-talet var förslagen på 

åtgärder inom grundskolan bland annat att öka elevernas inflytande och man lyfte fram att 

endast där man lyckas skapa ett demokratiskt förhållande mellan skolledare, lärare och elever 
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finns de rätta förutsättningarna för att detta skall ske. Skolan skulle vara demokratisk och 

principiellt gäller det fostran till medinflytande och medansvar (Ibid.).  

Vidare menar Selberg (2001) att både i läroplanerna Lgr 60 och Lgy 70 lyftes elevinflytande i 

utbildningen upp. En utredning tillsattes på 1970-talet som visade att en betydande orsak till 

att många elever känner trötthet i sin tillvaro på skolan är att de inte finner livet där 

meningsfullt. Utredningens förslag till förbättringar av skolan var bl.a. rekommendationer om 

ett stärkt elevinflytande. Man menade att eleverna på ett helt annat sätt än tidigare måste få 

delta i planeringen och genomförandet av undervisningen. 1979 gavs eleverna i grundskolan 

för första gången i förordning stadgad rätt till medinflytande, där man bl.a. förordade klassråd 

och elevföreträdare. I Lgr 80 menade man att skolans arbete skall präglas av en demokratisk 

samhälls- och människosyn och man påpekade att skolan har skyldighet att ge eleverna ökat 

ansvar och medinflytande i takt med deras stigande ålder och mognad. Läroplanens riktlinjer 

syftade till att stärka elevernas inflytande beträffande frågor som rörde hela skolenheten, men 

även rätt till medinflytande och medbestämmande på klassnivå. Skolan skulle aktivt och 

medvetet påverka och stimulera barn och ungdomar att vilja omfatta vår demokratis 

grundläggande värderingar och låta dessa komma till uttryck i praktisk vardaglig handling. 

Eleverna skulle ha inflytande i hela sitt eget lärande; val av innehåll, arbetsformer, arbetssätt, 

planering och utvärdering (Ibid.). 

År 1995 tillsatte regeringen Skolkommittén vars uppdrag var att granska skolans inre arbete 

och upptäcka hinder för den pedagogiska utvecklingen. Danell (2006) menar att kommittén i 

sitt slutbetänkande uttalade sig för en fortsatt demokratisering av skolan. Kommittén framhöll 

betydelsen av att involvera skolans verksamhetsnivå, där den enskilde skolan, pedagogen och 

elevens arbete fanns i fokus (Ibid.). Enligt Selberg (2001) belyste kommittén vikten av att 

eleverna i skolan måste ha inflytande på sitt eget lärande, och menade att elevinflytande finns 

inskrivet i skollagen och läroplanerna men att det inte fungerar i elevernas verklighet, i deras 

praktik. Även Danell (2006) belyser i en tidigare studie (2003) att olika utredningar har visat 

att trots att elevens inflytande successivt har gjort framsteg inom ramen för skolans 

läroplaner, har utvecklingen i praxis inte tagit fart.  

Sammanfattningsvis kan man säga att innebörden av och arbetet med elevinflytande har 

förändrats genom tiderna. Man kan se att det påverkar och påverkas av de som arbetar inom 

skolan, såväl pedagoger som skolledning. Då elevinflytande får allt större betydelse i skolan 

bör det finnas direktiv för hur pedagoger skall arbeta med elevinflytande, då de ofta inte vet 

hur de skall förhålla sig till det och hur det skall konstrueras i praktiken. 
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2.3 Elevinflytande i ett pedagogiskt perspektiv  

Enligt Selberg (2001) har pedagogens sätt att förhålla sig till elevers inflytande en avgörande 

betydelse i elevernas vardag, och i goda lärandemiljöer kommunicerar och arbetar 

pedagogerna med eleverna. Det leder till att eleverna med stöd och hjälp av pedagogens sätt 

att leda arbetet, har möjlighet att förbättra sina kunskaper i att utöva inflytande i sitt lärande. 

Eriksson & Bostedt (2011) menar att även lärares ämneskompetens beskrivs som en viktig 

förutsättning för elevinflytande i förhållande till skolans kunskapsuppdrag. En bra 

ämneskompetens hos läraren gör att eleverna kan få variation i sitt lärande och elevernas 

olikheter kan tillmötesgås i verksamheten. Det är också viktigt att läraren har viljan att arbeta 

med och se möjligheter med elevers inflytande. Enligt Rönnlund (2011) är de anvisningar 

som finns gällande för hur elevinflytande skall gå till och vilka frågor inflytandet skall gälla 

överlag i låg grad detaljerade. Det som framgår att det skall gälla är undervisningen, och då 

särskilt arbetssätt, arbetsformer och innehållet i undervisningen, samt skolans sociala, 

kulturella och fysiska miljö. Men de konkreta anvisningar för hur arbetet med elevinflytande 

skall gå till är få.  Eriksson & Bostedt (2011) menar att detta innebär att det är upp till varje 

enskild pedagog att tolka anvisningarna och hur de vill arbeta med elevinflytande i praktiken. 

Många tycker dock att detta inte är helt lätt, och pedagoger efterfrågar ofta hjälp med hur de 

skall hantera elevinflytande i praktiken så att det leder till måluppfyllelse. 

Danell (2003) har intervjuat tolv lärare från förskola till gymnasium och undersöker i sin 

studie några olika frågeställningar. En frågeställning var hur pedagoger uppfattar läroplanens 

syfte med elevinflytande och detta resultat visade att pedagogerna i studien beskrev och 

förstod syftet med elevinflytande i relation till de omständigheter som rådde. En annan 

frågeställning handlar om hur pedagoger omsätter sina uppfattningar i handling, och dessa 

resultat visade att när pedagogerna omsatte elevinflytande i praktiken innebar det att de styrde 

och kontrollerade undervisningssituationen med hjälp av arbetsformer och samråd. En tredje 

frågeställning handlar om vilka erfarenheter av arbetet med elevinflytande som pedagogerna 

tar till vara på, och resultaten visade att de erfarenheter pedagogerna tog fasta på berörde 

elevernas reaktioner, samt de egna metodiska och organisatoriska övervägandena. Det 

framkom att de i övervägandena i första hand rådgjorde med sig själv eller med en nära 

kollega, dock oftast utanför arbetslaget. De resultat Danell (2003) fick visade att läroplanens 

mål utgjorde svaga styrsignaler för hur elevinflytandet kom att formas. Mot bakgrund av 

dessa resultat fann Danell det angeläget att genomföra en fördjupad studie. I denna studie har 

Danell (2006) riktat fokus mot processen med hur elevinflytande konstrueras genom  
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pedagogens tal om elevinflytande inom ramen för kollegiesamtalet. Syftet med avhandlingen 

är att beskriva och utveckla en förståelse för hur elevinflytande konstrueras i kollegiesamtal 

som utspelas inom ett arbetslag vid en skola. I arbetslaget fanns fritidspedagoger, 

förskollärare, lågstadielärare samt 1-7 lärare. Pedagogerna i studien har fått föra resonemang 

kring elevernas svar på en enkät, och de uttalar en vilja att ta fasta på skolans intentioner om 

att utveckla arbetet med elevinflytande. Danell (2006) presenterar resultaten av pedagogernas 

resonemang kring hur de tolkar förskoleklassens, klass ett och två samt fritidsverksamhetens 

elevers upplevda inflytande. I förskoleklassen tolkas eleverna av pedagogerna vara nöjda med 

sitt inflytande då flera elever svarade att det inte var någonting som de inte fick vara med att 

bestämma om. Det finns dock några förslag från eleverna på t.ex. vad de vill arbeta med, men 

dessa svar som tyder på att eleverna inte är nöjda lämnas genom selektiv uppmärksamhet 

utanför pedagogernas diskussion. Elevernas svar med vad de anser sig få vara med och 

bestämma över vid fritidshemmet förklaras av pedagogerna innebära att de är nöjda med sitt 

inflytande. De synpunkter som pekar på ett bristande inflytande överskuggas av förklaringen 

att eleverna är nöjda med sitt inflytande. I resonemanget kring vad eleverna i klass ett och två 

svarar att de får bestämma över konstaterar pedagogerna att eleverna ställs inför 

förutbestämda valalternativ. Inflytandet kännetecknas av att ”bestämma i andra hand” när 

läraren vanligen föreslår vad eleverna får välja mellan (Ibid.). 

Lundström (1999) menar att vad pedagoger ger elever inflytande över och vad elever 

egentligen vill och bör ha inflytande över skiljer sig ofta åt och är ofta begränsat. 

Skoldemokrati handlar i vid mening om att ge eleverna större inflytande i skolan. Oscarsson 

(2005) menar att det i skolans demokratiska uppgift även ingår att stärka elevernas tillit att 

vilja och våga delta och påverka i skolan och i samhället. 

 

2.4 Elevinflytande i ett elevperspektiv 

Att eleverna skall ges inflytande över utbildningen står i Läroplanen för grundskolan (Lgr 11, 

2011). Vidare står det i Lgr 11 att skolans mål är bland annat att varje elev successivt utövar 

ett allt större inflytande över sin utbildning, har kunskap om demokratins principer och 

utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former. Elvstrand (2009) menar att demokrati 

och delaktighetsfrågor finns ständigt närvarande i skolan, dels på det formella klassrådet men 

även på rasten, lektionen eller kön in till matsalen. Debatten om skoldemokrati och elevers 

roll har ofta varit livaktig, och de som deltar i debatten är i störst utsträckning vuxna. Detta  
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innebär att det oftast är vuxna som för elevers talan och det förmedlas ofta en bild av att det 

barn och ungdomar får vara med och bestämma om är ”fel” sorts inflytande, de får ha 

inflytande över småsaker men exkluderas från reellt beslutsfattande (Ibid.). Thornberg & 

Elvstrand (2012) menar att svenska elevers möjligheter till demokratiskt deltagande och att få 

komma till tals i skolan är starkt begränsat. Även Eriksson & Bostedt (2011) menar att elevers 

medbestämmande och inflytande är begränsat till mindre frågor som gäller exempelvis 

skolresor och elevutrymmen, och att frågor som gäller undervisningen beslutas utav läraren. 

Dessutom upplever elever att inflytandet minskar med stigande ålder och mognad (Ibid.). 

Detta trots att eleverna skall ges ökat inflytande med stigande ålder och mognad (Lgr 11, 

2011). 

Elvstrand (2009) har genomfört en studie i en årskurs fyra där den vardagliga praktiken och 

barns erfarenheter står i fokus. Hennes ambition är att möta elevers erfarenheter och se vad de 

vill ha inflytande över. Syftet är att belysa hur delaktighet kan ta sig uttryck i skolans 

vardagspraktik. Elvstrand (2009) studerar hur delaktighet görs, samt lyfter fram elevers 

erfarenhet av delaktighet. Hon behandlar frågor som hur delaktighet görs i skolans 

vardagspraktik, vad elever vill ha inflytande över och vilka hinder och möjligheter som finns, 

samt vilka erfarenheter eleverna har av delaktighet. Studiens resultat visar att elevers 

delaktighet rör sig mellan olika nivåer. Det finns en brist på kontinuitet och samstämmighet i 

vad eleverna kan ha inflytande över. Under en lektion kan elever utöva hög grad av inflytande 

medan de på nästa lektion inte erbjuds någon delaktighet alls, vilket gör att elevers delaktighet 

rör sig mellan olika nivåer. Vilken nivå elevernas inflytande kan befinna sig på beror i hög 

utsträckning på vilken pedagog eleverna möter och hur den personen ser på elevers 

delaktighet. Det är stor skillnad i vilken utsträckning elevers delaktighet uppmuntras och 

upprätthålls bland pedagogerna. Det finns även händelser som börjar med en hög grad av 

delaktighet men slutar i att eleverna helt mister sin delaktighet (Ibid.).  

Liksom Elvstrand (2009) har även Forsberg (2000) fokuserat på elevernas roll vad gäller 

elevinflytande. Forsberg (2000) har i sina undersökningar lagt fokus på uppfattningar om 

elevers inflytande. Hon har undersökt om eleverna får information, har möjlighet att ge 

uttryck för vad de tycker, om lärarna lyssnar på och tar hänsyn till vad eleverna tycker samt 

om eleverna deltar i beslutsfattande alternativt kan göra självständiga val. Frågor som 

uppmärksammades var undervisningens innehåll och form samt aspekter förbundna med tid 

och miljö, såsom schema, raster, skolmat, ordningsregler och den fysiska miljön. På två av 

skolorna som deltagit i Forsbergs (2000) undersökning framstår omfattningen av elevernas 
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inflytande som begränsad, framförallt i frågor som handlar om undervisningens innehåll samt 

tids- och miljörelaterade aspekter. Eleverna i dessa studier menar att lärarna sällan lyssnar på 

deras uppfattningar och att chansen att åstadkomma förändringar av undervisningen är låg. På 

en tredje skola anser dock både eleverna och deras lärare att elevernas inflytande är 

omfattande vad gäller merparten av frågorna.  Särskilt mycket när det gäller undervisningens 

utformning, något mindre ifråga om dess innehåll samt mindre omfattande i relation till tids- 

och miljöaspekter. Det är en större del av lärarna, jämfört med eleverna, som anser att elevers 

inflytande är relativt begränsat när det gäller innehåll samt en del tids- och miljörelaterade 

aspekter. Eleverna menar att lärarna lyssnar på deras åsikter och många anser också att det går 

att få till stånd förändringar. Både lärare och elever uttrycker dock att de vill utvidga 

elevernas inflytande (Ibid.).   

Även Thornberg & Elvstrand (2012) har tittat på elevinflytande ur ett elevperspektiv. De har 

undersökt barns åsikter och erfarenheter av demokrati och elevinflytande i relation till skolans 

vardag, och fokus låg på relationer och interaktionsmönster mellan lärare och elever. De har 

bedrivit två forskningsprojekt i tre grundskolor i Sverige. I klasserna vid två av de tre 

undersökta skolorna beslutar de vuxna om skolregler och klassrumsregler och eleverna får 

sällan möjlighet att skapa, ändra eller upphäva formella regler genom förhandlingar. Eleverna 

förväntas lyda alla skol- och klassrumsregler, uppträda fint och göra vad lärarna säger. I den 

tredje skolan däremot är elevernas inflytande och deras rätt att komma till tals ett viktigt mål 

för lärarna, som arbetar aktivt med att skapa lärandesituationer i syfte att uppmuntra elevernas 

aktivitet och göra inflytande möjligt. Dock fann Thornberg & Elvstrand (2012) att i alla tre 

skolorna fanns hinder och begränsningar som hämmade elevinflytande och ambitionen om 

skoldemokrati, exempelvis inkonsekvens, obegriplighet och brist på kontinuitet i skolan. 

Vidare fann Thornberg & Elvstrand (2012) att många elever upplever en konflikt mellan att 

de vill att lärarna skall bestämma allt för de är mer kunniga, samt att de vill få komma till tals 

i skolan och blir misstrogen när lärare ändrar saker de bestämt tillsammans eller när lärare 

bestämmer allting själva. 

Man kan se att arbetet med elevinflytande är väldigt olika både klasser och skolor emellan. 

Inte sällan beror det på pedagogernas tolkning av elevinflytande, och att de ofta inte vet hur 

de skall förhålla sig till det och arbeta med det. Detta är något som även Eriksson & Bostedt 

(2011) påvisar, som menar att pedagoger har svårt att förhålla sig till hur elevinflytande bör 

konstrueras i praktiken. De har således studerat elevinflytande som möjligt pedagogiskt 

arbetssätt. Detta och mer om elevinflytande som arbetssätt behandlar vi i följande avsnitt. 
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2.5 Elevinflytande som arbetssätt 

Enligt Eriksson & Bostedt (2011) är ett av skolans viktigaste uppdrag att ge eleverna en 

förståelse för det demokratiska samhällets arbetsformer och värderingar, och skolan skall inte 

bara lära demokrati utan också leva demokrati. Elevinflytande som pedagogisk/didaktisk 

arbetsmetod kan vara behjälpligt i arbetet mellan skolans kunskapsuppdrag och demokratiska 

uppdrag. Det finns dock svårigheter med elevinflytande i förhållande till skolans 

kunskapsuppdrag, och det är viktigt att lärarna får stöd i bedömningen hur undervisningen 

skall läggas upp samt att det behövs tydligare bestämmelser om elevinflytande. Vidare menar 

Eriksson & Bostedt (2011) att variation av arbetssätt är viktigt för att ambitionerna med 

elevinflytande skall kunna uppnås, samtidigt som det även tillmötesgår behovet av anpassning 

till olika lär stilar. Ett flexibelt lärande på individens villkor uttrycks vara lika med 

elevinflytande. Olika arbetssätt passar olika elever, variation motverkar enformighet och 

omväxling ses som en motiverande faktor. Möjligheter till variation innebär också ett 

utrymme att anpassa verksamheten till elevers olika erfarenheter, förutsättningar och 

intressen. Enligt Eriksson & Bostedt (2011) kan detta vara en förutsättning för inflytande. 

Eriksson & Bostedt (2011) undersöker hur elevinflytande som möjligt pedagogiskt arbetssätt 

hanteras och förstås i spänningsfältet mellan skolans samtidiga demokratiska uppdrag och 

kunskapsuppdrag. Deras syfte är att studera hur det praxisnära arbetet med elevinflytande 

gestaltar sig i fyra olika skolor, avgränsat till pedagogers och skolledares perspektiv. De 

undersöker vilka faktorer som påverkar elevinflytande som möjligt instrument för att arbeta 

med skolans demokratiska uppdrag och kunskapsuppdrag, på vilka sätt elever kan ha 

inflytande över och göras delaktiga i undervisning och lärande, samt om och hur arbete med 

elevinflytande påverkas genom skolans förstärkta fokus på kunskapsuppdraget. Studien visar, 

genom pedagogernas och skolledarnas beskrivning av sitt arbete, att eleverna kan ha 

inflytande och göras delaktiga i undervisning och lärande men att det inte är självklart hur 

avvägningar sker och hur det konstrueras i praktiken. Därmed blir hur elevinflytandet 

konstrueras och konstitueras en viktig fråga tillsammans med frågan om elevinflytandets 

gränser. Studiens empiriska material visar att lärare har betydelse för elevinflytande, och 

lärare tillsammans med skolledare ges i styrdokumenten ett stort ansvar för skolans 

måluppfyllelse. Också lärares sätt att organisera och använda den fysiska miljön har 

betydelse. Samtidigt visar studien att lärare efterfrågar hjälp med hur de skall hantera 

elevinflytande i praktiken så att det leder till måluppfyllelse. Skolledare nämnder dock 

kollegiesamtalen och lärares olika kompetenser i arbetet som stödjande processer i arbetet 

med elevinflytande. Eriksson & Bostedt (2011) menar att deras studie inte kan visa några 
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enskilda arbetssätt som ger elevinflytande, slutsatsen måste snarare bli att elevinflytande kan 

och bör ske på många olika sätt.  

Ett arbetssätt som ger eleverna stort inflytande presenteras av Selberg (2001). Detta arbetssätt 

beskriver hon som en lärprocess indelad i åtta steg, som är vägvisare för vad som kan ingå i 

läroprocesser, hur lärprocesser kan synliggöras och utvecklas av lärare och elever. I processer 

där eleverna har ingen eller liten möjlighet att påverka sitt lärande är det pedagogerna som 

sköter om hela processen med val av arbete och planering av arbetet. Författaren ger exempel 

på hur två olika arbetslag arbetar med elevinflytande, samt att hon presenterar en närbild av 

två klasser med högt elevinflytande i lärandet. I lärmiljöer där eleverna har ett litet inflytande 

i sitt eget lärande får de inte lära sig och utveckla kompetenser som de nationella 

styrdokumenten förväntar sig att utbildningen innehåller. Författaren menar att motivet för att 

vilja lära sig bygger på intresse och behov, och en förutsättning för lärande är att läraren 

utnyttjar den drivkraft som finns inom elevernas intressen och behov. Detta kan då leda till 

aktiviteter hos eleverna som då får möjligheter att utöva inflytande i lärandet. Förutom de två 

klasserna med högt elevinflytande identifierades nio år 9-klasser som delades in i tre grupper 

där eleverna bedömdes ha stor, ganska stor och liten erfarenhet av att ha inflytande i skolan i 

samband med lärande. Dessa tre grupper fick sedan svara på en enkätundersökning. Resultatet 

visar att de elever som av lärare och rektor bedömdes ha liten erfarenhet av inflytande 

bekräftar i undersökningen att de nästan aldrig får utöva inflytande i olika steg i sitt lärande, 

medan de som bedömdes ha ganska stor erfarenhet av inflytande angav att de i genomsnitt 

någon gång i veckan får vara med och bestämma i skolan. Gruppen som bedömdes ha mycket 

stor erfarenhet av inflytande uppgav att de flera gånger i veckan får vara med och bestämma. 

Dock menar alla tre grupperna att de sällan kan påverka hur tiden används i skolan och att de 

sällan haft inflytande vid utvärderingen av arbetet. Selberg (2001) finner entydiga mönster 

mellan de tre grupperna; de elever som har liten erfarenhet av inflytande i skolan har också 

sällan inflytande i sitt eget lärande och de som har mycket inflytande har inflytande över det 

mesta i sin lärandesituation. Slutsatsen efter undersökningen blev att elever med större 

erfarenhet av inflytande bättre klarar av att göra ett eget val, söka information på olika sätt, 

lära av varandra, diskutera innehåll och hur man når kunskapen, samarbeta och ta ställning till 

undervisningsstoffet, än elever med mindre erfarenhet av inflytande (Ibid.).  Men hur ger man 

då eleverna större erfarenhet av inflytande? Ett sätt för eleverna att få erfarenhet av och arbeta 

med elevinflytande är enligt Thornberg (2009) att ha demokratiska möten, såsom elevråd och 

klassmöten. Thornberg (2009) undersöker hur lärande i demokratiskt deltagande utgörs av 

social interaktion och konversationsmönster i dessa demokratiska möten i en svensk 
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grundskola. Resultaten visar dock att en initierings-svar-utvärderings modell dominerar, där 

läraren inleder med en fråga, eleverna svarar på frågan och läraren utvärderar sedan svaret. 

Det finns en betoning på att eleverna skall ge ”rätt svar” och vara underordnad läraren, 

snarare än att det finns en deliberativ dialog och demokratiskt deltagande. Detta motverkar 

deliberativ kommunikation och demokratiskt beslutsfattande och ger eleverna en cynisk 

inställning till demokrati (Ibid.). Begreppet ”deliberativa samtal” kan enligt Englund (1999) 

användas för att beskriva de samtal där deltagarna får utrymme att ge uttryck för och överväga 

egna och andras åsikter och synpunkter. Det deliberativa samtalet är enligt Englund (1999) 

viktigt i skolan och bör ges större utrymme i framtiden. Detta kan ge vägledning för 

problemhantering av skilda slag, kunskapssökande och i perspektivkonfrontationer som 

exempelvis det multikulturella mötet för bland annat ökad ömsesidighet och respekt. Det 

deliberativa samtalet kan också ge ökad effektivitet i lärandet genom ett utökat utrymme för 

planerade samtal studerande emellan och mellan lärare och studerande. Det innebär också att 

språket innebär sociala handlingar, man gör något med språket. ”Förstår vi varandra? 

Förstår du mitt perspektiv i den här frågan? Inser du på vilka fakta och värderingar jag 

bygger min argumentation och hur kan din argumentation prövas mot min?” (Englund 1999, 

s 43).  Enligt lärarna i Thornbergs (2009) studie är avsikterna med de demokratiska mötena att 

öva demokrati och elevinflytande i praktiken, och att främja demokratisk kompetens hos 

eleverna. Dock är det några lärare i undersökningen som tror att eleverna är för omogna för att 

kunna fatta ”bra” beslut och att de därför känner behov av att ta kommandot. De menar att 

eleverna är för unga för demokratiska möten och att de därför måste rikta dem till ”bra” 

beslut. Denna osäkra och lite negativa inställning kan bidra till avsaknaden av demokratiskt 

deltagande i dessa möten (Ibid.). Detta sker alltså trots att alla elever enligt riklinjerna skall 

omfattas av de demokratiska principerna, samt ges inflytande anpassat efter deras ålder och 

mognad (Lgr 11, 2011). Vilka är då riktlinjerna och målen gällande elevinflytande i 

Läroplanen (Lgr 11, 2011)? 

 

2.6 Intentionerna i Lgr 11 gällande elevinflytande 

Enligt Lgr 11 (2011) skall de demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara 

delaktig omfatta alla elever, eleverna skall ges inflytande över utbildningen. Eleverna skall 

fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen samt hållas 

informerade i frågor som rör dem. Denna information tillsammans med formerna för 

elevernas inflytande skall anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna skall också alltid 
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ha möjlighet att ta initiativ till frågor som skall behandlas inom ramen för deras inflytande 

över utbildningen. 

Skolans mål är att varje elev 

 Tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö 

 Successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i 

skolan 

 Har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i 

demokratiska former 

 

Alla som arbetar i skolan skall  

 Främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, 

kulturella och fysiska skolmiljön  

 

Läraren skall 

 Utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt 

arbete i skolan  

 Svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och 

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

mognad 

 Verka för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande över och utrymme i 

undervisningen 

  Svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer 

 Tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen  

 Förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och 

skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle (Lgr 11, 2011) 

 

Trots dessa riktlinjer i Lgr 11 är det många pedagoger som inte vet hur de skall tolka och 

förhålla sig till detta. Enligt Eriksson & Bostedt (2011) är det upp till varje enskild pedagog 

att tolka anvisningarna och hur de vill arbeta med elevinflytande i praktiken. Många 

pedagoger upplever dock detta som svårt och efterfrågar mer stöd och hjälp med detta (Ibid.).  
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3 METOD 

I detta kapitel presenterar vi vårt val av metod. Vi presenterar och motiverar även 

undersökningens urval. Slutligen berättar vi hur vi har gått tillväga, från första kontakten 

med skolorna till utförande av intervjuer samt bearbetning och sammanställning av det 

insamlade materialet. De etiska aspekterna tas också upp i detta avsnitt. 

 

3.1 Metodval 

Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning i form av en intervjustudie. Vi valde denna 

metod för att vi tror att det ger de uppriktigaste svaren, då vi i lugn och ro sitter ned med 

respondenten och genomför intervjun så att denne får tid att tänka över sina svar. Utifrån vårt 

syfte och frågeställningarna i vårt arbete har vi valt en semistrukturerad intervjumetod, då vi 

utifrån ett antal huvudfrågor som ställs likadant till alla, kan följa upp svaren på ett 

individualiserat sätt. På så vis kan vi ställa följdfrågor som vi anser vara lättast för 

respondenten att förstå, vilket innebär att vi kan få mer utvecklade och fördjupade svar. 

(Stúkat, 2011). 

Enligt Stúkat (2011) är fördelen med semistrukturerad intervju att metoden är anpassningsbar 

och följsam. Respondentens tonfall, mimik, pauser m.m. kan ge upplysningar som man inte 

får från ett skriftligt svar. Dock är metoden beroende på intervjuarens förmåga och 

färdigheter, en skicklig intervjuare kan exempelvis följa upp idéer och sondera svar som är 

omöjligt i en strukturerad intervju. Det är en fördel om intervjuaren har goda förkunskaper 

och god psykologisk förmåga. Metoden ger möjlighet att komma längre och nå djupare, samt 

att samspelet mellan den som frågar och den som tillfrågas utnyttjas, för att på så vis få så 

fyllig information som möjligt. 

En annan fördel med intervju som metod är enligt Dahmström (2000) att man får utförliga 

svar med tillräckligt hög kvalitet. Vidare menar Dahmström (2000) att det vid en intervju är 

lättare att få respondenten intresserad och besvara frågor, då man rent psykologiskt troligen 

vill vara till lags när någon gjort sig besvär och sökt upp personen i fråga. 
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3.2 Urval 

Utifrån vårt syfte valde vi att intervjua fem fritidspedagoger på olika skolor för att få ett 

bredare perspektiv på hur fritidspedagoger arbetar med elevinflytande. Vid val av 

respondenterna har vi använt oss av så kallat bekvämlighetsurval. Denna metod innebär att 

urvalet uppkommer genom vad som enklast finns tillgängligt för forskaren, exempelvis 

bekanta eller personer som råkar passa in i undersökningen (Trost 1997). Vi valde således av 

praktiska skäl fritidshem i vårt närområde där vi genom arbete och verksamhetsförlagd 

utbildning kände till fritidspedagogerna sedan tidigare. De krav vi hade på respondenterna var 

att de var utbildade fritidspedagoger, samt att de arbetade både i klass och i fritidshemmet. Av 

de fem tillfrågade respondenterna ställde alla upp och medverkade i vår intervjustudie.  

 

3.3 Provintervju 

Vi valde att genomföra en provintervju på skola 1. Detta för att se om våra frågor kändes 

relevanta och rätt formulerade för att respondenten skulle kunna uppfatta dem på rätt sätt. 

Enligt Johansson & Svedner (2010) är det en bra idé att göra en provintervju för att kunna se 

om svaren verkligen belyser frågeställningarna. Efter provintervjun läste vi igenom våra 

anteckningar och insåg att några frågor behövde små justeringar för att förtydligas. Efter 

denna redigering ansåg vi att frågorna blev mer lättförståeliga och lättare för respondenterna 

att svara på. 

 

3.4 Genomförande 

Vi tog kontakt med våra fem blivande respondenter genom telefon och personligt besök där vi 

förklarade vårt syfte med arbetet och frågade om de ville vara med i vår intervjustudie. Alla 

fem respondenter tackade ja till medverkan och vi bestämde dag, tid och plats för intervjuerna 

enligt överenskommelse med varje respondent. Enligt Stúkat (2011) skall miljön där intervjun 

sker vara så ostörd som möjligt och upplevas som trygg för båda parter. Det vanligaste är att 

man besöker respondenten på dennes hemmaplan. Det kan vara bostaden eller arbetsplatsen, 

respondenten bör få välja vad som känns bäst. Alla våra intervjuer genomfördes på 

respondenternas arbetsplats under deras planeringstid enligt deras önskemål. 

Stúkat (2011) menar att det ibland kan finnas skäl till att vara två personer som intervjuar en 

respondent. Det kan handla om att man vill få ut mer av intervjun, vilket kan vara lättare om 

man är två personer som har olika fokus under intervjun, samt att två personer kan upptäcka 

mer än vad en person gör. Med detta i åtanke valde vi att vi båda var närvarande under alla 
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intervjuer, en av oss ställde intervjufrågorna och eventuella följdfrågor medan den andra 

antecknade svaren.  Vi ställde fem förbestämda frågor till varje respondent som vi när det 

behövdes utvecklade med hjälp av passande följdfrågor. Av dem fem intervjuerna spelades 

alla utom en in, där samtycke till inspelning inte gavs. Efter intervjuerna läste vi igenom alla 

anteckningar, lyssnade igenom inspelningarna och sammanställde resultaten utifrån våra 

frågeställningar. 

 

3.5 Etiska aspekter 

De forskningsetiska principerna har till syfte att ge normer för förhållandet mellan forskare 

och undersökningsdeltagare så att en god avvägning kan ske mellan forskningskravet och 

individskyddskravet vid en eventuell konflikt. De är dock inte avsedda att ersätta forskarens 

egna bedömningar och eget ansvar, utan är snarare avsedda att ge underlag för forskarens 

egna reflektioner och insikter i sitt ansvarstagande (Vetenskapsrådet, 2002). 

Vi informerar undersökningsdeltagarna muntligt vid varje intervju, om de enligt 

Vetenskapsrådet (2002) fyra allmänna huvudkrav på forskningen; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

Enligt informationskravet informerar vi om syftet med undersökningen, om vilka villkor som 

gäller för deltagandet samt att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst.  

Enligt samtyckeskravet inhämtar vi samtycke från deltagarna, vi informerar också deltagarna 

om att de självständigt bestämmer om och hur länge de vill delta samt att de när som helst kan 

avbryta sin medverkan utan negativa följder.  

Enligt konfidentialitetskravet informerar vi om att uppgifter om alla som deltar ges största 

möjliga konfidentialitet och förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem.  

Slutligen informerar vi enligt nyttjandekravet om att insamlade uppgifter endast används för 

forskningsändamål. 
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4 RESULTAT 

I detta kapitel presenterar vi de resultat vi fått utifrån frågeställningarna i vår intervjustudie 

indelat i sex kapitel; vad elevinflytande innebär, gemensamma förhållningssätt inom 

skolorna, arbete med elevinflytande under lektioner, arbete med elevinflytande i 

fritidshemmet samt fritidspedagogers tankar om hur skolorna bör, och hur de själva skulle 

vilja, arbeta med elevinflytande. Slutligen gör vi en sammanfattning av resultaten.  

 

4.1 Vad innebär elevinflytande? 

Respondent 1 menar att elevinflytande innebär att eleverna får vara med och ha åsikter om 

vad de kan och bör göra i skolan. På fritidshemmet kan det innebära att man samtalar om vad 

eleverna vill göra, exempelvis i en samling. Dock ger eleverna ibland orimliga förslag som 

inte alltid går att genomföra, som att exempelvis åka till Gröna Lund. Det kan vara svårt för 

eleverna att veta vad som är rimligt att kunna genomföra på fritidshemmet. För att undvika 

orimliga förslag från eleverna kan man ge dem valsituationer, där de får olika förslag att välja 

mellan. Man kan ha en idélåda där barnen lämna förslag och sedan får de rösta på exempelvis 

tre av förslagen. Eleverna har då fått vara med och bestämma aktivitet, dock blir det ofta 

endast några barns önskan som blir uppfylld. Respondent ett anser att det på skolan hon 

arbetar på inte går att ha fritt önskande av aktiviteter, det måste vara styrt.  

”Att barnen får vara med och ha åsikter om vad de kan och bör göra, det är 

elevinflytande” (Respondent 1). 

Respondent 2 menar att det finns många betydelser av elevinflytande, en viktig del är att 

eleverna får vara med från grunden och planera, genomföra och även utvärdera aktiviteter. 

Elevinflytande handlar även om att få vara med och bestämma, och att alla får komma till tals 

i samlingar och säga det man vill.  

Respondent 3 menar att elevinflytande innebär att eleverna har möjlighet att påverka, att de 

skall få vara med redan i planeringsstadiet. Dock behöver det inte alltid vara planerade 

aktiviteter, eleverna skall även få önska saker spontant. Man skall inte vara så fast i det man 

själv tänkt, eleverna måste få vara med och påverka.  

Respondent 4 anser att elevinflytande innebär att eleverna får vara delaktiga i verksamheten.  
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Enligt respondent 5 innebär elevinflytande att eleverna får vara delaktiga och uttrycka vad de 

tycker och tänker i vardagssituationer. Det är också viktigt att man är lyhörd och visar respekt 

för eleverna. 

Jämför vi svaren från de fem respondenterna kan vi se att det finns skillnader i synsättet på 

vad elevinflytande innebär. Två av respondenterna anser att elevinflytande innebär att 

eleverna får vara med från grunden, redan på planeringsstadiet. En respondent anser att det 

innebär att eleverna får vara med och ha åsikter om vad de får göra i skolan. En annan 

respondent menar att det innebär att eleverna får vara delaktiga i vardagssituationer, medan en 

respondent menar att det innebär att eleverna får vara delaktiga i verksamheten.  

 

4.2 Gemensamma förhållningssätt inom skolorna 

Respondent 1 berättar att personalen inför varje vår och höst talar om att de måste bli bättre på 

arbetet med elevinflytande men sedan händer det inget mer, det blir lite skendemokrati. Hon 

menar att det är svårt att arbeta med elevinflytande när det är så mycket barn på 

eftermiddagen, det finns inte tillräckligt med tid till det. En annan sak som försvårar arbetet är 

att det är mycket språksvårigheter då det är en mångkulturell skola. Vidare menar hon att det 

skulle vara lättare att genomföra aktiviteter om de hade möjlighet att göra dem med en mindre 

grupp barn, men det är också svårt då det kräver mycket planering. Respondent 1 upplever att 

de måste bli bättre på arbetet med elevinflytande. På följdfrågan om de på skolan alltid arbetat 

med elevinflytande eller om det blivit mer aktuellt nu svarar hon att det nog var mycket 

omedvetet inflytande förut, då det förmodligen var lugnare med färre elever och större 

valmöjligheter. Hon upplever att det nuförtiden handlar mest om att rodda verksamheten. 

Respondent 2 berättar att de diskuterar tillsammans på fritidshemmet hur de skall arbeta med 

elevinflytande, men att de tyvärr inte har någon gemensam planering tillsammans med lärarna 

och förskollärarna. Han önskar dock att de kunde ha det för att kunna diskutera mer 

övergripande för hela skolan. Trots att det inte diskuteras så mycket har de dock ett 

gemensamt tänk kring elevinflytande på skolan. Vidare menar han att då det är en 

Montessoriskola får eleverna vara med och välja vad de vill arbeta med. 

Montessoripedagogiken är utformad på ett speciellt sätt och det förutsätts att man som 

pedagog skall ha en gemensam tanke kring det. Respondent 1 menar att elevinflytande i 

princip är en policy på fritidshemmet, men att det är svårare att arbeta med i skolan då 

eleverna även skall uppnå lärandemål. 
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Respondent 3 menar att personalen gemensamt på skolan har väldigt lite tid tillsammans då de 

kan diskutera sådana saker som elevinflytande, endast gång i månaden på deras APT. Hon 

anser att arbetet med elevinflytande är mycket upp till var och en då det på skolan inte talas så 

mycket om det. Visst det står nedskrivet men inte något detaljerat om hur det skall gå till rent 

praktiskt, menar hon. Vidare berättar hon att de skriver LPP även för fritidshemmets del och 

att det där finns en liten underrubrik med elevinflytande som man alltid skall ta hänsyn till i 

planeringen, vilket är väldigt bra. Hon upplever också att det i skolan är ganska öppet klimat 

och att man vill ha in mer elevinflytande i verksamheten.  

”Det pratas om det, men det är inte så att vi har punktat ner något exakt 

gemensamt om elevinflytande” (Respondent 3). 

Respondent 4 berättar att de i skolan har talat mycket om elevinflytande då de har gått en del 

fortbildningar i ämnet, vilket fått dem att verkligen tänka till. Hon menar att de tänker på det, 

men just i år har de så mycket elever och tar det därför i lugn takt.  

Respondent 5 menar att de på fritidshemmet inte har så mycket samarbete med skolan 

gällande frågan. Dock har de på avdelningen ett gemensamt förhållningssätt då de startat ett 

arbete med elevinflytande. Respondent 5 berättar att pedagogerna upplevde att det var de som 

styrde verksamheten och vad de hade för material, samt att de mest pratade rutiner och 

försökte få ordning på strukturen på avdelningen. De kände att de var tvungna att göra en 

förändring för att få en lugn och trygg miljö, och ville ta eleverna med från början när de 

startade arbetet med elevinflytande. Vidare berättar hon att de tittade i styrdokumenten vad 

som står om elevinflytande och vad de skall göra, vilket gjorde det ännu mer tydligt. Detta 

resulterade i att de gjorde en LPP som heter elevernas delaktighet i inflytande, samt gjorde 

detta som ett arbetsområde. De mål som sattes upp var att utveckla barns förståelse för de 

demokratiska processerna och att kunna agera demokratiskt, att barnen känner att de har 

inflytande över sin vardag, att deras åsikter har betydelse samt att stimulera barns förmåga att 

ta ansvar för sina handlingar och fritidshemmets miljö. I och med denna LPP blev 

elevinflytande ett medvetet arbetssätt på avdelningen. Respondent 5 påpekar att det står i 

styrdokumenten och skollagen att eleverna skall ha delaktighet och inflytande, och menar att 

det inte är något man kan lägga åt sidan utan att det skall ingå.  

En uppföljning i arbetet gjordes senare där personalen kom fram till att en del saker lett dem 

närmare målet, men att det är ett långsiktigt arbete som måste vara ständigt pågående. På 

avdelningen har personalen arbetet med elevinflytande som en stående punkt på sin planering, 

då det annars är lätt att man skjuter på det. Respondent 5 menar att personalen har blivit 
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mycket mer medveten och att det har blivit betydligt viktigare att få med barnen.  Personalen 

har blivit mer lyhörda, fångat upp elevernas idéer och skrivit ner dem för att ta upp det och 

eventuellt ha med det i planeringen, samt lyssnat och stöttat eleverna. Vidare menar hon att 

det är viktigt att tydliggöra för eleverna att deras åsikter har betydelse, och att ge eleverna 

feedback på deras förslag. Analysen av arbetet visade att personalen hade börjat prata mycket 

mer delaktighet och inflytande. Framgångsfaktorer som de kunnat se i arbetet var att eleverna 

ville vara delaktiga, det märktes tydligt att de tyckte det var viktigt för dem. Samt att de 

vågade framföra sina idéer och tankar på fritidsmötena trots att det var en stor grupp. 

Samarbetet mellan personalen har blivit bättre och de har fått en tillit till varandra. Även 

samarbetet mellan personal och elever samt eleverna emellan har blivit bättre, de känner att 

det har blivit viktigt med elevinflytande. Enligt respondent 5 har kvaliteten på verksamheten 

definitivt ökat, verksamheten har blivit mycket mer varierad och eleverna får ta mer ansvar. 

Vidare menar hon att det i sin tur leder till att personalen får jobba närmare eleverna. Hon 

berättar också att personalen har använt sig av en del arbetsmaterial för att komma igång med 

arbetet, varifrån de fått bra idéer och tankar att jobba kring. Målet delaktighet i inflytande som 

de kommer att jobba vidare med är ett stort arbete. 

”Eleverna fick genom det här en annan möjlighet att påverka i fritidshemmet. 

Dels genom fritidsmöten med förslagslåda där det kom väldigt mycket bra idéer, 

dels genom vardagsprat som när man sitter ner och pratar lite och äter en frukt 

eller spelar spel” (Respondent 5).  

Vid jämförelse av dessa resultat ser vi att det skiljer sig en del mellan skolorna i fråga om 

gemensamma arbetssätt. Tre av respondenterna menar att fritidshemmen har väldigt lite eller 

ingen gemensam planeringstid med lärare, vilket försvårar/omöjliggör ett gemensamt 

förhållningssätt. Två av respondenterna berättar att de har en del gemensam planeringstid och 

menar att de talar om elevinflytande gemensamt men att de inte arbetar så mycket med det. 

 

4.3 Arbete med elevinflytande under lektioner  

Respondent 1 menar att det ofta är förutbestämt vad som skall göras på lektionerna, dock har 

de elevens val där eleverna har visst inflytande. Vidare menar hon att de har varit inne på att 

eleverna skall få välja lite olika saker att prova på, där alla får prova på allt sedan får de välja 

vad de vill göra. Dock blir det problematiskt om exempelvis 70 % av eleverna valde en och 

samma aktivitet, då går det inte att genomföra. 
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Respondent 2 menar att han inte har så mycket påverkan i skolan, han kan inte ändra så 

mycket eftersom det är lärarna och förskollärarna som bestämmer hur det skall vara där. 

Vidare menar han att eftersom han arbetar på en Montessoriskola är det lite annorlunda än en 

vanlig skola, de startar upp gemensamt på morgonen och har ofta samma rutiner att de går 

igenom mat och vad det är för dag. De börjar oftast arbeta med samma sak, sedan är det lite 

mer fritt att eleverna har sin egen låda med olika material och de kan välja om de hellre vill 

arbeta med något annat. Det är inte som på andra skolor att alla måste arbeta med samma sak 

hela lektionen, eleverna får med viss anpassning bestämma själv vad de vill jobba med. 

 ”Kommer eleverna och hellre vill arbeta med matte är det inte så att jag hindrar 

dem, jag uppmuntrar bara att de vill arbeta vidare” (Respondent 2).  

Vidare anser respondent 2 att det är svårt för honom att påverka elevinflytandet på lektionerna 

då han i princip är en resurs till läraren. Han menar också att han inte är så insatt i lärarens 

planering eftersom de inte har någon gemensam planering, hade de haft det så hade de kanske 

kunnat anpassa lite mer hur man arbetar med eleverna. Nu blir det mer att han bara anpassar 

sig och försöker hjälpa eleverna så gott han kan, det blir inte så mycket elevinflytande utöver 

att eleverna får välja vad de vill arbeta med.  

Respondent 3 menar att lektionerna är ganska planerade. Det kanske finns olika 

valmöjligheter inom ämnet, men eleverna får inte själva välja vad de vill arbeta med för ämne 

under lektionerna. De har ganska mycket olika material inom både svenska och matte, och om 

det inte är något särskilt som är planerat, som att läsa i sin bok, skriva berättelse eller ett tredje 

moment, så har eleverna ganska stort inflytande. Det kan finnas olika valmöjligheter inom 

ämnet och eleverna kan byta mellan alternativen under lektionens gång. Då har eleverna 

inflytande dels på vad de gör, dels på sin egen tid, hur mycket de väljer att göra det. I ämnet 

bild har de arbetat med tema och då kan eleverna lämna idéer, vilket gör att de har inflytande 

över vad som kan göras. På idrotten kan de önska och påverka en del, i alla fall 

uppvärmningslekarna. Respondent 3 menar att även om man som pedagog har tänkt något 

särskilt så kommer eleverna ofta med något spontant, olika förslag. De har också klassråd och 

elevråd där eleverna kan utöva inflytande. Respondent 3 påpekar att hon inte har så mycket 

egna lektioner som hon helt styr själv, men att det förut har varit mest de praktiska/estetiska 

ämnena. 

Respondent 4 berättar att hon bara arbetar med förskoleklassen och där går lektioner och 

fritidstid lite in i varandra. De försöker göra eleverna delaktiga genom att varje vecka ha en 

utvärdering med eleverna där de får tycka till om veckan som varit. Vad de lärt sig, det bästa 
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som hänt under veckan, vad de tyckt varit svårt och vad de skulle vilja göra eller lära sig. 

Samt varför det varit bra och varför det varit svårt. Det är ett inflytande, de lyssnar på 

eleverna och tar till sig deras åsikter. Vidare berättar hon att denna utvärdering gäller för både 

skola och fritidshemmet, de kan inte ha en utvärdering för skolan och ett fritidsmöte, då 6-

åringarna inte förstår skillnaden mellan skol- och fritidstid. Hon menar att även om de måste 

begränsa sig så kan de i alla fall välja några av elevernas önskemål som de sedan får välja 

mellan. 

”Fritids kan ju även vara på förmiddagen när de har fri lek och gör vad de vill, så 

då kan man ju även ta in sådana saker så mycket vi kan” (Respondent 4).  

Under idrotten får eleverna också vara med och bestämma vad de vill göra. De har 

månadskalas då de barn som fyllt år under månaden firas, de barnen får då vara med och baka 

till kalaset och bestämma vad som skall göras. De har även elevråd samt klassråd innan, en 

gång i månaden, där eleverna får komma med olika åsikter. Eleverna får säga i princip vad 

som helst och sedan får vi pedagoger sålla bort, menar respondent 4. Exempelvis kan inte 

pedagogerna göra något åt att maten är äcklig. Däremot kan de hjälpa till om eleverna har 

önskemål om grejer till skolgården eller om något är trasigt. Då får eleverna i uppgift att 

någon av dem får tala med vaktmästaren, och någon kan få tala med den som beställer 

material. Elevrådet ansvarar också för något de kallar trygghetsvandringar. Då de går en runda 

på skolan både inne och ute, och pekar ut ställen där det kanske finns fel och där eleverna inte 

känner sig så trygga. Sedan följs detta upp.  

Respondent 5 menar att hon på lektionerna är med som resurs och hon även där har tänket, 

men att hon där diskuterar med klassläraren. Även i rastverksamheten tittar de på hur de kan 

få med eleverna lite mer, om de har önskemål om någon lek och så vidare.  

Resultaten visar att alla respondenter upplever att de har väldigt liten möjlighet att påverka 

elevers inflytande på lektioner, då dessa är planerade i förväg av läraren. Dock har eleverna 

visst inflytande på lektionstid då de ofta har valmöjligheter inom ämnen, samt klassråd och 

elevråd. 

 

4.4 Arbete med elevinflytande i fritidshemmet 

Respondent 1 menar att arbetet med elevinflytande i fritidshemmet består i att de frågar 

eleverna vad de vill göra, vad de känner för. Eleverna får själva välja vad de vill göra. Dock 

tycker hon att möjligheterna till elevinflytande är bättre på eftermiddagarna än på morgonen, 

och menar att arbetet kan bli bättre men det är jobbigt när man är ensam. 
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Respondent 2 berättar att de på fritidshemmet arbetar ganska mycket med elevinflytande. 

Eleverna får vara med och hjälpa till och ta ansvar. De har fritidsråd varje måndag då alla 

fritidsbarn samlas och de går igenom vad som hänt sedan sist. Eleverna får utvärdera tidigare 

aktiviteter, tycka till om hur de tyckte att det var, om de tycker att de skulle gjort något annat 

eller om något gick fel. De får även komma med förslag på vad de vill göra på veckans 

fredagsmys. Personalen skriver upp elevernas förslag på tavlan och går de ett varv runt 

gruppen så att alla elever får möjlighet att säga sin mening, men de kan även välja att säga 

pass. Förslagen som skrivs på tavlan får eleverna sedan rösta om. I början av terminen får 

eleverna komma med förslag på vad de vill göra på fritidshemmet under terminens gång. De 

har också arbetat med projekt där eleverna fått vara med och bestämma innehållet och arbetet 

under hela processen. Dock menar respondent 2 att på grund av för få personal på 

fritidshemmet får eleverna nu vara mer självgående. På fritidshemmet är det fritt val av 

aktiviteter under dagen, eleverna får i princip göra vad de vill. Vill någon eller några elever 

exempelvis gå ut, ser de till att en pedagog följer med och vill någon bygga pärlplattor eller 

göra något annat får de göra det. Det finns inga speciella dagar för vissa aktiviteter, utan 

eleverna får välja fritt varje dag. En sak som enligt respondent 2 är viktig att tänka på är att 

inte avbryta aktiviteterna när eleverna håller på med något, istället förvarnar de en stund innan 

så de får avsluta i sin egen takt.  

Respondent 3 menar att i fritidshemmet har eleverna verkligen inflytande över sin tid, då de 

där är längre tid utan avbrott som i skolans värld. Där kan de verkligen själva bestämma vad 

de vill göra, inom vissa ramar. Hon berättar att de tidigare hade mer styrt på fritidshemmet, 

men att de precis har gått ifrån det. Då hade de valkort där eleverna fick välja mellan olika 

aktiviteter och det alternativ eleverna valde gällde hela fritidstiden, de fick inte byta alternativ 

under dagen. Ett syfte med valkorten var att det blev otroligt lätt för personalen som visste 

exakt var eleverna var någonstans. Huvudsyftet var dock att eleverna skulle dela upp sig och 

få välja vad de ville göra, sedan vara på den platsen. Ingen skulle behöva vandra omkring och 

fundera vad den skulle göra. Ingen skulle behöva rusa till legorummet för att få plats, istället 

visste de vilka elever som valt lego och de eleverna hade rätt att inte bli störda. Alla skulle 

veta vad de skulle göra, var de skulle vara och alla hade rätt att inte bli störda i sin aktivitet. 

Dock upplevde en del elever det som jobbigt att behöva välja någonting, de fann det svårt att 

välja vad de ville göra hela eftermiddagen på fritidshemmet direkt när skolan slutade. Detta 

ledde till att en de som inte visste vad de ville göra bara drog till med något och då blev det 

ofta inte bra. Personalen märkte också att eleverna ofta önskade göra andra aktiviteter än de 

alternativa och för att inte ha sådan styrd verksamhet har de nu tagit bortvalkorten så att 
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eleverna skall få tänka lite mer fritt. Respondent 3 upplever att eleverna är glada och nöjda 

över det nya, lite mer fria systemet. Nu behöver eleverna endast meddela om de vill vara ute 

eller inne när de kommer till fritidshemmet, vet de inte vad de vill göra kan de säga pass. 

Väljer de att vara inte behöver de inte säga vad de vill göra. Tanken nu är att det skall vara lite 

mer öppet och fritt och att eleverna inte behöver bestämma på en gång vad de vill göra. Efter 

att ha varit i skolan en hel dag kanske de bara vill slappa en stund.  

Vidare menar respondent 3 att eleverna med det nya systemet har fått ännu mer inflytande 

över sin tid på fritidshemmet. Tidigare fick eleverna inte ändra sig i sin aktivitet, tröttnade de 

fick de gå ut och leka i stället. Tröttnar de nu så kan de få byta aktivitet om det inte stör någon 

annan. Eleverna får i detta fall till pedagogerna och resonera om vad de vill byta till utan att 

störa någon annan. På fritidshemmet finns också datorer för elever i åk 3-6. Dessa elever har 

fått vara med och påverka vilka spelsidor som får användas genom att lämna olika förslag 

som personalen sedan kollat upp. De får även vara med och påverka speldag, tre dagar i 

veckan får de spela på dator i 40 minuter. Eleverna har också ett visst inflytande över vilka 

aktiviteter som sker i gympasalen. Respondent 3 berättar att de nu skall satsa på fysisk 

aktivitet och regellekar framför allt. Eleverna har fått vara med och planera vilka lekar de 

skall ha inom det området, det har varit deras del. Vidare berättar hon att de har haft 

diskussionsgrupper om vad regler innebär eftersom de kommer att leka mycket regellekar, 

sedan har eleverna fått lämna förslag på sådana. Eleverna har också fått större valmöjlighet 

när det gäller mellanmålet. Nu är det drop-in- mellanmål, så där kan de också verkligen 

påverka sin tid. De får välja om de vill avsluta sin aktivitet och äta eller om de vill fortsätta 

leken för att äta lite senare. Respondent 3 belyser också att det är viktigt att ta vara på 

elevernas spontanitet. 

”Sen har vi det här spontana, om exempelvis en elev kommer med rabarber så 

kan vi baka en paj, att ta vara på sådant är viktigt” (Respondent 3). 

Tidigare har personalen haft intervjuer med eleverna för att ta reda på vad de vill göra och vad 

de tycker, samt att de har skickat hem enkäter. De har även haft en förslagslåda, men oftast 

kommer eleverna och lämnar förslag direkt till personalen. Respondent 3 menar att det är 

roligt om de kan spinna vidare på elevernas förslag och påpekar att eleverna har mycket mer 

inflytande och kan påverka mer nu än tidigare. 

När respondent 4 talar om arbetet med elevinflytande i fritidshemmet berättar hon att de i åk 

1-3 har storsamling varje vecka. Det är eleverna som håller i samlingen och planerar hur 

eftermiddagarna under veckan skall se ut, vilka som skall vara i gympasalen olika dagar och 
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så vidare. En annan typ av inflytande är att eleverna vid konflikter får vara med och fundera 

över hur det skall kunna lösas. Eleverna får säga vad de tycker, tala om konflikten samt ge 

förslag hur det skulle kunna lösas, sedan är det viktigt att också göra så.  

Vidare menar respondent 4 att den utvärdering de gör med eleverna på fritidshemmet är 

väldigt bra då de får reda på mycket hur eleverna tycker. Dock önskar de att de vore fler 

personal, så att de inte skulle behöva begränsa sig som de nu behöver. Det finns inte möjlighet 

att göra allt som eleverna önskar då det varken finns lokaler eller personal till det. Personalen 

tar reda på vad eleverna har för önskemål, vad de skulle vilja göra. Sedan får eleverna några 

alternativ som de får välja mellan, och därefter försöker personalen gå vidare med det. När de 

har temaarbete på fritidshemmet får eleverna vara med och bestämma innehållet, dock inom 

vissa ramar då personalen vet vad de vill ha för slutprodukt. De har också drop-in- fika på 

fritidshemmet då eleverna får vara med några taget, bestämma vad de skall göra samt baka. 

De försöker även tillmötesgå elevernas önskemål om de kommer med spontana önskemål. 

Respondent 5 berättar att de arbetar enligt LPP:n delaktighet i inflytande på fritidshemmet. I 

arbetet funderade personalen mycket på vilka metoder de skulle ha och kom fram till att det är 

viktigt att vara lyhörd och visa respekt för när eleverna uttrycker vad de vill, samt att få dem 

med i de demokratiska processerna. Vidare berättar respondent 5 att de när de startade arbetet 

med elevinflytande började de ha fritidsmöten. Detta var dock svårt när de inte hade haft det 

tidigare. Hon menar att det gäller att få barnen att förstå att de har chans att påverka, att få 

dem att förstå att det de kommer fram till på mötet är ett gemensamt beslut och att det de 

tycker har en viss betydelse. För att göra eleverna delaktiga i mötena hade de elever som 

ordförande och sekreterare, dock med hjälp av en vuxen. Eleverna har också inflytande över 

sina egna aktiviteter, de får bestämma lite själva vad de vill göra.  

Vidare berättar hon att de nu skall starta ett tema om leken och funderar hur de skall få 

eleverna delaktiga i temat, vad de vill göra, hur de vill att det skall se ut. I lekdelen tror hon att 

de kan jobba mycket med elevernas eget inflytande, eleverna får vara med och tycka till om 

vad det är de skall göra. Dock är det viktigt att de vuxna deltar på något sätt, att de är med i 

aktiviteten eller finns med bland barnen, för att se man vilka elever som tar mer plats än 

andra. Respondent 5 berättar också att de på fritidshemmet har fredagsmöten, där eleverna 

kan föreslå exempelvis vad leklådorna skall innehålla, vilka spel som skall köpas in och så 

vidare. 

Sammanfattningsvis kan vi se att det finns skillnader mellan vilka strategier man använder när 

man arbetar med elevinflytande på fritidshemmen. En respondent menar att deras enda arbete 
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med elevinflytande på fritidshemmet består i att de frågar eleverna vad de vill göra, vad de 

känner för. En annan menar att de arbetar ganska mycket med elevinflytande, eleverna får 

hjälpa till och ta ansvar. En respondent menar att det är i fritidshemmet som eleverna 

verkligen har inflytande över sin tid, där de själva kan bestämma vad de vill göra. En 

respondent berättar att arbetet med elevinflytande på fritidshemmet innebär att de har 

storsamling en gång i veckan som eleverna håller i, där de planerar hur veckan skall se ut. En 

annan respondent berättar att de arbetar väldigt mycket med elevinflytande enligt en LPP, och 

att eleverna får inflytande över sina egna aktiviteter. 

 

4.5 Fritidspedagogernas tankar om hur skolorna bör, och hur de 
själva skulle vilja, arbeta med elevinflytande 

Respondent 1 menar att det ultimata för att kunna arbeta bättre med elevinflytande på 

fritidshemmet vore rejäla lokaler och mer material att arbeta med. Hon menar att som vuxen 

vill hon räcka till för eleverna och kunna vara med dem vid mer avancerade aktiviteter. Trots 

detta tycker hon att eleverna får bestämma vad de vill göra med det material de har att utgå 

ifrån. Hon menar att det är hanterbart efter de förutsättningar som finns, men det är inte bra. 

Det var bättre förut, nu är det mest förvaring av eleverna. Det är så intensivt i skolan, skall 

eleverna bara få vara på fritidshemmet eller skall det vara styrda aktiviteter?  

”Det ska ofta styras upp aktiviteter bara för att det ska se bra ut, men det blir 

mest en massa skit” (Respondent 1). 

Vidare menar respondent 1 att ett bra sätt att arbeta med elevinflytande på lektioner vore att 

om man arbetar med exempelvis ämnet svenska så finns det delmål eleverna skall uppnå 

enligt Lgr 11. Om man då delar upp målet i exempelvis fyra områden, så får eleverna välja 

vad de vill börja med. Sedan får de välja område igen tills alla områden är avklarade. 

Eleverna har då fått tycka och tänka inom ramen. Respondent 1 menar att hon har svårt att se 

hur det skulle fungera med elevinflytande på lektionstid annars, eleverna kan ju inte få välja 

fritt vad de vill göra eftersom de inte vet vad som står i Lgr 11. De måste ju nå målen. Ett bra 

arbetssätt vore en planeringsbok där eleverna fick utsatt vad de skulle göra under veckan, men 

de fick själva välja ordning. Hon menar också att det i elevens val borde finnas avslappning 

m.m. som man kan koppla till Idrott & hälsa för elevernas välbefinnande, och att mental 

träning borde finnas mer i Lgr 11. 

Respondent 2 anser att det skall vara mer i skolan att barnen skall få vara med och bestämma, 

hur de vill att man skall lägga upp lektionerna. Vissa barn kanske känner att det exempelvis 
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blir för jobbigt att sitta länge. De bör få vara med och tycka till hur de vill arbeta, kanske mer 

praktiskt. Han menar att skolan idag är mycket styrd att det skall vara endast ett inlärningssätt. 

Då är Montessoripedagogiken lite mer fritt, det är lite längre pass då man varierar arbetet och 

eleverna får välja mellan olika arbetsalternativ. Elevrådet är också ett elevinflytande, att varje 

klass får vara med och prata om hur det skall ändras i skolan. Elevrådet får saker genomförda, 

och det blir ingen skendemokrati.  

Respondent 3 menar att man skulle kunna prata mer om elevinflytande tillsammans med hela 

skolan, då det är väldigt i ropet att eleverna skall ha inflytande. Dock tycker hon att hon just 

nu har fått till det som hon vill arbeta, men att hon skulle kunna tänka sig att arbeta ännu mer 

med elevinflytande nu när hon börjat tänka i de banorna. Vidare berättar hon att de har 

samling varje dag på fritidshemmet och att de i det skulle kunna ha lite mer möteskänsla om 

det är någonting särskilt som behöver tas upp, exempelvis som att köpa in saker till 

fritidshemmet. På fritidshemmet skulle man kunna ha ett fritidsråd liknande skolans elevråd. 

Det är inget de har på planeringen, men de har ändå chans varje dag i samlingarna att ta upp 

saker om det är någonting de vill. Men att köpa in saker till fritidshemmet skulle de kunna bli 

bättre på, de har haft kataloger legat framme och eleverna har spontant kunnat önska vad de 

vill skall köpas in. Dock har de aldrig haft något planerat inflytande över vad de skall köpa in, 

det skulle de kunna bli bättre på.  

Respondent 4 menar att det optimala för att kunna arbeta bättre med elevinflytande skulle vara 

mer personal. Det är mycket det som det hänger på, det är svårt då de hela tiden måste 

begränsa sig på grund av för lite personal. Ibland kan det vara lättare med de äldre barnen, då 

de är större och klarar mer saker själva.  

Respondent 5 tycker att man behöver lyfta frågan om elevinflytande i skolan då hon tror att 

det arbetas för lite medvetet med det. Hon menar att det handlar mycket om hur man som 

pedagog tänker och att man tydliggör hur man själv arbetar. Vidare menar hon att om barnen 

får mer inflytande är de mer rädd om saker, och i förlängningen får man så mycket mer. Det 

är ett stort område där man kan plocka in mycket, exempelvis har vi talat om att få barnen att 

leda olika grupper. De försöker sprida sitt arbetssätt med elevinflytande till de andra 

avdelningarna på skolan. Respondent 5 tror att man arbetar mer med elevinflytande än man 

själv är medveten om, man inser det när man börjar tänka på det och talar om det. 

Sammanfattningsvis menar en respondent att det ultimata för att kunna arbeta bättre med 

elevinflytande på fritidshemmet vore rejäla lokaler och mer material, medan en annan 

respondent menar att det optimala vore mer personal. En respondent önskar kunna arbeta mer 
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med elevinflytande på skoltid, att eleverna skall få vara med och bestämma hur de vill lägga 

upp lektionerna och tycka till hur de vill arbeta. En annan respondent menar att hon just nu 

tycker att hon fått till det som hon vill arbeta med elevinflytande, dock skulle de kunna prata 

mer om det med hela skolan. En respondent menar att man behöver lyfta frågan om 

elevinflytande i skolan då hon tror att det arbetas för lite medvetet med det. 

 

4.6 Sammanfattning resultat  

Vad elevinflytande innebär kan ha många betydelser, men i stora drag kan man säga att det 

handlar om att eleverna har möjlighet att påverka i verksamheten, att de får vara med och 

bestämma. De fem respondenterna benämnde elevinflytande som att få vara med och ha 

åsikter, vara med och bestämma, ha möjlighet att påverka, att få vara delaktig i verksamheten 

och att få uttrycka vad de tycker och tänker. Alla respondenter anser att elevinflytande är 

något viktigt som bör finnas i skolan och på fritidshemmet, men de arbetar med det i olika 

grad.  

Fyra respondenter påpekar att det är svårt att påverka arbetet med elevinflytande under 

lektionstid, då det är läraren som planerar lektionen och dess innehåll samt arbetssätt. Två av 

dessa fyra menar att de som fritidspedagoger endast är en resurs till lärarna på lektionerna och 

inte kan påverka dessa eftersom det är lärarna och förskollärarna som bestämmer, men att de 

ändå har tänket även där. En respondent som enbart arbetar i förskoleklassen anser att 

arbetspassen och fritidstiden går in i varandra och att eleverna inte riktigt kan skilja på när det 

är skola och fritidsverksamhet. Därmed är det ingen skillnad på arbetet med elevinflytande i 

skolan och på fritidshemmet, utan det elevinflytandearbete som finns är genomgående i hela 

verksamheten. Alla skolorna har klassråd och elevråd där eleverna har möjlighet till 

inflytande och medbestämmande. Alla respondenter menar att eleverna har stort inflytande 

över vad de vill göra på fritidshemmet. De får själva välja aktiviteter de vill göra under dagen 

samt påverka vad de vill göra under hela veckan. Två av respondenterna berättar att de har 

fritidsmöten, medan en av respondenterna berättar att de har storsamling varje vecka. I 

fritidsmötena och storsamlingen får eleverna vara med och bestämma exempelvis aktiviteter 

och vilket material som skall köpas in till fritidshemmet.  

Två av respondenterna nämner rejäla lokaler, mer material och fler personal som optimala 

förutsättningar för att kunna arbeta bättre med elevinflytande. En respondent menar att för att 

öka elevernas inflytande skulle de behöva börja ha fritidsråd där eleverna får vara med och 

påverka verksamheten.  
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Respondenterna anser att det finns för lite tid där lärare och fritidspedagoger kan planera 

tillsammans och skapa gemensamma förhållningssätt till elevinflytande, vilket resulterar i att 

det inte finns några gemensamma förhållningssätt skolan och fritidshemmen emellan. Dock 

finns gemensamma förhållningssätt inom tre av fritidshemmen, där det finns både 

gemensamma tankesätt och uttalade arbetssätt. Endast ett av fritidshemmen har dock en LPP 

om elevinflytande och har gjort det som ett eget arbetsområde som det arbetas aktivt och 

genomgående med.  

Något gemensamt hos respondenterna är att de anser att frågan om elevinflytande bör lyftas 

inom skolan och diskuteras gemensamt för att få ett bättre samarbete i frågan. En av 

respondenterna menar dock att pedagoger ofta arbetar mer med elevinflytande än vad de är 

medvetna om, och att det är något man inser när det talas om det. 
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5 DISKUSSION OCH EGNA REFLEKTIONER 

I detta kapitel diskuterar vi studiens metod och resultat i förhållande till syfte och 

frågeställningar. Vi resonerar även kring detta kopplat till våra egna reflektioner. 

 

5.1 Metoddiskussion 

Syftet med examensarbetet var att undersöka om fritidspedagoger medvetet arbetar med 

elevinflytande i skolan, på vilket vis de gör det, samt hur de skulle vilja arbeta för att främja 

elevers fortsatta inflytande. Vi valde således att använda oss av intervjuer som metod för att 

uppnå vårt syfte. Vi anser att vår metod var ett bra val för att undersöka frågeställningarna, då 

vi upplevde att intervjuerna gav mer djupgående svar än om vi gjort exempelvis en 

enkätstudie. Intervjuerna gav även utrymme för spontana följdfrågor.  Trost (2010) menar att 

intervju som metod är bra då intervjuaren kan se och förstå respondentens sätt att resonera och 

reagera, vilket vi även tycker stämde väl in vid våra intervjuer. 

Valet av antal respondenter grundade sig på vår planering, med tidsaspekten i åtanke. Från 

början hade vi valt att intervjua fyra fritidspedagoger men utökade detta till fem då vi kände 

att det gav oss lite större bredd. Vi tror att ett ännu större antal respondenter hade gjort det 

svårare att följa tidsschemat och att arbetet skulle växa sig för stort för att hinna göras färdigt 

inom utsatt tidsram. Valet att intervjua respondenter från olika skolor var för att få ett bredare 

perspektiv på fritidspedagogers syn på elevinflytande då vi trodde att arbetet med 

elevinflytande kunde skilja sig mycket åt mellan olika skolor. Vi tror att om vi intervjuat 

fritidspedagoger på samma skola hade svaren kunnat bli mer likasinnade om de hade 

gemensamma förhållningssätt inom skolan, och det hade varit svårare för oss att få ett bredare 

perspektiv.  

I valet av antal intervjufrågor bestämde vi oss för att ha fem övergripande frågor till 

respondenterna, med förhoppning om att dessa skulle utvecklas med eventuella spontana 

följdfrågor. Den spontana utvecklingen av frågorna blev dock inte riktigt som vi tänkt oss och 

såhär i efterhand när vi bearbetat resultaten har vi insett att vi hade kunnat ha fler och lite mer 

utvecklade frågor. Vi upplevde också att svaren på några av intervjufrågorna gick in i 

varandra och det blev svårt att hålla isär dem, vilket resulterade i att det inte var helt lätt att 

sammanställa resultaten utifrån frågeställningarna. 
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5.2 Resultatdiskussion 

Utifrån de resultat vi fått i vår intervjustudie kan vi se att respondenterna ser på elevinflytande 

på lite olika sätt. Att eleverna får vara med från grunden i planeringsstadiet, att de får vara 

med och ha åsikter om vad de skall göra i skolan, att de får vara delaktiga i verksamheten och 

att de får vara delaktiga i vardagssituationer är olika synsätt som tas upp. Vi upplever att alla 

respondenter anser att det är viktigt med elevinflytande i skola och fritidshem men att det ofta 

arbetas med elevinflytande i för låg grad. Endast en av respondenterna uppger att det på 

fritidshemmet har upprättats en LPP med elevinflytande som ett eget arbetsområde, där det 

aktivt arbetas med detta. En annan av respondenterna menar att de arbetar med det i stor 

utsträckning, men det är mer en gemensam tanke kring elevinflytande än ett uttalat arbetssätt. 

Alla respondenter menar dock att de på något vis arbetar för att eleverna skall ha inflytande, 

men i varierande grad. De menar också att det är lättare för dem som fritidspedagoger att 

arbeta med elevinflytande på fritidshemmet än på lektioner, då det där är läraren som planerar 

och bestämmer innehållet. Dock är det en av respondenterna som arbetar på en 

Montessoriskola som beskriver att deras arbetssätt under lektionerna ger eleverna stort 

inflytande genom att de får välja vilket ämne de vill arbeta med, vilket skiljer sig från de 

flesta andra skolor där det är förutbestämt vilket ämne eleverna skall arbeta med under en 

lektion. Respondenterna belyser även olika svårigheter med elevinflytandearbetet. En av 

respondenterna som arbetar på en mångkulturell skola menar att det är svårt på grund av 

språksvårigheter och kulturkrockar, samt att de har olämpliga lokaler. Två av respondenterna 

anser att en orsak till svårigheter i arbetet med elevinflytande är att de på fritidshemmet är för 

få personal. Andra svårigheter som belyses i studien är stora barngrupper och att man som 

pedagog inte räcker till, samt otillräckligt med material för att kunna utföra allt eleverna 

önskar göra. Endast en respondent uppger att hon är nöjd med hur hon arbetar med 

elevinflytande i dagsläget. När det gäller gemensamma arbetssätt inom skolorna är det tre av 

respondenterna som menar att fritidshemmen har väldigt lite eller ingen gemensam 

planeringstid med lärare, vilket försvårar/omöjliggör ett gemensamt förhållningssätt. Två av 

respondenterna berättar att de har en del gemensam planeringstid och menar att de talar om 

elevinflytande gemensamt men att de inte arbetar så mycket med det. 

Vi tycker det är synd att det endast är en av de undersökta skolorna som arbetar aktivt med 

elevinflytande, då vi anser att det är något som borde arbetas mer medvetet med i alla skolor. 

Vi tror att elevinflytande kan ge eleverna lust och motivation till att lära, när eleverna är 

medvetna om att de har varit med och påverkat kan de få ett engagemang och en mer positiv 
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vilja till fortsatt lärande. Vi anser att det är viktigt att eleverna får känna att de har inflytande, 

att deras åsikter har betydelse och att man kan påverka genom att engagera sig. 

Att ge elever inflytande kan bidra till att öka deras motivation och engagemang i skolan, och 

att alla pedagoger är viktiga i det arbetet är något man kan se i både Dysthe (2003) & Selberg 

(2001). Dysthe (2003) menar att det är avgörande för elevers motivation i vilken mån skolan 

lyckas skapa en god lärmiljö och situationer som stimulerar dem till aktivt deltagande. Det är 

alltså av stor vikt att pedagogerna är engagerade och motiverar eleverna till aktivt deltagande 

och inflytande. Selberg (2001) påpekar också vikten av pedagogens roll i elevers lärande och 

menar att pedagogens sätt att förhålla sig till elevers inflytande får en avgörande betydelse i 

elevernas vardag, samt att i goda lärandemiljöer har pedagogerna kommunicerat och arbetat 

tillsammans med eleverna, vilket har lett till att eleverna haft möjlighet att förbättra sina 

kunskaper i att utöva inflytande i sitt lärande. Att inflytande i skolan är viktigt för elevers 

motivation och engagemang påvisar även Steinberg & McCray (2012) som menar att ett sätt 

att hålla elever engagerade är att inkludera dem i beslutsfattande i skolan. Cook-Sather (2002) 

hävdar enligt Steinberg & McCray (2012)  att elever önskar vara aktiva deltagare i sin 

lärprocess. Eleverna behöver känna att de inte bara är en del av skolan, utan också att de är 

kompetenta individer som har kontroll över sitt eget lärande. Eleverna behöver därför få 

möjlighet att ta egna beslut angående deras lärande och arbeta mot de målen. Certo, Cauley & 

Chafin (2003) menar enligt Steinberg & McCray (2012) att elever som är involverade i 

beslutsfattande processer i klassrummet, skapar lärandemål med läraren och som samarbetar 

med läraren för att uppnå dessa mål har större möjlighet att lyckas akademiskt och därmed 

även i arbetslivet. Även Brooks & Young (2011) påvisar vikten av elevers inflytande och rätt 

till valmöjligheter. Wigfield & Eccles (2002) menar enligt Brooks & Young (2011) att genom 

att erbjuda elever valmöjligheter i klassrummet kan man öka elevernas känsla av 

självbestämmande och inre motivation till att delta i klassaktiviteter. 

Vårt syfte var att undersöka om fritidspedagoger medvetet arbetar med elevinflytande i 

skolan, på vilket vis de gör det, samt hur de skulle vilja arbeta för att främja elevers fortsatta 

inflytande. Våra resultat visade att alla respondenter upplever att de arbetar med 

elevinflytande i för låg grad, ofta på grund av stora barngrupper och lite personal. Även de 

som arbetar med elevinflytande i större utsträckning anser att det alltid finns mer de kan göra 

för att utveckla det. Vi upplever att det bland respondenterna är stor skillnad kring både 

tankesätt och arbetssätt. Vår uppfattning är att de alla har viljan att arbeta mer med 

elevinflytande men att förutsättningarna ofta inte är tillräckliga.  
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5.3 Förslag på fortsatta studier 

För att undersöka vidare inom ämnet elevinflytande skulle en större intervjustudie kunna 

utföras där man intervjuar fler pedagoger för att få en ännu större kunskap inom ämnet. Även 

intervjuer med elever skulle kunna utföras för att få deras syn på vad de anser att de har för 

möjligheter till inflytande. Man kan även göra en jämförande studie för att se hur pedagogers 

och elevers syn på inflytande skiljer sig åt.  
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BILAGA 1, Missiv 

 

Hej! 

Vi är två studenter från Lärarprogrammet med inriktning mot fritidshem på Högskolan i 

Gävle. Vi läser nu vår sista termin och är i full gång med att skriva vårt examensarbete i 

pedagogik. Vårt arbete handlar om elevinflytande i skolan. 

Syftet med vår uppsats är att undersöka om fritidspedagoger medvetet arbetar med 

elevinflytande i skolan, på vilket vis de gör det, samt hur de skulle vilja arbeta för att främja 

elevers fortsatta inflytande. 

Vi har fördjupat oss i forskning och litteratur kring vårt aktuella ämne, men behöver också 

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

utbildning, kunskap och erfarenheter som kan vara värdefulla för oss och vårt arbete. 

Intervjun kommer att bestå av fem huvudfrågor samt eventuella följdfrågor, och vår 

förhoppning är att dessa kommer att leda till en givande diskussion.  

Vi beräknar att intervjun kommer att ta ca 30 minuter och vi hoppas att du har möjlighet att 

delta. 

Vi kommer vid intervjun och i vårt arbete att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska 

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

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

resultatet kommer endast att användas i forskningsändamål. 

Vid frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare för mer 

information. 

Med vänliga hälsningar 

Therese Jansson Mail: XX  Tfn: XX 

Pernilla Andersson Mail: XX  Tfn: XX 

 

Elisabet Hedlund Mail: XX 
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BILAGA 2, Intervjufrågor 

 

 

1. Vad innebär elevinflytande för dig? 

 

 

 

2. Har ni på skolan något gemensamt förhållningssätt vad gäller elevinflytande? 

 

 

 

3. Arbetar du med elevinflytande på lektioner? I så fall hur? 

 

 

 

4. Arbetar du med elevinflytande på fritidshemmet? I så fall hur? 

 

 

 

5. Hur tycker du att skolor bör arbeta med elevinflytande? / Hur vill du arbeta med 

elevinflytande? 

 

 

 


