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ABSTRAKT 

I undersökningar från skolinspektionen framkommer det att fritidshem runt om i Sverige 

inte når upp till de uppdrag som fritidshemmet har att arbeta med gällande demokrati, 

elevinflytande och delaktighet. I studien tas tidigare forskning upp om hur inflytande, 

demokrati och hur skolans uppdrag har sett ut genom tiderna samt hur det ser ut idag. 

Syftet med denna studie är att undersöka hur fritidspedagoger arbetar med demokrati och 

elevers inflytande samt vad begreppen elevinflytande, delaktighet och demokrati innebär 

för dem i deras yrkesroll. I studien tas också reda på hur fritidspedagoger bemöter 

elevers åsikter och förslag gällande fritidsverksamheten. Undersökningen utgörs av 

kvalitativa intervjuer med fyra verksamma fritidspedagoger på olika fritidshem. 

Resultatet visar att fritidspedagogerna och fritidshemmen mer eller mindre når upp till 

de mål som skolans läroplan ställer på dem angående demokrati, elevinflytande och 

delaktighet. 
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1 INTRODUKTION 
 

Vi är två lärarstudenter som läser till grundlärare med inriktning mot arbete i 

fritidshem. Under våra verksamhetsförlagda utbildningar har vi sett både brister och 

goda exempel på det dagliga arbetet med demokrati på fritishemmet. Denna 

undersökning ska ge en bild av hur elevers inflytande och delaktighet ser ut på 

fritidshemmet. Hur arbetar fritidspedagoger för att verksamheten ska bli en plats där 

både flickor och pojkar kan påverka sin tid på fritids så den blir meningsfull för 

dem? 

Elever ska ha inflytande därför att det är en mänsklig rättighet. Elever ska ha 

inflytande därför att det ingår i skolans uppgifter att fostra demokratiska 

medborgare. Elever ska ha inflytande därför att delaktighet är en förutsättning 

för lärandet (SOU 1996:22, s 21). 

Skolinspektionen (2010) har gjort granskningar på fritidshem runt om i Sverige om 

elevers inflytande och delaktighet över verksamheten. ”Granskningen innebär en 

detaljerad och systematisk undersökning av verksamhetens kvalitet inom ett 

avgränsat område, i förhållande till nationella mål och riktlinjer” Skolinspektionen 

2012, s 8). I skolinspektionen (2010) framkom det att två av tre fritidshem inte hade 

kommit långt i arbetet med att göra eleverna medvetna om den demokratiska 

processen i utformningen av verksamheten. Det visade sig att personalen försökte 

tolka elevernas intressen och planera aktiviteter utifrån dessa tolkningar. De 

granskade skolorna behöver i högre grad tydliggöra det demokratiska arbetet. 

 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket 2011) 

belyses skolans värdegrund och uppdrag. Uppdraget är att verksamheten ska vila på 

en demokratisk grund. Vilket innebär att elever ska få kunskaper om samhällets 

normer och värderingar samt uppfostras till demokratiska medborgare. Utbildningen 

i skola, fritidshem och förskola ska förmedla de demokratiska värderingar som finns 

i samhället och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna. Skolan ska även göra 

det tydligt för eleverna om att de kan påverka och ha inflytande över innehåll, 

arbetsformer samt vad skolan ställer för krav och vilka skyldigheter och rättigheter 

eleverna har. I de allmänna råden för kvalitet i fritidshem (Skolverket, 2007) att 

eleverna i fritidshemsverksamheten ska få en förståelse för vad demokrati innebär 

genom att de ska få uttrycka sina tankar och åsikter för att kunna påverka 

fritidshemmets innehåll. Det innebär att fritidspedagogerna måste vara lyhörda och 

visa respekt när eleverna försöker uttrycka sin vilja i de vardagliga situationerna. Det 

bör finnas gott om möjligheteter i den dagliga verksamheten för att utveckla 

elevernas förmåga att ta ansvar för sina handlingar. Demokratiska beslut kan göras i 

samlingar, möten, planeringar samt utvärderingar. Det avgörande i arbetet med 

elevers delaktighet och inflytande är att pedagogerna aktivt arbetar med att alla 
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elever ska få inflytande, vara delaktighet och ta ansvar i verksamheten. Det krävs att 

pedagogerna synliggör för elevernas vardagsinflytande för att eleverna ska förstå att 

deras åsikter betyder något. 
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2 BAKGRUND 

 
I bakgrundskapitlet belyses vad som ska studeras och varför det ska studeras samt 

problematiken bakom ämnet. I detta kapitel förklaras fritidshemmets uppdrag idag 

och hur uppdraget har sett ut genom tiderna, samt ett historiskt perspektiv på 

elevinflytande och demokrati. I kapitlet finns även tidigare forskning inom 

elevinflytande, delaktighet och demokrati och metoder för hur man kan mäta 

delaktighet.  Avsnittet avslutas med en lärandeprocess med hjälp av elevinflytande. 

 

Denna undersökningen ska ge en fördjupad bild över hur fritidspedagoger arbetar 

med att få eleverna delaktiga och ha inflytande över fritidshemmets verksamhet. 

Enligt Skolverket (2011) ska skola och fritidshem bidra med viktig kunskap om vilka 

normer och värderingar som ställs i samhället  samt uppfostra eleverna till 

demokratiska medborgare. Problematiken i ämnet är att Skolinspektionen (2012) har 

kritiserat skolor för att inte uppfylla kraven för den demokratiska processen. I 

Skolinspektionens granskningar av skolor så framkom det att elever bör få mer 

möjligheter att komma till tals, så att praktisk demokrati kan tränas. Finns det ett 

fungerande system för demokrati och medinflytande i skolan och på fritidshemmet 

kan det i sin tur även få elever, som framtida vuxna bli mer engagerade i 

samhällslivet och även i skolarbetet som pågår här och nu. Forsberg (2000) 

uppmärksammar att det råder en skillnad mellan statliga intentioner och hur det ser 

ut i praktiken gällande inflytande. Elevinflytande kan betraktas som ”något av en 

främmande fågel i skolans värld” (Forsberg 2000, s 123). 

 

2.1 Fritidshemmets uppdrag 

Fritidshemmet kan beskrivas som ett gränsland i den svenska 

utbildningslandskapet, mellan förskola, förskoleklasss och grundskola. 

Positioneringen som ett gränsland innebär att fritidshemmen ska leva upp till 

olika förväntningar och varierande villkor för sitt uppdrag. 

Fritidshemsverksamheten ska bidra till att eleverna uppnår läroplanens 

kunskapsmål, samtidigt ska verksamheten tillföra eleverna delvis andra 

kunskaper och erfarenheter än vad den obligatoriska skolan gör (Falkner & 

Ludvigsson 2012, s 5). 

I de Allmänna råden för kvalitet i fritidshem (Skolverket 2007) förklaras att ett av 

fritidshemmets uppdrag är att komplettera skolan. Fritidsverksamheten ska vara ett 

komplement till skolan eftersom det kan bidra med andra möjligheter av 

kunskapsformer och aktiviteter som bidrar med en kontinuitet i elevers lärande. 

Fritidspedagoger har ett fokus på elevers välbefinnande och den sociala utvecklingen 

genom att främja deras sociala gemenskaper och allsidiga kontakter. 

Fritidspedagoger ska också ha en helhetssyn på elevers behov och erbjuda en 

meningsfull fritid. För att eleverna ska uppleva sin tid på fritidshemmet som 

meningsfull, måste vistelsen på fritidshemmet vara lustfylld och stimulera till lek. 

Lek som är anpassad till elevernas ålder, mognad och behov. Verksamheten ska 

också anpassas efter elevernsas intressen och tidigare erfarenheter. Personalen på 
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fritids ska aktivt arbeta med delaktighet, inflytande och demokratiska värderingar. På 

fritidshemmet sker elevernas socialisation och utveckling i grupp. I samspel mellan 

elever utvecklas deras självkänsla, det stärker deras identitet och prövar och 

utvecklar normer och värden. På fritidshemmet kan det demokratiska tänkandet 

omsättas till konkreta handlingar. Skolinspektionen (2012) belyser att demokratin 

ska gestalta hela skolans verksamhet, för att elever ska tränas i demokrati. Inflytande 

handlar inte bara om de demokratiska rättigheterna utan också att elever kan göra sin 

röst hörd i samhällets kunskapsflöde. 

 

2.2 Skolans demokratiska uppdrag genom tiderna 

Almgren (2006) förklarar att skolans uppdrag styrs av staten genom skolans 

läroplaner. Läroplanerna anger det samhälliga syftet med skolan och utgör de viktiga 

utgångspunkterna som finns i vårt samhälle. Just nu är skolans uppgift att fostra 

demokrater och utveckla ansvarskännande samhällsmedlemmar. Detta är inget nytt 

eftersom redan år 1946 gav skolkommissionen förslag till att skolan ska främja 

demokratiska människor. Samhällskunskap var ett nytt ämne som skulle utbilda 

ungdomar i demokrati. Andra världskriget gav betydelsefulla riktlinjer för den 

framtida svenska skolan. De demokratiska sammanbrottet gjorde det uppenbart att 

det inte var något givet. Den svenska skolan inspererades också av USA under 1930- 

och 1940- talet där det fördes en pedagogisk diskussion om att skolan var av stor 

betydande roll för samhället. Sedan dess har den svenska skolan ålagts de 

demokratisk uppdraget. Uppdraget har rört sig mellan två synsätt och blivit 

omdiskuterat, å ena sidan har det framhållt den demokratiska fostran men å andra 

sidan har dessa synsätt och färdigheter betonats främst för arbetsmarknadens krav. 

Arbetskraftsproducerandets roll stod i fokus under 1950- och 1960-talet men mellan 

1970- och 1980-talet fick demokratiuppdraget återigen en framträdande roll eftersom 

vetenskapens objektivitet ifrågasätts. Dessa skilda synsätt har betskrivits som en 

vågrörelse mellan kunskapsuppdraget och demokratiuppdraget.  

Selberg (1999) belyser att skolinspektionen redan år 1946 krävde en fostran för 

demokrati. Alla elever skulle få rätt till en timme i veckan där de tillsammans fick 

fatta beslut om undervisningen. Detta var värdefullt eftersom eleverna fick öva på att 

medverka i olika beslut och överläggningar. Det ansågs även vara ett viktigt 

studiemål. 50 år senare, år1996 såg man på elevers inflytande på två olika sätt. Det 

ena var att eleverna fick se över sitt eget lärande och det andra var att eleverna hade 

ett formellt inflytande över skolans lokala styrelse.  

Rönnlund (2013) belyser att den statliga utredningen om elevers rätt till inflytande 

började skrivas in i skolans styrdokument redan på 1960- och 1970- talet. Elever har 

dock ställt krav på detta betydligt tidigare. Redan 1948 bildades elevråd i flera av 

Stockholms gymnasieskolor. År 1962 skrevs det även in i läroplanen för 

grundskolan. Elevråd var ett sätt för eleverna att vara delaktiga gällande skolans 

regler och vara involverade i lovdagar, skolmåltider, idrottsdagar eller utflykter 

vilket skapade en ökad trivsel och en positiv inställning till skolan. Förutom verkligt 

inflytande sågs elevråd ha argument till ett ökat intresse och deltagande i 

föreningsverksamheten. Rönnlund lyfter att FN:s konvention om barns rättigheter 
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antogs i Sverige på 1990- talet. Konventionen tar upp barns rättigheter som deras rätt 

till att uttrycka sina egna åsikter  i frågor  som berör dem. Under 1990- talet 

behandlades även elevinflytande och det visade sig att den var begränsad, därefter 

bestämdes det att elevers rättigheter och medbestämmande måste ta tillvara i skolan. 

Rönnlund menar också att  elevinflytande har dubbla inriktningar. Dels ska 

elevinflytande gälla här och nu och ge konsekvenser för individerna under skoltiden. 

Samtidigt ska det även utveckla elevers förmåga att påverka i samhället senare i 

livet, såvida inte elevernas försök till inflytande är verkningslöst vilket då kan leda 

till en skeptisk inställning till demokrati i framtiden. Skolans uppgift har blivit mer 

inriktad på att varje individ kan förverkliga sina drömmar och ta ansvar för sina val i 

samhället samt att ta ansvar för sin egen utbildning. 

 

2.3     Tidigare forskning 

Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande 

demokratiska värderingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska 

arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. Den ska 

utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar. Genom att delta i planering 

och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, 

teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva och ta ansvar 

(Skolverket 2011, s 8). 

 

2.3.1 Elevinflytandets många ansikten 
Forsberg (2000) anser att elevinflytande har många ansikten vilket betyder att 

inflytande inte är ett entydigt begrepp och kan inte enkelt fastställas. Elevinflytande 

har framhållits sedan 1940- talets skolutredningar och har skärpts alltmer. I 

skolutredningarna beskrevs motiv till varför elevers inflytande bör öka. Det framkom 

att det kan bidra till ansvarsmedvetande och en gemenskap. Inflytande kan även 

förbereda eleverna till aktiva medborgare i det demokratiska samhället. Intresset 

under 1990-talet var hur elevens individuella inflytande över planering och 

utvärderingar av verksamheten såg ut. Almgren (2006) betonar att elevinflytande är 

något centralt i den demokratiska skolan enligt statliga utvärderingar och forskning. 

Däremot ses inte elevinflytande som det enda uttrycket för skoldemokrai. Inflytande 

kan vara både organiserat och formellt som i fritidsråd eller skolkonferenser. Dock är 

det vanligare med informellt inflytande över utbildningens utformning. 

Elevinflytande får en för liten roll i skolorna trots sitt goda värde och betydelse för 

elevers lärande. I skolans demokratiska värdegrund ska det ges utrymme till 

samtalsformer där eleverna får ta ställning, värdera och överväga olika argument.  

Forsberg (2000) lyfter att det ställs höga krav på inflytande i läroplanen som 

skolorna har svårt att uppnå och det bidrar till att elevinflytandet blir begränsat. 

Vikten att utveckla inflytande och demokrati är stor från skolor och kommuner. 

Däremot var det problematiskt att omsätta förväntningarna på inflytande eftersom 

pedagogerna ska leda en pedagogisk verksamhet och värna om läroplanens mål 

gällande skolplikt, samtidigt som eleverna ska ha inflytande över detta. 
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Andersson (2000) menar att eleverna har rätt till inflytande i skolan och på fritids 

enligt skollagen. Föräldrar och elever har rätt att välja skola samt vad som ska ingå i 

utbildningen och dess utformning. Insikt om demokratins värdegrund och dess 

spelregler är något som dagens elever ska få insikt över. Genom att ha ett fungerande 

klassråd, fritidsråd eller samlingar i skolan och på fritids, kan den demokratiska 

utbildningen om delaktighet och inflytande utvecklas. Elever ska få kunskap om att 

lära sig att argumentera, lyssna på andras åsikter och få insikt i att de kan påverka 

livet i skolan. Delaktighet och inflytande ses som en given del i den pedagogiska 

verksamheten men den är inte alltid självklar i vardagen.  

Hillén (2013) menar att delaktighet är ett begrepp som är knuten till 

samhällsbyggande och medborgarskap. Delaktighet kan översättas som medverkan 

eller att ta del av något. Människor ska få uttrycka sina åsikter och tankar om 

förändringar eller att delta i en form av förändring. Begreppet innefattar även att 

inneha rätten att välja och ta olika beslut. Delaktighet innbär också att man ska ha 

inflytande över erbjudna alternativ och få välja fritt mellan dessa. Elever som är 

delaktiga kan ses som mindre kapabla till att tycka till eller vara delaktiga i vissa 

beslut om de tillhör en viss ålder. Klerfelt och Haglund (2011) förklarar att 

delaktighet betyder att eleverna ska få möjlighet att påverka och delta vid olika 

beslut och detta ska ske stegvis, det innebär också att elever ska känna till vad det 

finns för villkor och ramar vid olika situationer. Juul och Jensen (2009) menar också 

att elevinflytande ska ske stegvis, när eleverna är yngre är det viktigt att pedagogerna 

tar ledarrollen och hjälper eleverna vid bestlutsfattande. När eleven blir äldre kan det 

personliga ansvaret öka och kontrollen från pedagogen kan gradvis trappas ner och ta 

ett steg tillbaka i sin ledarroll. Pedagogerna ska stötta eleven till att ta ett personligt 

ansvar och pedagogen måste tänka på hur de själva tar ett personligt ansvar.  

Berg et al (2011) har gjort en studie på hur delaktighet framhölls på fritidshemmet 

och intervjuade fritidspedagoger på olika skolor i Gävle. Vid en sammanställning av 

intervjufrågorna visade det sig att pedagogerna måste lyssna på eleverna, speciellt till 

de tysta eleverna och att det är angeläget att personalen har förmågan att möta 

eleverna på deras nivå. Det är av stor betydande roll att personalen även försöker 

bekräfta elevers försök till delaktighet. Pedagogerna ska inte fastna i det som inte går 

att genomföra utan istället se möjligheter att göra en viss aktivitet men till ett 

realistiskt och kanske mindre projekt. Grunden för delaktighet kan vara att fånga 

elevernas egna initiativ. Pedagogerna frågades om hur eleverna blir delaktiga i 

verksamheten. De svarade att det är betydelsefullt att ha samtal med elever och 

lyssna för att etablera delaktighet. Ett exempel är att ha en förslagslåda. Om eleverna 

är oeniga om en aktivitet så får barnen rösta och majoriteten vinner. Ett annat sätt är 

att träffas i mindre grupper och samtala där man lyssnar vad barnen har att säga. Det 

har visats sig att de äldre barnen har kommit längre i den demokratiska processen 

och har större inflytande än de yngre barnen som oftast är mer delaktiga.  
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2.3.2  Demokrati och delaktighet  
Elvstrand (2009) anser att delaktighet kan innefatta många aspekter eftersom det 

används i skilda sammanhang och på olika sätt. Det som kan urskiljas är delaktighet i 

beslutsfattande och delaktighet som att alla har rätt att delta i en aktivitet. Klerfelt 

och Haglund (2011) belyser att fritidshemmets främsta uppgift när det gäller att 

uppfostra elever till demokratiska medborgare är genom att låta elever få inflytande, 

vara delaktiga och få uttrycka sig i verksamheten. På så sätt bidrar det till att eleverna 

får möjlighet att utveckla sin demokratiska kompetens. Skolinspektionen (2012) 

beskriver att en medborgerlig kompetens innebär att som vuxen kunna verka, leva 

och utöva ett aktivt medborgarskap i ett demorkartiskt samhälle. Den demokratiska 

kompetensen består av de grundläggande värderingarna som samhället vilar på. Det 

är jämlikhet, solidaritet, tolerans samt respekt för mänskliga rättigheter och olikheter. 

Klerfelt & Haglund (2011) menar för att inflytande ska ge en mening i verksamheten 

måste eleverna få de rätta verktygen. Pedagogerna ska kunna väcka elevernas 

engagemang och vilja använda dessa verktyg. För att eleverna ska känna  sig 

delaktiga och ha inflytande krävs det att de får reda på vad som planeras i 

verksamheten för att de ska kunna vara med och påverka. 

Brumark (2010) belyser att elever ska lära sig att förhålla sig till de grundläggande 

demokratiska värdena. Fostran av den demokratiska kompetensen kan ske i en 

undervisning där pedagogen lyfter fram demokratiska värden samt vilka krav som 

ställs i samhället. För att fostra eleverna om demokratisk kompetens är det en 

förutsättning att skolan och fritidshemmet har en demokratisk prägel och ger 

eleverna möjlighet till inflytande och delaktighet. När eleverna får möjlighet till 

inflytande kan eleverna få uttrycka sina synpunkter och förslag. Då utvecklar 

eleverna de färdigheter som behövs för att kunna reflektera, formulera synpunkter 

och diskutera relevanta frågor med sina klasskamrater och de vuxna för att verka för 

en allmän medborgarkompetens. Medborgarfostran innebär att ge eleverna insikt i 

värdegrundsfrågor och vilka krav som ställs i samhället. Fostran ska även ge kunskap 

om den socialisation som kan ha betydelse för elevens framtida agendan som en 

samhällsmedborgare och medmänniska. Skolans formella demokratiinsatser är en del 

av medborgarfostran, att ge eleverna omvärldskunskaper och psykosocial utveckling.  

Almgren (2006) tar upp två olika begrepp på demokrati. Det ena begreppet är 

deltagardemokrati vilket innebär att övning leder till färdighet genom att eleverna 

praktiskt ska kunna delta vid beslutsfattande. Eleverna ska inte bara få kunskap om 

demokrati utan också tillämpa det. Det andra begreppet är samtalsdemokrati där 

eleverna får diskutera öppet och framföra sina åsikter i en miljö som präglas av 

respekt och lyhördhet vilket möjliggör en ökad förmåga i demokratisk kompetens. 

Bergström och Holm (2002) menar att demokrati utvecklas tillsammans med andra. 

Skolan och fritidshemmet ska vara en institution där demokrati råder. Det ställs krav 

på hur fritidshemmet och skolan organiseras. För att skolan och fritids ska vara en 

plats där elever ges möjligheter att förstå den demokratiska processen, krävs det att 

personalen ska vara ett stöd och vara förebilder för eleverna. 

Forsberg (2000) menar att med hjälp av elevråd och fritidsråd kan eleverna öva på 

överenskommelser och fatta beslut under demokratiska grunder. Brumark (2010) 

menar också att elevråd eller fritidsråd bidrar med betydande kunskaper, men ser 
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också en problemation med detta eftersom det inte är självklart att alla elever har 

mod att yttra sina åsikter inför sin klass eller rent av saknar motivation och väljer 

istället att vara passiv. Eleverna är också fortfarande under en utveckling som 

dessutom sker i otakt mellan varandra, framförallt när det gäller den kommunikativa 

färdigheten, psykosociala mognaden och elementära omvärldskunskaper. Under 

elevråd eller fritidsråd krävs förmågor och kunskaper som de samtidigt ska utveckla i 

sin egen takt. Ett alternativ för de elever som är osäkra och blyga så borde man ta 

fasta på fritidsrådsdiskussioner i mindre grupper menar Brumark (2010). Enligt 

Selberg (1999) finns det andra lösningar på att göra eleverna delaktiga och 

engagerade vid till exempel klassråd eller fritidsråd. Det krävs att pedagogen gör det 

möjligt för eleverna att aktivt pröva och experimentera sig fram och öva på att 

praktiskt utföra det. Miljön på verksamheten ska vara anpassad till elevens intresse 

för ett målinriktat arbete där pedagogerna även har uppgiften att uppmuntra, 

stimulera och utveckla elevernas kunskap och utveckling. En undersökning pekar 

mot att elevers engagemang ökar om elever får inflytande över sitt eget arbete. Ju 

tidigare elever får träna på att ta ansvar och uttrycka sina åsikter, desto bättre hänger 

eleverna med eftersom det ökar elevers motivation och deras möjligheter blir bättre. 

Personalen ska planera verksamheten tillsammans med sina elever vilket förutsätter 

att pedagogerna ska inta ett barns perspektiv för att elevernas ambitioner ska bli 

större.  

 

2.3.3  Barns perspektiv och barnperspektiv 
Pramling, Samuelsson och Sheridan (2003) förklarar att delaktighet baseras på etiska 

ställningstagande där elever har rätt att uttrycka sig och deras sätt att tänka utgör en 

värdefull dimension. Delaktighet och barns perspektiv är beroende av varandra 

eftersom det är en förutsättning för att personalen ska göra eleverna delaktiga. För att 

få eleverna delaktiga, utifrån vad de kallar barns perspektiv behöver personalen höra 

informationen från eleverna själva. Det förutsätter att pedagoger har ett 

förhållningsätt som tillskriver elever ett eget sätt att förstå och erfara världen. 

Delaktigheten bidrar till ett verkligt inflytande när personalen tar tillvara på barns 

perspektiv som ger möjligheter till att elever känner sig delaktiga och förstådda.  

Att inta barnperspektiv innebär att eleverna har lämnat ett bidrag eller en röst. 

Johansson (2003) belyser att när pedagogerna intar barnperspektiv handlar det i gund 

och botten om sina egna perspektiv, eftersom personalens möjlighet att förstå elever 

och dess intentioner fullt ut är begränsad och knappast fullständig. Det som kommer 

till uttryck för eleven och hur situationer ser ut, kanske inte gestaltar sig på samma 

sätt som pedagogen tolkar det.  

Pramling, Samuelsson och Sheridan (2003) menar att innebörden av barns perspektiv 

och barnperspektiv är att elever kan förmedla tankar och känslor genom olika 

uttrycksformer. Det krävs att Fritidspersonalen ser, lyssnar och tolkar elevers sätt att 

agera, har en god kunskap om deras utveckling och förutsättningar. Elever har 

inflytande och blir delaktiga när de blir sedda och hörda. Det krävs också att elevers 

intressen tas tillvara och att dess intentioner bemöts på ett respektfullt sätt. Historiskt 

sätt att se på barns perspektiv och barnperspektiv har ändrat sig i relation till det 
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förändringar som har skett i samhällssynen på uppfostran och seende på elevers 

kompetens om delaktighet. 

 

2.3.4 Harts delaktighetsstege 
Elvstrand (2009) menar för att ta reda på och förstå elevers delaktighet i 

verksamheten kan Harts delakighetsstege användas som även är det mest använda 

redskapet för att förstå elevers delaktighet. Från början utvecklades stegen av 

Arnstein (1969) och användes för att mäta medborgarinflytande. Sedan har Roger 

Harts (1992) anpassat denna modell till att den riktar sig mot barns delaktighet i 

beslutsfattande och är avsedd att underlätta tänkandet kring elevers delaktighet. 

Stegen används för att utvärdera elevers delaktighet då det finns en fara med det man 

tror kan vara delaktighet snarare är en manipulation. Delaktighetsstegen består av 

åtta steg. De tre första stegen innebär att eleverna inte är delaktiga, trots att det 

verkar som att de är det. Nivåerna 4-8 i stegen handlar om delaktighet i stegrande 

grad. Det första steget kallas Manipulation, där en elev övertalas att framföra en åsikt 

men förstår egentligen inte betydelsen eller innebörden av det hen framför ”exempel 

att bära plakat i ett demonstrationståg utan att veta vad det står på plakatet som man 

bär” (Elvstrand 2009 s, 19). Andra nivån är Dekoration vilket innebär att elever 

fungerar som en sorts dekoration, till exempel som marknadsföring av en produkt. 

Det tredje steget är Symbolvärde och är situationer som är till för att öka elevers 

delaktighet, men utgången blev inte så. Dessa första nivåer handlar inte om det som 

är bra respektive dåligt utan syftar till att mäta delaktighet. Om man tar 

demonstrationståget som ett exempel så kan det vara en rolig upplevelse för barnen. 

Men det handlar inte om delaktighet om inte barnen vet vad demonstrationen handlar 

om. Steg fyra, Anvisande men informerande, handlar om att eleverna blir 

informerade om vad som pågår vilket är en förutsättning för delaktighet. Steg fem, 

Konsulterad och informerande, handlar om att eleverna blir rådfrågade och blir 

informerade i frågor som berör dem. Nivå sex, Vuxeninitierat- delade beslut med 

barn, handlar om att de vuxna delar beslut tillsammans med eleverna. På det sjunde 

steget, Barn- initierat- styrt av barn, är besluten både initierade och styrda av elever 

medan det åttonde och högsta steget, Barn- initierat- delande beslut med vuxna, 

handlar om att barn själva initierar och fattar gemensamma beslut tillsammans med 

de vuxna. Elvstand (2009) menar att delta i beslutsfattande med de vuxna borde vara 

det bästa om man ser det från elevernas synpunkt eftersom det blir delaktiga i mer än 

frågor som bara rör dem. Elever som har tilltro till sin egna förmåga måste få 

möjligheter att visa sin kompetens. Samma gäller för de elever som är 

svårengagerade eller inte har tilltro till sin egna förmåga så gäller det också att hitta 

situationer där personalen kan ge eleverna möjligheter att visa sin kompetens.  
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Harts delaktighetsstege 

 

 

2.3.5  Lärandeprocess med hjälp av elevinflytande  
Carleheden (2002) menar att undervisningen på fritids och i skolan inte bara ska 

handla om att lära ut fakta utan också överföra de värden som finns i samhället och 

få eleverna att göra dessa värden till sina egna. 

Under de senaste femton åren mellan 1996-2011, har frågan om elevers inflytande 

uppmärksammats vid flera tillfällen. Det har visats att skolan har förstärkts och blivit 

bättre. Från år 1993 har skolan utvecklat sitt arbete med att ha elevinflytande i 

verksamheten. Det har framkommit att om eleverna är engagerade och tar ansvar är 

det bra för både undervisningen och för elevernas inlärning (Skolverket 1993).  

Selberg (2001) beskriver en lärandeprocess, med fokus på utveckling av lärande och 

elevinflytande, i åtta steg. Lärandet blir meningsfullt för eleverna om de är delaktiga 

i samtliga steg. De olika stegen är; ingång, förberedelser till val, val, planering, 

genomförande, bearbetning, planering, redovisning och utvärdering. I det första 

8. Barn- initierat- delande beslut med vuxna-  Elever får 

genomföra projekt som de själva har valt. De vuxna närvarar och tar 

gemensamma beslut med dem. Projektet blir på elevers villkor och 

skapar förutsättningar för att föra ett projekt framåt. 

 

 

 

 

Grader av 

delaktighet 

7. Barn- initierat- styrt av barn-  Elever initierar och styr över 

egna projekt, som de vuxna tidigare har styrt över. 

6. Vuxeniniterat- delade beslut med barn-   Elevers perspektiv 

efterfrågas och får vara delaktiga i de beslut som tas. De vuxna står 

för utformningen och de slutliga besluten.  

5. Konsulterad och informerade-  Vuxna informerar elever kring 

projektet. Elever får delge sina åsikter och återkoppling om 

genomförandet. 

4. Anvisande men informerande- Vuxna informerar elever om ett 

projektet men deras åsikter efterfrågas inte. Information är en 

grundläggande del för att elever ska bli delaktiga. 

3. Symbolvärde- Elever ingår i ett projekt. Utåt sett har de en roll i 

projektet men i verkligheten saknas utrymme för deras åsikter. 

 

 

Ej delaktighet 
2. Dekoration- Budskap sprids med med hjälp av elever men 

mottagaren förstår att de inte varit delaktiga. 

1.Manipulation- Ser ut som att elever är delaktiga, men är inte det.  
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steget, Ingång till lärandet, tar eleven själv upp något hen vill veta mer om eller 

undrar över, med en koppling till tidigare arbete. I det andra steget, Förberedelser för 

val av arbete, ska eleven samla in frågor och förslag inför arbetet och motivera för 

dessa. I nästa steg, Val av arbete, ska eleven välja innehåll och arbetsform, med hjälp 

av läroplan och kursplan. När eleverna nått det fjärde steget, Planering av arbetet, 

ska de planera arbetet i grupp eller enskilt. Eleven väljer också kunskapskällor och 

bestämmer en tidsplan. Det femte steget är, Genomförande av planerat arbete. Här 

ska eleven lösa problem, välja studiemiljö och söka svar på frågor och tankar. I steg 

sex, Planering av redovisning av lärandet, ska eleven sammanställa och bearbeta 

data, göra ett urval om vad som ska presenteras och träna på att redovisa enskilt eller 

i grupp. Steg sju, Redovisning av läranderesultat, innebär att eleven redovisar sitt 

arbete och inspirerar till diskussion. I det åttonde och sista steget, 

Utvärdering/värdering av resultatet. Ska eleven presentera vad den anser ha lärt sig 

under arbetet. De diskuterar med andra elever och sin lärare om resultaten, om målen 

är uppfyllda och vilka förbättringar som kan göras inför nästa arbete. 

Selberg (1999) har gjort en översikt på vad det kan finnas för variationer med olika 

nivåer av elevinflytande och vad det har för betydelse för deras lärande. Selberg 

gjorde detta med hjälp av frågor om hur mycket eleverna själva får bestämma över 

sitt lärande. Det visade att elever som får lite chans till inflytande sällan har 

inflytande över sitt eget lärande medans de elever som har stor erfarenhet av 

inflytande även har inflytande över de flesta lärandesituationerna. Elever som hade 

minst erfarenhet av elevinflytande följer pedagogens instruktioner och pluggar bara 

in det de blir tillsagda att lära sig. Elever med större erfarenhet kan tolka lärarens 

förväntningar så att eleverna kan agera självständigt i sitt lärande. Elever med mest 

erfarenhet av inflytande kan ta ansvar för att lära sig och får lära sig att det inte är 

något fel att misslyckas utan att det är något som man kan ta lärdom av. Det har visat 

sig att de elever med stor erfarenhet av inflytande har nära relation till sina lärare. Ju 

mindre ansvar för sitt lärande man har desto större är avståndet i relationen till sina 

lärare. 

 

 

2.3.6 Elias- projektet 
 

Skolverket (1999) utförde ett utvecklingsarbete som hette Elias- projektet. Elias står 

för elevens inflytande och arbetet i skolan. Projektet utfördes på 41 skolor vars syfte 

var att utveckla elevers inflytande. Skolorna gick med i projektet för att fördjupa 

arbetet med elevinflytande, som syftar till att skapa ansvarsfulla och demokratiska 

medborgare. Skolorna poängterar att det viktigaste uppdraget är att lära elever att 

utöva inflytande för att trygga demokratin i framtiden.  

I skolverket (1999) lyfts det att flera skolor uttrycker en oro över att elever inte är 

villiga att visa engagemang i elevråd eller vid arbetsgrupper. Ett effektivt sätt att få 

eleverna att ta ansvar är att de har inflytande över skolgården, det sociala klimatet i 

klassrummet och över undervisningen. Några skolor har nämnt några specifika 
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omständigheter som har varit avgörande till att arbeta med inflytande. Det faktorer 

som nämns är barn med särskilda behov, styrdokument, sociala problem och brist på 

pengar. ”Vid de få skolor som kämpat med tunga sociala problem talar man om 

arbetet med elevinflytande som något livnödvändigt. Annars fungerar helt enkelt inte 

vardagen” (Skolverket 1999, s 11). 

Danell (2006) belyser att Elias-projektets resultat redovisade att elevers inflytande 

visade sig på olika sätt i praktiken. Villkoren för elevinflytande var bland annat över 

skolarbetet och dess arbetsformer samt ansvarsfördelning. Det diskuterades om både 

formella och informella former av inflytande vid arbetssätt, beslutsfattande, 

temaarbete och valmöjligheter. Grundskolans arbete med inflytande handlade i stort 

sett om elevers egna arbeten. Vissa skolor strävade efter att tillgodose elevers 

önskemål och förväntningar vid elevernas inflytande. 

Danell (2006) menar att elevers inflytande påverkades av både rektorn och lärarna. 

Projektet visade att pedagogerna hade svårt att se när gränsen på elevers inflytande 

skulle ske och på vilket sätt ansvar och inflytande skulle hänga ihop. Den 

bakomliggande tanken med att skolorna ville utveckla arbetet med elevinflytande var 

att utveckla elever till ansvarsfulla och demokratiska individer samt att de hade 

förhoppningar om att det skulle leda till att främja elevers lärande. De var även 

läroplanens föreskrifter och politiska beslut som skolorna valde att prioritera 

elevinflytande. Vid andra skolor var det ett inre tryck som påverkade beslutet om att 

prioritera inflytande. Det var för att verksamheten skulle fungera bättre med hjälp av 

ett samarbete med eleverna. Ett annat inre tryck var att kollegiet var splittrat i 

kunskapssynen och då användes elevinflytande som ett begrepp att diskutera kring 

och utvecka en gemensam syn på detta. 

Skolverket (1999) lyfter att det inte är lätt att veta hur mycket av elevers inflytande 

har tilkommit tack vare Elias-projektet. Skolor hade med sannolika skäl kunnat 

utvecklas även utan Elias. Skolor har inspirerats av Elias-projektet och med ny styrka 

sökt nya vägar med att arbeta med elevers inflytande. Skolor som innan inte hade 

kommit långt med sitt arbete med inflytande har hittat nya tankar och idéer för hur de 

ska fortsätta arbeta med detta. 

 

 

2.3.7 Sammanfattning 
 
Fritidsverksamhets uppdrag är att komplettera skolan. Fritidspedagoger har ett fokus 

på elevers välbefinnande samt den sociala utvecklingen. Personalen på fritids ska 

aktivt arbeta med delaktighet, inflytande och demokratiska värderingar. Skolans 

uppdrag styrs av staten och de viktiga utgångspunkterna som finns i vårt samhälle. 

Skolans uppgift är att fostra demokrater och utveckla ansvarskännande 

samhällsmedlemmar. Redan år 1946 gav skolkommissionen förslag till att skolan ska 

främja demokratiska människor. Elever skulle få rätt till en timme i veckan där de 

tillsammans fick fatta beslut om undervisningen. Skolans uppgift har blivit mer 
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inriktad på att varje individ kan förverkliga sina drömmar och ta ansvar för sina val i 

samhället samt att ta ansvar för sin egen utbildning.  

Elevinflytande är ett begrepp som inte enkelt kan fastställas. I skolutredningarna 

beskrevs motiv till varför elevers inflytande bör öka. Det framkom att det kan bidra 

till ansvarsmedvetande och en gemenskap. Inflytande kan även förbereda eleverna 

till aktiva medborgare i det demokratiska samhället. Elevinflytande får en för liten 

roll i skolorna trots sitt goda värde och betydelse för elevers lärande. Vikten att 

utveckla inflytande och demokrati är stor från skolor och kommuner. Elever ska få 

kunskap om att lära sig att argumentera, lyssna på andras åsikter och få insikt i att de 

kan påverka livet i skolan.  

Delaktighet kan innefatta många aspekter, det som kan urskiljas är delaktighet i 

beslutsfattande och delaktighet som att alla har rätt att delta i en aktivitet. Elever ska 

få inflytande, vara delaktiga och få uttrycka sig i verksamheten. Den demokratiska 

kompetensen består av de grundläggande värderingarna som samhället vilar på.  

Det finns två olika begrepp på demokrati. Det ena begreppet är deltagardemokrati 

vilket innebär att övning leder till färdighet genom att eleverna praktiskt ska kunna 

delta vid beslutsfattande. Det andra begreppet är samtalsdemokrati där eleverna får 

diskutera öppet och framföra sina åsikter i en miljö som präglas av respekt och 

lyhördhet.  

Elevråd och fritidsråd kan eleverna öva på överenskommelser och fatta beslut under 

demokratiska grunder. Det finns också en problem med detta eftersom det inte är 

självklart att alla elever har mod att yttra sina åsikter inför sin klass. Ett alternativ för 

de elever som är osäkra och blyga så borde man ta fasta på fritidsrådsdiskussioner i 

mindre grupper. För att elever ska bli delaktiga och få inflytande i verksamheten 

krävs det att pedagoger intar ett barns perspektiv. Genom att höra elevers åsikter 

muntligt. Med hjälp av Harts delaktighetsstege som är uppbyggd på åtta steg, kan 

elevers delaktighet mätas. 

Elevers inflytande kan även ses som en lärandeprocess där elever är med vid 

planeringar genomförande, redovisning och utvärdering. Under 1900-talet 

genomfördes ett utvecklingsarbete som hette Elias- projektet vars syfte var att 

befrämja elevers inflytande. 
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2.4 Teorianknytning 

 
Vår teorianknytning för analysen är att belysa hur fritidspedagoger ser på begreppen 

elevinflytande, demokrati och delaktighet och hur verksamma fritidspedagoger 

arbetar för att uppnå sitt uppdrag inom dessa begrepp. Genom att genomföra 

kvalitativa intervjuer där frågorna är anpassade efter en teori som Bolmeier (2006) 

belyser, sex faktorer som påverkar arbetet med elevers demokrati och inflytande. 

Huruvida fritidspedagogerna uppnår desssa faktorer ska sedan diskuteras vidare i 

analysen under avsnitt 7.1. 

 

2.4.1 Sex faktorer som påverkar elevers demokrati 
och inflytande 

Bolmeier (2006) belyser att det finns sex faktorer som påverkar arbetet med elevers 

demokrati och inflytande. Det första faktorn för att elever ska kunna ha inflytande är 

att pedagogerna tidigt introducerar demokratiska processer och håller fast vid dem. 

Elevers ansvarstagande kan sedan öka och de kan utveckla en förmåga att dela med 

sig, ha självkontroll och vara initiativtagande. Det är bättre att elever får träna på 

demokratiska principer i skolan och eventuellt göra misstag där. Elever får lära sig av 

sina misstag och öva på demokrati än att göra misstag senare i livet som kan bli 

ödesdigra för både sig själv och personer runt omkring. Den andra faktorn är att 

elever ska få vara närvarande vid planeringar för att kunna göra sin röst hörd, 

elevråd/fritidsråd är ett bra exempel där eleverna kan lära sig om demokrati, även 

hela skolverksamheten och fritidsverksamheten ska präglas på demokratiska grunder 

och ge möjligheter för eleverna att träna på att bli ansvarstagande och 

initiativtagande medborgare.  

Bolmeier fortsätter beskriva att den tredje faktorn är att pedagogen ska vara genuint 

intresserad och tro på  att ett demokratiskt arbetssätt är en tillgång som eleverna 

kommer kunna utvecklas och lära sig av. Faktor fyra är miljön en viktig del i den 

demokratiska processen. Miljön på fritids och i skolan ska vara rymlig och gynna 

olika aktiviteter. Miljön i skolan och på fritids ska även uppmuntra eleverna och ge 

förutsättningar till ett självständigt arbete. Den femte faktorn är att ledningen i skolan 

ska förmedla och uppmuntra pedagogerna till att arbeta med ett demokratiskt 

arbetssätt. Det är viktigt att pedagogerna får hjälp av ledningen om det skulle vara 

föräldrar som inte känner igen detta arbetssätt och hellre vill att deras barn ska bli 

undervisade på samma sätt som de själva blev. Då kan ledningen hjälpa till att 

förklara att det har en stor betydelse för elevernas utveckling och framtida 

kunskaper. Den sjätte faktorn är att pedagogerna finns där för eleverna och hjälper 

och vägleder eleverna i sin utveckling i demokrati. 
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3 SYFTE 

 
Syftet med denna studie är att undersöka vad fritidspedagoger har för uppfattning om 

elevers inflytande och delaktighet i fritidsverksamheten, samt den demokratiska 

processen. Studien ska även ge en fördjupad förståelse för hur fritidspedagoger 

arbetar med demokrati och elevinflytande på fritidshemmet. I undersökningen 

används kvalitativa intervjuer med fyra verksamma fritidspedagoger. Den insamlade 

datan analyseras därefter utifrån teoretisk forskning. 

 

Forskningsfrågor: 
- Hur arbetar fritidspedagoger med demokrati och elevers inflytande på 

fritidshemmet? 

- Vad innebär begreppen elevinflytande, delaktighet och demokrati för 

fritidspedagoger? 

- Hur bemöter fritidspedagoger elevers förslag och åsikter i fritidsverksamheten? 
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4 METOD 

 
I nedanstående kapitel under avsnitt 4.1 anges vilka personer som intervjuas och 

varför. Vid avsnitt 4.2 beskrivs hur genomförandet gick till och vilken typ av metod 

som används som datainsamling. Under 4.3 lyfts de forskningsetiska aspekter som vi 

följt. Avsnittets avslutande del tar upp metodkritik på metodvalet och genomförandet 

samt validitet och reliabilitet. 

 

4.1  Urval 

Syftet med vår undersökning är att ge en bild över hur pedagoger i fritidshemmet 

arbetar med elevinflytande, delaktighet och demokrati. Hur pedagoger bemöter 

elevers åsikter och vad demokrati, delaktighet och elevinflytande innebär. Vi har 

därför valt att göra intervjuer med fyra olika fritidspedagoger, två män och två 

kvinnor, som arbetar på fyra olika fritidshem. I intervjuerna deltog pedagoger på de 

fritidshem där vi tidigare har haft våra praktiker, eftersom vi redan vet vilka dem är. 

Valet att intervjua pedagoger som vi redan känner, bidrog till en tryggare miljö både 

för oss och den som blev intervjuad. Valet av de fritidspedagoger som medverkade i 

intervjuerna gjordes enligt ett så kallat bekvämlighetsurval. Med ett 

bekvämlighetsurval menar Denscombe (2009) att forskaren väljer de respondenter 

som lätt finns till hands.  

För att ge en bild över hur fritidspedagoger arbetar med elevinflytande, delaktighet 

och demokrati gjordes undersökningen på fyra olika fritidshem och för att kunna 

jämföra deras arbetssätt. Det var en pedagog från varje fritidshem som fick 

presentera deras metoder för elevinflytande, demokrati och delaktighet. Vi valde att 

genomföra intervjuerna på fyra olika fritidshem för att få fler variationer i 

uppfattningar om demokratiska arbetsformer samt att få utvecklande och relevanta 

svar. Hade vi valt flera fritidspedagoger från samma fritidshem så tror vi inte att 

svaren skulle varierat så mycket. 

 

4.2 Genomförande 

Vi har valt att använda den kvalitativa forskningsmetoden  i vår undersökning. Lantz 

(2003) menar att i en kvalitativ undersökning vet man inte vilka slutsatser som kan 

dras och därav upptäcka nya aspekter av ett fenomen och som kan leda fram till en 

ny teori. 

I undersökningen används en halvstrukturerad intervju. Patel och Davidson (2011) 

belyser att kvalitativa intervjuer ofta har en låg grad av strukturering. Enligt Kvale 

(1997) utgår en halvstruktuerad intervju från att ha en grundstruktur att förhålla sig 

till med relevanta frågor. Frågorna är bestämda på förhand men under intervjun så 

har man möjlighet att stryka frågor eller ändra ordningsföljden på frågorna och ställa 

eventuella följdfrågor, helt beroende på samtalets utveckling. Lantz (2013) anser att 

följdfrågor kan behövas ställas och ibland inte, förutsatt att de avgränsningar som 
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görs är medvetna utifrån sina förkunskaper så kan vissa frågor ställas och andra inte. 

Valet av ett halvstruktuerat samtal var att komma ifrån en bestämd struktur. 

Anledningen till att intervjuer användes som metod var för att lättare kunna läsa av 

pedagogernas uppfattningar kring ämnet samt att kunna ställa följdfrågor. 

Innan  intervjuerna genomfördes gjordes en testintervju för att få en uppfattning om 

intervjufrågorna gick att förstå och besvara. Testintervjun var även ett sätt att se om 

det behövdes några följdfrågor. När vi formulerade intervjufrågorna utgick vi efter 

våra frågeställningar i vårt syfte och Bolmeier (2006) sex faktorer som påverkar 

elevers inflytande och demokrati. Vi undvek att ställa frågor där det bara gick att 

svara ja och nej för att ge tillfällen för pedagogen att utförligare kunna förklara sin 

verksamhet. Vi gjorde frågorna så korta som möjligt, Brinkmann och Kvale (2009) 

menar att det är viktigt att formulera korta och enkla frågor som gör det enklare att 

svara på frågorna. 

När intervjufrågorna var klara kontaktades informanten via telefon om tid och plats 

samt syftet med intervjun. Det var en pedagog som inte ville delta eftersom hon inte 

kände sig tillräckligt kunnig inom ämnet.  

Innan intervjuerna genomfördes såg vi till att vara väl förbereda och inlästa på 

tidigare forskning. Patel och Davidson (2011) belyser att forskaren ska förbereda sig 

genom att studera tidigare forskning, för att ha färdig kunskap för den aktuella 

studien. 

Väl på plats förklarades vilka forskningsetiska aspekter som gäller och att personen i 

fråga är helt anonym i undersökningen. Innan frågorna ställdes försökte vi skapa en 

situation där informanten känner sig tillfreds. Enligt Brinkmann och Kvale (2009) är 

det viktigt att skapa en god kontakt med den som blir intervjuad och visa ett intresse 

för den som intervjuas. Innan intervjun började påminde vi om vilket syfte 

undersökningen har. Hur upplägget på intervjun kommer att gå till och om personen 

accepterar om vi använder våra mobiltelefonder som inspelningsutrustning.  

För att komma in på djupet på vissa frågor ställdes frågan ” varför” eller ”kan du 

utvecka ditt svar ytterligare”. Under intervjuerna användes mobilen som en 

ljudinspelning för att underlätta efterarbetet. 

När intervjuerna var genomförda var det dags att börja transkribera vår 

datainsamling. Vi lyssnade på en intervju i taget och skrev ner ord för ord vad den 

respondenten sa. När vi hade skrivit ner allting började vi kategorisera in 

fritidspedagogernas svar efter våra forskningsfrågor och Bolmeiers (2006) metod att 

analyser elevers inflytande och demokrati. De som inte var relavanta för studien tog 

vi bort. 
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4.3 Forskningsetiska aspekter  

Vetenskapsrådet (2014) belyser fyra huvudkrav vid forskning: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att syftet med undersökningen ska förklaras för den som 

som ska bli intervjuad. Det ska också på ett tydligt sätt framgå att deltagandet är helt 

frivilligt och de uppgifter som samlas in behandlas varsamt så oberörda inte får 

tillgång till dessa. Samtyckeskravet innebär att personen som blir intervjuad ska ha 

rätt till att självständigt bestämma på vilka villkor de ska delta och hur länge. 

Personen i fråga ska också kunna avbryta sin medverkan före, under eller efter utan 

negativa följder för dem. Skulle personen avbryta intervjun innebär det att forskaren 

måste förstöra tidigare insamlade data från den aktuella personen. 

Konfidentialitetskravet har med sekretess att göra. Alla uppgifter av personerna i 

undersökningen ska vara anomyma och ska förvaras och lagras så utomstående inte 

kan identifiera personen. Nyttjandekravet innebär att personuppgifter endast får 

utlånas till andra forskare som har samma ”förpliktelser mot uppgiftslämnare och 

försökspersoner som de forskare som ursprungligen insamlade materialet utlovat” 

Vetenskapsrådet (2014, s 14).  

Lantz (2013) menar att innan intervjun börjar ska man ta upp det etiska 

förutsättningar för genomförandets av intervjun. Det handlar om tystnadsplikt, 

anonymitet, d.v.s. Att deras namn och skola inte används i undersökningen. Samtliga 

deltagare blir informerade om vem som kommer ta del av materialet samt hur länge 

intervjumaterialet kommer att bevaras.  Den som ska svara på intervjun ska ha fått 

undersökningens syfte beskriven för sig för att kunna överväga att delta eller inte, 

intervjupersonen har även rätt att när som helst före, under eller efter avbryta 

intervjun.  

Innan vår intervju började gjordes en form av överenskommelser som; Vad syftet 

med intervjun är och vilka frågeställningar det är, upplägget och genomförandet, 

återkoppling till respondenten, anonymitet, tystnadsplikt samt eventuella 

överänskommelser.  Personerna som medverkade i vår undersökning fick dessa 

forskningsetiska aspekter  muntligt berättade för sig via telefon och innan 

intervjutillfället. 

 

 

4.4 Metodkritik 

Det som är bra att använda kvaliatativa intervjuer som datainsamlingsmetod är att 

man kan komma in på djupet av informanternas tankar kring hur det arbetar med 

inflytande, delaktighet och demokrati. Vi valde att använda halvstuktuerade 

intervjuer där vi kunde ställa fågorna efter samtalets utgång. Det var bra att ändra på 

ordningsföljden på frågorna under intervjun eftersom samtalet kunde flyta på lättare. 

Det upplevdes dock svårt och  rörigt när vi skulle transkibera materialet eftersom vi 

hade ställt frågor på olika sätt och använt olika följdfrågor. Denscombe (2009) 

beskriver att kvalitativa intervjuer kan vara svåra att sammanställa då frågorna ofta är 

ostrukturerade. Det tog också lång tid att transkibera det insamlade materialet, likt 
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det Denscombe (2009) beskriver att det tunga arbetet sätter igång efter själva 

genomförandet av intervjuerna. Eftersom det är tidskrävande att bearbeta det som har 

framkommit vid samtalen.  

I vår  undersökningen har vi strävat efter att ge en fullständig redogörelse av alla 

faser i forskningsprocessen samt visat en medvetenhet om resultatet. Enligt Bryman 

(2002) bör man använda kreterier som validitete och reliabilitet. När man samlar in 

data bör man ställa alltså sig frågorna: Mäter vi på ett tillförlitligt sätt? (reliabilitet) 

och mäter vi rätt sak? (validitet). Det är också ett sätt att beskriva om forskaren har 

samlat in data och bearbetat den på ett systematiskt och hederligt sätt. Nackdelen 

med en kvalitativ intervju är att det finns en risk att respondenten svarar det som den 

förväntas svara. Denscombe (2009) beskriver att den som blir intervjuad svarar vad 

de borde göra istället för vad dem verkligen gör, vilket kan vara en negativ aspekt av 

den kvalitativa intervjun.  

Under intervjuerna använde vi oss av en ljudinspelning, så vi kunde lyssna på hela 

intervjun flera gånger innan vi transkriberade det. Lantz (2013) menar att inspelning 

av ljud gör intervjun mer tillförlitlig. Denscombe (2009) belyser däremot att 

ljudinspelning inte enbart är positivt eftersom det tar tid att transkribera det 

insamlade materialet och det kan även vara svårt att höra vad respondenten svarar 

under inspelningen. Vi upplevde ändå att ljudinspelningen både underlättade vid 

utförandet av intervjun och efteråt när vi skulle transkibera. 
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5 RESULTAT 
 

I detta kapitel redovisas intervjusamtalen (intervjufrågor, se bilaga) med fyra 

verksamma fritidspedagoger. Det ges en beskrivning av fritidspedagogernas arbete 

med demokrati och elevinflytande. Hur fritidspedagogers definition av 

elevinflytande, delaktighet och demokrati är och hur de bemöter elevers åsikter i 

fritidsverksamheten. Kapitlets avslutande delar är en sammanfattning, resultatanalys 

och en slutsatts. 

 

 

5.1 Beskrivning av fritidspedagogerna 

Vi benämner fritidspedagogerna med Fp A, B, C eller D och presenterar deras svar 

var för sig för att lättare kunna se skillnader mellan arbetssätt och deras uppfattningar 

om begreppen. 

Fritidspedagog A har arbetat i verksamheten i fem år och hennes syn på 

elevinflytande och delaktighet har inte förändrats under hennes tid i yrket. 

Fritidspedagog B har arbetat i åtta år och han nämner att synen på elevers inflytande 

beror lite på vart man arbetar. 

”Det sitter liksom i väggarna om man tycker att inflytande och delaktighet  är viktigt 

eller ej” (fp B).  

Fritidspedagog C har arbetat i elva år och har alltid haft filosofin om inflytande med 

sig, men han säger att man bara kan bli bättre och bättre på det.  

Fritidspedagog D har arbetat inom yrket i tolv år, och har inte tänkt så mycket på om 

synen på inflytande har förändrats. Men utifrån sig själv så känner hon att man aldrig 

blir fulllärd inom detta yrke. Nu med ett antal års erfarenhet så känner sig hon sig 

mer trygg och kan då släppa in eleverna på ett annat sätt. 

 

5.2 Fritidspedagogers arbete med demokrati och 
inflytande 

Tre av fyra fritidspedagoger nämner att de arbetar med demokrati och inflytande, 

genom att  de samlar eleverna en gång i veckan eller en gång i månaden vid ett 

stormöte. Vid stormöten samlas eleverna på fritids och får komma med förslag på 

aktiviteter som de vill genomföra eller andra förslag på förändringar i fritidshemmets 

verksamhet. Eleverna räcker upp handen om de har önskemål på aktiviteter, sen får 

alla eleverna rösta på de aktiviteter som de vill genomföra och de förslag som får 

flest röster försöker de utföra inom rimliga gränser. Det ses också som ett tillfälle där 

eleverna får utvärdera de genomförda aktiviteterna och ge exempel på förbättringar. 

Två av dessa tre fritidshem som använder sig av stormöten som metod för demokrati 

och inflytande, nämner att möterna kan försvinna om det kommer annat i mellan. Ett 
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fritidshem som inte har stormöten använder istället en förslagslåda där eleverna får 

skriva upp sina förslag på en lapp och lägga ner i förslagslådan. Vid ett tillfälle i 

slutet av månaden presenterar fritidspedagogerna de aktiviteter som fanns på 

lapparna. Sen får eleverna rösta vilka de vill utföra.  

För att hjälpa eleverna att komma på olika aktiviteter så föreslår fp C att personalen 

presenterar många olika aktiviteter. Detta görs för att väcka elevernas intressen och 

deras valmöjligheter, så de inte gör samma saker hela tiden. Han förklarar att ibland 

bestämmer personalen vad eleverna ska göra och ibland får eleverna bestämma 

själva vad de vill göra.  Enligt Fp C är det viktigaste att man har med sig eleverna. 

Allt de gör  på fritids är för elevernas bästa, sedan är det olika faktorer som avgör om 

man kan utföra vissa saker som, ekonomi, tid och närmiljön.    

Fp D tycker att det är viktigt att elever tidigt får ta ansvar för att kunna fostra elever 

till demokratiska medborgare och lära elever om samhället och hur man ska blir en 

god samhällsmedborgare. 

Vid frågan om det finns något att utveckla gällande det demokratiska uppdraget som 

fritdshemmet har, varierar svaren. Från att det inte finns något att utveckla, till att det 

finns saker att förbättra med tanke på att vid vissa tillfällen så försvinner deras 

stormöten. En annan fritidspedagog nämner att de arbetar med demokrati och 

inflytande så gott det går eftersom det har en stor betydande roll för elevernas trivsel. 

”Det är självklart att vi hade velat göra mer saker om utrymmet och pengar fanns. 

Miljön skulle bli mer lustfylld om vi hade egna fritidslokaler, eftersom man hela 

tiden måste plocka undan när fritids börjar. Vi delar lokaler med skolan, vilket inte 

är optimalt” (fp D). 

 

5.3 Fritidspedagogers definition av elevinflytande, 
delaktighet och demokrati 

De fyra fritidspedagogerna är eniga om att demokrati innebär att elever ska få 

komma med åsikter och rösta på olika förslag. Det är betydelsefullt att eleverna får 

höras och synas. 

Fp A tycker att demokrati är när elever får önska och ge förslag på aktiviteter eller på 

andra saker och det som får flest röster försöker det utföra. Hon har en uppfattning av 

att demokrati, elevinflytande och delaktighet hänger ihop och går in i varandra.  

”För att elever ska ha inflytande så krävs det att de är delaktiga vid den planeringar 

som görs” (Fp A).   

Fp B menar att Sverige är ett demokratiskt samhälle där alla ska få rätt att vara med 

och bestämma genom röstningar och sådant. Det tycker han att man kan ha i skolan 

också så elever blir förbereda inför samhället.  

Fp C menar att elevinflytande och delaktighet är något positivt som man ska ta 

tillvara på. Han menar att det är en del av arbetet med att eleverna ska bli 

demokratiska medborgare. Han nämner också att elever ska få komma med förlag 

som kan förbättra deras egna tid på fritidshemmet.  
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Fp D menar att demokrati, delaktighet och inflytande betyder att elever får höras, 

synas och respekteras. 

”Elever är blivande vuxna som ska ta över samhället och vi pedagoger har en viktig 

roll i att vara en bra och god förebild och ge dom mycket positiv feedback. 

Delaktighet och inflytande är jätteviktigt. Att ha ett fritids där elever inte får nått 

inflytande och där man pratar över deras huvuden, tror jag är en tråkig skola och 

fritids. Det är inte mina behov som ska styra verksamheten, det är barnen som ska 

göra det tillsammans” (Fp D). 

 

5.4 Fritidspedagogers bemötande av elevers åsikter 
i fritidsverksamheten 

Fritidspedagogerna är överäns om att det är viktigt att förklara för eleverna varför det 

inte går att genomföra en aktivitet som elever önskar. Kostar det för mycket så måste 

pedagogen förklara det, istället för att bara säga att det inte går. Elever ska känna att 

fritidspedagogerna lyssnar på deras önskemål, även om det inte alltid går att 

genomföra. För att elever ska uppfatta miljön på fritids som en demokratisk plats 

måste alla elever få komma fram och våga göra sin röst hörd. 

Fp A menar att personalen ibland måste göra olika val åt eleverna. Hon nämner att 

vissa elever på fritids är unga och hon anser att personalen vet mer vad eleverna 

skulle behöva göra eller träna på.  

Fp C beskriver att elever får komma med förslag på aktiviteter, men att upplägget av 

verksamheten bestämmer pedagogerna själva. Han förklarar att eleverna inte alltid 

ska behöva komma med förslag. Han känner eleverna så pass väl och pedagogerna 

vet vad eleverna gillar och inte gillar. Han menar att ibland är vissa elever trötta när 

de slutat skolan och då vill de bara ta det lugnt på fritids och då ska det få göra det.  

”Eleverna får alltid välja om de vill vara med eller inte, man kan aldrig tvinga ett 

barn att vara med på aktiviteter eller andra saker. När eleverna ger förslag är det 

upp till oss  pedagoger att genomföra det. Vi måste lyssna på barnen och vill dom 

göra en aktivitet så kan man inte alltid säga att vi gör det en annan gång för då tas 

man inte på allvar” (Fp C).  

Fp D menar att det är betydelsefullt att lyssna på elevernas åsikter så mycket som 

möjligt. Hon berättar att på hennes fritids arbetar de utifrån tre ord för att få eleverna 

att vara delaktiga; Våga, Vilja, Kunna. Hon anser att om inte eleverna har något 

inflytande så tröttnar de och vill inte längre vara kvar på fritids om det bara är 

personalen som bestämmer. Hon säger att det då inte blir meningsfullt för eleverna.  

”Det finns alltid en gräns för hur mycket inflytande eleveverna ska ha. Jag leder 

verksamheten tillsammans med mina kollegor. Men vi måste samtidigt vara lyhörda 

som vuxna och pedagoger för att fånga elevernas intressen” (Fp D).   

Sedan säger fp D att det aldrig finns ett absolut nej utan de är alltid lyhörda för de 

förslag som eleverna kommer med. Det är alltid ekonomin som bestämmer om de 

kan utföra det eller inte.  
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De olika fritidspedagogerna nämner att det finns faktorer som avgör hur mycket 

inflytande och delaktighet elever kan ha och det beror på, ekonomi, tid, storlek på 

barngrupp och närmiljön 

5.5 Sammanfattning 

Överlag vet fritidspedagogerna att det är positivt att arbeta med demokrati, inflytande 

och delaktighet. För att fritidsverksamheten ska vila på en demokratisk grund gäller 

det att ge eleverna en viktig kunskap om samhället  och hur man blir en god 

medmänniska. De tycker att det är viktigt att elever  får vara med och bestämma över 

aktiviteter för att deras tid på fritidshemmet ska bli meningsfull. Tre av 

fritidspedagogerna försöker ha samlingar en gång i veckan eller en gång i månaden 

där eleverna får göra sina åsikter hörda, en annan pedagog använder en förslagslåda 

där eleverna får lägga i lappar med förslag på vad de skulle vilja göra för aktiviteter. 

Pedagogerna nämner att de måste berömma om det är en elev som vågar berätta 

något inför gruppen. Majoriteten av fritidspedagogerna anser att det är bra att 

introducera demokrati så tidigt som möjligt. Eftersom pedagogerna ser det som en 

tillgång att eleverna får öva på det redan från början. När det gäller hur 

Fritidspedagogerna bemöter elevers önskemål så nämner de att det är kul när 

eleverna kommer med förslag. Det är betydesefullt att pedagogerna lyssnar på alla 

deras åsikter. Om det är en elev som vill göra någon aktivitet som är dyr, så är det 

viktigt att pedagogerna talar om varför det inte går istället för att bara säga nej. Det 

är också viktigt att lära eleverna om demokrati, eftersom det förebereder eleverna för 

samhällslivet. Pedagogerna upplevs som oeniga om det finns någon gräns eller inte 

för hur mycket inflytande eleverna ska få över verksamheten. De är eniga över att 

verksamheten ska präglas av elevernas åsikter men sedan är det pedagogerna som 

avgör om det går att genomföra eller inte. Pedagogerna berättar även om några 

faktorer som avgör hur mycket inflytande och delaktighet eleverna kan ha. Det beror 

på bland annat ekonomi, tiden, fritidshemmets lokaler och närmiljön. 

 

5.6 Resultatanalys 

Resultatet av vår datainsamling av fritidspedagogernas svar, analyseras efter 

Bolmeier (2006) sex faktorer som påverkar elevers demokrati och inflytande.  

Bolmier (2006) belyser att den första faktorn för att elever ska kunna ha inflytande är 

att pedagogerna tidigt introducerar demokratiska processer och håller fast vid dem. 

Fp A tycker inte att man bör introducera demokrati och inflytande för eleverna i 

förskoleklassen utan tycker att man hellre ska vänta till årskurs två eller tre eftersom 

eleverna då är mognare och kan ta mer ansvar. Fp B, C och D håller med Bolmeier 

och tycker att man ska introducera den demokratiska processen för elever så tidigt 

som möjligt för att eleverna ska vänja sig med att berätta sina åsikter och komma på 

ideér tillsammans med sina kompisar. 

Den andra faktorn är att elever ska få vara närvarande vid planeringar för att kunna 

göra sin röst hörd. Elevråd/fritidsråd är ett bra exempel där eleverna kan lära sig om 

demokrati. Även att hela fritidsverksamheten ska präglas på demokratiska grunder 

och ge möjligheter för eleverna att träna på att bli ansvarstagande och 
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initiativtagande medborgare. Fp A och hennes arbetskollegor använder en 

förslagslåda där eleverna får lägga i en lapp med förslag på aktiviteter. fp B, C och D 

använde storsamlingar som metod. Det innebär att alla elever samlades för att 

muntligt ge förslag på aktiviteter. Om man ska se detta ur ett barnperspektiv och 

barns perspektiv, så använder Fp A sig av ett barnperspektiv eftersom de tolkar 

elevernas förslag eftersom eleverna inte uttrycker dem muntligt. Fp B, C och D utgår 

mer från barns perspektiv eftersom de lyssnar på elevernas önskemål muntligt och 

kan också ställa följdfrågor och behöver då inte försöka tolka elevernas svar på 

samma sätt. 

Bolmeier fortsätter beskriva att den tredje faktorn är att pedagogen ska vara genuint 

intresserad och tro på  att ett demokratiskt arbetssätt är en tillgång, som eleverna 

kommer kunna utvecklas och lära sig av. Samtliga fritidspedagoger har en god 

inställning till demokrati och ser det som en tillgång och ett sätt att göra tiden på 

fritids meningsfull för eleverna. Det är eleverna själva som bestämmer vad som ska 

göras. Fritidspedagogerna menar att pedagogerna är där för elevernas skull och inte 

för att sig själva. 

Faktor fyra är miljön en viktig del i den demokratiska processen. Miljön på fritids 

och i skolan ska vara rymlig och gynna olika aktiviteter. Samtliga fritidspedagoger 

nämner att lokalerna har en stor betydelse för om elever vill vara delaktiga eller inte. 

Det är även närhet till saker som också är avgörande huruvida elevers inflytande kan 

uppfyllas. Vissa tyckte att miljön kunde bli bättre på deras fritidshem. 

Den femte faktorn Bolmeier tar upp är att ledningen i skolan ska förmedla och 

uppmuntra pedagogerna till att arbeta med ett demokratiskt arbetssätt. Tre av fyra 

fritidspedagoger var nöjda med rektorns hjälp med att arbeta demokratiskt men att 

det skulle vara bra med mer planeringstid för att kunna fullfölja alla elevers 

önskemål. En fritidspedagog ansåg att det största ansvaret ligger på pedagogerna 

själva, eftersom det i slutändan är de som ska fullfölja uppdraget. Hen menar ckså att 

det underlättar enormt mycket om alla arbetskollegor ser detta som ett viktigt 

uppdrag för det är svårt att göra det helt på egen hand. 

Den sjätte faktorn är att pedagogerna finns där för eleverna och hjälper och vägleder 

eleverna i sin utveckling i demokrati. Samtliga Fritidspedagoger nämner att det är 

viktigt att de finns där för eleverna och att det också ger förslag på aktivitere så 

eleverna har lite att välja på. Det är betydelsefullt att de inte tystar ner elevernas  

åsikter.Är det något som inte går att utföra så måste pedagogerna förklara varför, det 

bör inte bara att säga ”nej det går inte”. 

 

5.7 Slutsatts 

Utifrån Bolmeiers sex faktorer som belyser hur elevers elevinflytande och 

delaktighet är, så når samtliga fritidspedagoger upp till dessa mål mer eller mindre i 

vår undersökning. Det finns såklart saker att förbättra som fritidspedagogerna själva 

berättar. Den största anledningen till att de inte kan ta elevers inflytande till en högre 

nivå, är på grund av tidsbrist, begränsad ekonomi och närhet till olika aktiviteter.  
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Det är något som saknas av samtliga fritidspedagoger. Det som saknas är tänket 

kring att deras verksamhet dagligen ska präglas av inflytande och delaktighet. De 

nämner att de har stormöten en gång i veckan/månaden eller förslagslåda men 

stormöten har de inte varje dag. Hur gör fritidspedagogerna för att elever ska känna 

sig delaktiga varje dag? Bolmeier (2006) beskriver att att hela fritidsverksamheten 

ska präglas på demokratiska grunder och ge möjligheter för eleverna att träna på att 

bli ansvarstagande och initiativtagande medborgare. 
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6 DISKUSSION 

 

I diskussionskapitlet kommer vi att analysera vårt resultat som framkommit i vår 

studie som jämförs med bakgrund och tidigare forskning. Avsnittet avslutas med 

Resultatdiskussion, metoddiskussion och slutdiskussion. 

 

6.1 Analys 

Vi ser både lika och skilda uppfattningar om hur elevinflytande och delaktighet får 

utrymme i verksamheten genom vår datainsamling och i tidigare forskning. 

Elevinflytande och delaktighet är något som värderas väldigt högt i Skolverket 

(2011) och i Skolverket (2007). Skolinspektionen kritiserar skolor och fritidshem för 

att det brister i arbetet med elevinflytande och delaktighet. Det verkar vara svårare att 

hitta ett fungerande system för detta i verksamheten eftersom tre av fyra pedagoger i 

vår studie anser att de kan bli bättre på demokrati, inflytande och delaktighet om det 

fanns mer tid för planering och en bättre ekonomi.  

Almgren (2006) beskriver att redan år 1946 gav skolkommissionen förslag till att 

skolan ska utbilda demokratiska elever så betraktas ändå elevinflytande som ”något 

av en främmande fågel i skolans värld” (Forsberg 2000, s 123). Det står dock i 

Skolverket (1993) att skolan har blivit bättre gällande sitt arbete med att ha 

elevinflytande i verksamheten. 

Vi har förståelse för att utbilda demokratiska elever och låta dem ha inflytande över 

fritidshemmets verksamhet är lättare sagt en gjort. Det kan också få konsekvenser för 

eleverna senare i livet, likt det Rönnlund (2013) menar att elevinflytande utvecklar 

elevers förmåga att påverka i samhället senare i livet, såvida inte elevernas försök till 

inflytande är verkningslöst vilket då kan leda till en skeptisk inställning till 

demokrati i framtiden. Därför anser vi att det är av stort värde att personalen på 

fritidshemmet lyssnar på sina elevers synpunkter och att pedagogerna också 

respekterar deras åsikter och inte tystar ner eleverna. För att elever ska få ha 

inflytande och vara delaktiga så måste dem få reda på vad som planeras annars blir 

det svårt för eleverna att komma med förslag och åsikter. Vi tycker att pedagoger 

även har ett ansvar att synliggöra för eleverna vad demokrati innebär och att eleven 

måste ha rimliga krav över aktiviteter och uppgifter. Det ligger ett stort ansvar på 

pedagogerna i skolan för att upprätthålla de krav som finns gällande elevinflytande 

och delaktighet eftersom det sällan finns tillräckligt med tid för att kunna lyssna på 

alla elever och ta del av deras åsikter.  

Det är av stort värde att pedagoger ansvarar och stöttar elevers försök till att vara 

delaktiga eftersom eleverna ska våga uttrycka sina åsikter. Elever ska också känna att 

de får gehör för det eleverna säger och att de blir lyssnade på. Elever kan även ta 

lärdom av sina ”misstag” om de vill prova en sak så borde pedagoger inte säga ”nej, 

det går väl inte” utan istället säga ”ja, vi prövar!”. Då får eleverna själva analysera 

och komma fram till att det kanske inte var så bra att göra så utan det kanske blir 

bättre om vi gör på detta sättet istället. Likt det Bolmeier (2006) menar att det är 
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bättre att eleverna får testa och lära sig av sina misstag i skolan än att dem gör 

misstag senare i livet som kan leda till större missöden. 

Elvstrand (2009) presenterar Harts delaktighetsstege som ett verktyg för att mäta 

eller förstå elevers delaktighet. När pedagoger samtalar med elever om vad dem vill 

göra för något, kan man tro att man gör eleverna delaktiga men så är inte fallet. 

Enligt delaktighetsstegen har man då bara nått upp till den första nivån i stegen som 

kallas Manipulation eftersom pedagogerna inte gör det tydligt och förklarar varför 

eleverna ska få vara med och bestämma. Det krävs att hela verksamheten präglas av 

en demokratisk grund och samtala med eleverna om varför de ska få yttra sina 

åsikter. 

Forsberg (2000) menar att elevinflytande har många ansikten och är ett begrepp som 

inte enkelt fastställas. Elevinflytande och delaktighet är inte bara till för att fostra 

demokratiska medborgare utan Selberg (2001) belyser att det även kan ske en 

lärandeprocess när eleverna får vara med i planering och välja te.x. ett temaarbete. 

Av erfarenheter så tycker vi båda att det var roligare att arbeta med något som man 

själva hade valt eftersom det var motiverande och man ville lära sig mer samt att 

kunskapen fastnade på ett annat sätt.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

Att genomföra kvalitativa intervjuer med fyra verksamma fritidspedagoger som 

arbetar på olika fritidshem  fungerade bra. Intervjuerna gav mycket information och 

forskningsfrågorna kunde besvaras. Att använda en ljudinspelning underlättade vid 

intervjun eftersom samtalet kunde flyta på bättre och man kunde ha ögonkontakt 

istället för att kolla ner och skriva på sitt papper. Efterarbetet underlättades även det 

med inspelning eftersom man kunde lyssna på  intervjuerna flera gånger för att 

kontrollera att vi tolkar det på rätt sätt.   

Efter dessa genomförda intervjuer står det klart för oss att fritidspedagogerna arbetar 

med demokrati, inflytande och delaktighet men också att de skulle vilja arbeta med 

det ännu mer om det fanns mer tid och pengar. Rektorn har en betydelse för hur 

pedagogerna arbetar med detta men det största ansvaret ligger ändå på 

fritidspedagogerna själva. En av fritidspedagogerna i undersökningen nämner att 

eleverna ska lära sig hur det svenska samhället fungerar och personalen ska vara en 

en förebild för eleverna och visa hur man ska vara mot varandra. Bergström och 

Holm (2002) menar att demokrati utvecklas tillsammans med andra och om skolan 

och fritidshemmet ska vara en institution där demokrati råder så ställs det krav på hur 

fritidshemmet och skolan organiseras. Skolan och fritids ska vara en plats där elever 

ges möjligheter att förstå den demokratiska processen så är det personalen som ska 

vara ett stöd för eleverna.  

Fritidspedagogerna i vår undersökning är eniga om att fritids har som uppgift att 

uppfostra demokratiska medborgare. De ska också låta eleverna få inflytande i 

verksamheten och få vara  med och bestämma över aktiviteter och liknande för att 

göra elevers tid på fritids meningsfull. Klerfelt och Haglund (2011) belyser att 

fritidshemmets främsta uppgift när det gäller att uppfostra eleverna till demokratiska 
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medborgare är genom att låta elever få inflytande och vara delaktiga och få uttrycka 

sig i verksamheten. 

Pedagogerna i vår undersökning är också eniga om att det är viktigt att förklara för 

eleverna varför det inte går att genomföra en aktivitet som de önskar, istället för att 

bara säga ”nej det går inte”. Det gäller att personalen är flexibel och kan komma med 

en annan liknande idé fast att genomföra den aktiviteten eller utflykten på ett annat 

sätt. Berg et al (2011) Det är av stor betydande roll att personalen försöker bekräfta 

elevers försök till delaktighet. Pedagogerna ska inte fastna i det som inte går att 

genomföra utan istället se möjligheter att göra en viss aktivitet men till ett realistiskt 

och kanske mindre projekt. 

 

6.3 Metoddiskussion 

För att göra undersökningen använde vi den kvalitativa forskningsmetoden och den 

lämpade sig bra för vår studie eftersom vi fick svar på våra frågeställningar. Vi fick 

fram hur fritidspedagoger arbetar med elevinflytande, demokrati, delaktighet och vad 

dessa begrepp innebär samt hur hur de bemöter elevers åsikter. Genom den 

halvstuktuerade intervjun kunde ordningen på intervjufrågorna ändras efter hur 

samtalet fortgick. Vi kunde också ställa eventuella följdfrågor för att få djupare svar. 

Vi använde en mobiltelefon för att spela in intervjun och då kunde vi helt fokusera 

på samtalet och när vi kom hem kunde vi lyssna på intervjuerna igen som 

underlättade för oss när vi skulle transkribera samtalet.  

Det går inte att få ett exakt klartecken på hur pedagoger arbetar med demokrati och 

inflytande eftersom fritidspedagogers syn på elevinflytande varierar och det går inte 

säga att, så här är det. Om fler intervjuer genomförts hade vi kanske fått flera synsätt 

och arbetssätt på elevinflytande, delaktighet och demokrati. Vi tror dock inte att 

resultatet skulle förändrats avsevärt om vi utfört fler intervjuer eftersom svaren vi 

fick var återkommande. Om vi hade velat göra en större undersökning skullle vi 

använt oss av enkäter som skickas ut till många fritidspedagoger. Vi skulle också 

undersökt hur det ser ut på fritidshemmen runt om i hela Sverige. Det som är 

nackdelen med enkäter är att det inte går att ställa följdfrågor, så man får en djupare 

innebörd i samtalen. Vi valde att genomföra intervjuerna med personer vi redan är 

bekanta med eftersom det blir en bekvämare situation för både oss och personen som 

blir intervjuad. Nu i efterhand ser vi både positiva och negativa sidor med att vara 

bekanta med den man intervjuar. Det finns en risk att man under intervjun inte ställer 

fler följdfrågor eftersom som man ibland redan vet svaret, om man har vart i 

verksamheten.  
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6.4 Slutdiskussion 

Vi håller med det som Forsberg (2000) menar att elevinflytande har många ansikten 

och ett begrepp som inte enkelt går att fastställa. Genom att utgå från vår 

datainsamling är fritidspedagogerna eniga om vad delaktighet är. Det innebär att 

elever ska vara med i aktiviteter och få synas och höras. Inflytande innebär att elever 

ska få ha åsikter på innehållet i verksamheten, till exempel vad de vill göra för 

aktiviteter. Demokrati är ett begrepp de använder sig av för att fostra demokratiska 

medborgare, där pedagogerna har som uppgift att lära ut betydelsefull information 

om det samhälle vi lever i och hur man blir en bra medmänniska. Samtliga 

fritidspedagoger tycker att dessa begrepp är positiva och något de vill arbeta med så 

mycket som möjligt. Det finns dock ramar som avgör hur mycket aktiviteter och 

utflykter de kan göra eftersom fritidspedagogerna efterfrågar planeringstid och 

pengar. Vi anser att det även kan vara en svårigheten att omsätta förväntningar på 

inflytande och samtidigt värna om alla andra mål andra som finns i läroplanen samt 

att fostra eleverna till demokratiska medborgare. 

Vi ser både likheter och olikheter i vilken metod fritidspedagogerna använder, som 

var med i vår undersökning. Det vanligaste var att de har samlingar och sedan var det 

ett fritidshem som använde en förslagslåda. Det finns såklart nackdelar och fördelar 

med båda metoderna. Det positiva med samlingar är att eleverna får öva på att 

muntligt uttrycka sina åsikter. Vi ser också en problemation med detta eftersom det 

inte passar alla elever. Enligt Brumark (2010) är det inte självklart att alla elever har 

mod att yttra sina åsikter inför sin klass eller rent av saknar motivation och väljer 

istället att vara passiv. Det positiva med att ha en förslagslåda är att alla elever vågar 

yttra sig eftersom de kan vara anonyma. Det som är negativt är att eleverna inte 

behöver yttra sig muntligt och får då inte tränas i det. Dessutom får pedagogerna 

tolka deras önskemål och då kanske de tolkar förslaget på fel sätt. Det ultimata hade 

kanske varit att använda sig av både samtal och ha en förslagslåda.  

För att fritidsverksamheten ska vara meningsfull för eleverna så krävs det att 

pedagogerna lyssnar på elevernas önskemål. Skolverket (2007) belyser att 

meningsfull fritid innebär att elevers vistelse på fritids är lustfull och anpassad till 

elevers intressen och tidigare erfarenheter.  

 

6.5 Fortsatt forskning 

Nu fokuserade vi på hur fritidspedagoger tolkar begreppen inflytande, delaktighet 

och demokrati och hur de bemöter och arbetar med dessa. För att få ett annat 

perspektiv på elevinflytande, demokrati och delaktighet. Skulle en fortsatt forskning 

vara att intervjua elever intressant. För att ta reda på hur eleverna själva anser sig ha 

för inflytande och delaktighet över fritidsverksamheten. Det som pedagogerna tror 

att de arbetar med kanske inte eleverna uppfattar och tvärt om. 
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BILAGA  

 

Intervjuguide 
 

 Hur länge har du arbetat som fritidspedagog?  

 

 I läroplanen står det att skolan ska utbilda sina elever till demokratiska 

medborgare. Hur arbetar ni för att uppnå det målet? Får ni stöd från 

ledning/rektor med ert arbetssätt? 

 

 När börjar ni introducera den demokratiska processon för eleverna och deras 

rätt till att ha inflytande i verksamheten? 

 

 Anser du att er fritidsverksamhet ger eleverna möjlighet till att ha inflytande? 

 

 Vart går gränsen för hur mycket eleverna får vara med och bestämma? 

 

 Vad innebär begreppen demokrati, elevinflytande och delaktighet för dig som 

fritidspedagog? 

 

 Har synen på elevers rätt till inflytande och delaktighet i verksamheten 

förändrats under din tid som fritidspedagog? 

 

 Hur bemöter du eleverna när de har åsikter, förslag eller synpunkter på 

verksamheten? 

 

 Skulle du vilja ge eleverna större inflytande över verksamheten än vad ni gör 

idag? 

 

 Har ni en miljö på fritids som gynnar den demokratiska processen? 

Uppmuntrar lokalerna elevernas intresse för att vara delaktiga? 

 

 

 

 

 

 


