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Sammanfattning

Syftet med denna studie var att ta reda på fritidspedagogers upplevelser om barnen hade inflytande på 
fritidshemmen samt hur pedagogerna förstärker barnens möjlighet till inflytande i verksamheten. 
Metoden som valdes var kvalitativa intervjuer då det ansågs mest lämplig för denna studie som 
handlar om att intervjua fritidspedagoger. Resultatet visade att de 6 fritidspedagogerna som deltog i 
studien hade olika syn på i vilken mån barnen hade inflytande på fritidshemmet och i vilka 
demokratiska aspekter fritidspedagogerna arbetade med att införa inflytande. Resultatet har sedan 
analyserats med hjälp utav Maria Ursberg (1996) tre interaktionsstilar. Fritidspedagogerna som deltog 
i studien var från både Värmlands län samt Stockholms län. Slutsatsen som kan dras är att 
elevinflytande bör förstärkas ytterligare på fritidshemmet.  
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Förord
Mitt intresse för fritidspedagogernas syn på inflytande kom när jag under min verksamhets förlagda 
utbildningsperiod upplevde att inflytandet för barnen inte var särskilt stort och fick då en tanke om att 
forska om hur fritidspedagogerna såg på sin syn att ge inflytande till barnen.

Jag vill tacka fritidspedagogerna och skolorna som deltagit i studien. Det har varit intressant och 
lärorikt att tagit del av era svar. 

Jag vill tacka mina föräldrar Dick, Laila, min bror Andreas, Stina och handledare Camilla Rindstedt 
för bra stöttning och engagemang i mitt arbete. 

Stockholm – Oktober 2017 
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Inledning

I dagens skola och fritidshem finns det stora skillnader i vart barnen får vara med och ha inflytande i 
verksamheterna. Problemområdet är intressant i den meningen att barn styrs mycket utifrån vuxna 
människors syn men barn ska ha lika mycket rätt till att vara med och bestämma. I en artikel från 
tidningen fritidspedagogik (2015) benämner två fritidspedagoger att de trodde barnen hade ett reellt 
inflytande i verksamheten och visste vad det innebar att få vara med och påverka i verksamheten. Men
så var inte fallet enligt artikeln utan barnen såg inflytande som olika val man kunde göra i 
verksamheten. Enligt Skollagen (2010:800) skall barn ha rätt till inflytande under sina studier. 
Inflytande ska ske efter mognad och barnets ålder. Barnen skall ges möjlighet att utveckla sitt 
inflytande i frågor som de berörs utav i både skola och fritidshem enligt Skollagen (2010:800). Detta 
är också något som tas upp i Unicef barnkonventionen (2009) artikel 12 där det beskrivs att barn ska 
ha rätt till att få ge sin åsikt i frågor som barnet berörs utav samt att barnet blir hörd utav den vuxne. I 
Allmänna råd för fritidshem Skolverket (2015) beskrivs att barn ska ha en möjlighet att påverka 
fritidsverksamheten vad gäller inflytande och delaktighet när det gäller till exempel aktiviteter. I 
nuvarande läroplanen Lgr11 (Skolverket, 2017) beskrivs riktlinjerna att alla som arbetar med barnen i 
skolan/fritidshemmet skall stödja barnets potential till att våga ta ansvar till sitt eget inflytande. 

Pihlgren (2011) menar att barnperspektiv är det som fritidspedagoger ser som en naturlig 
utgångspunkt i sitt arbete på fritidshemmet med tanke på att de arbetar med barn. Åberg och Lenz 
Taguchi (2005) menar att som fritidspedagog så har man ett stort ansvar för att genomföra 
demokratiska värderingar i fritidshemmet samt att använda sig utav ett demokratiskt förhållningssätt. 
För att kunna genomföra detta måste man som fritidspedagog synliggöra värdegrunden i den 
vardagliga verksamheten samt att bjuda in barn till demokratiskt förhållningssätt där barnen får berätta
vad de tycker att de ska få vara med och bestämma i verksamheten. Samtidigt som de tar del utav vad 
andra barn tycker och tänker.

Pihlgren (2011) anser att barn har litet inflytande på fritidshemmen. Därför behövs det mer kunskap 
om hur man som fritidspedagog kan arbeta med elevinflytande på fritidshemmet för att kunna 
förstärka barnens inflytande på verksamheterna. Därför har jag för avsikt att intervjua fritidspedagoger
för att få en syn utav hur de ser på inflytande i sin verksamhet och hur de tänker kring att ge barnen 
möjlighet till att få ett gediget inflytande i verksamheten. Detta ämne kommer undersökas genom 
Ursberg (1996) tre interaktionsstilar med social ordning där fritidspedagoger förhåller sig till tre olika 
sätt att arbeta med inflytande på fritidshem.
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Tidigare forskning 

Det har inte tills detta datum utforskats så mycket om fritidshem och inflytande. Däremot förekommer 
det en del forskning inom skola och förskola.

Urvalet av ämnet som redovisas har olika utgångspunkter och forskningsresultat.  Forskningen kring 
barns rätt till demokrati, inflytande i skolan och fritidshemmet kommer att tas upp samt olika former 
av demokrati som barnet/eleven skall ges möjlighet till.

Demokrati 
Carlsson och Nilholm (2004) skriver i sin forskningsartikel om demokrati och inkludering utifrån flera
former av demokratiska sätt som till exempel skulle kunna vara lämpliga för att höja inflytandet på 
fritidshemmet. Artikeln baseras på betydelser av demokrati och inkludering i skolan. Som modeller 
nämns representativ demokrati, deltagardemokrati och deliberativ demokrati. Vad gäller representativ 
demokrati betyder det att en individ blir utvald att framföra gruppens åsikter vidare. Det är den 
individen som är bestämmande. I skolan och på fritidshemmet finns det flera former av råd och 
därmed är det de som bestämmer som ett exempel i representativ demokrati. När det rör sig om 
deltagardemokrati beskriver Carlsson och Nilholm (2004) att alla som berörs av ett beslut ska ha en 
möjlighet att vara delaktig i förberedandet av arbetet samt kunna få ge förslag. I fritidshemmet skulle 
det kunna innebära att fritidspersonalen beslutar att barnen får välja på två aktiviteter och i det fallet få
vara med och ge förslag vilka aktiviteter det blir. När det gäller deliberativ demokrati så handlar denna
modell om att fritids barn/arbetslaget har ett samtal om något som skall påbörjas där alla får möjlighet 
att få sin röst hörd (Carlsson och Nilholm, 2004). I deliberativ samtal så har det inte så stor betydelse 
om flera röstar på ett ärende utan man möts på halva vägen och får igenom ett kollektivt fastställande 
enligt Carlsson och Nilholm (2004).

Englund (2007) beskriver den deliberativa demokratin som samtal där olika synvinklar riktas mot 
varandra. Samt att åtskilliga uttalanden ges plats därtill att kunna ta in och lyssna på vad den andra 
individen har för argument. Persson (2010) har undersökt pedagogers syn på barn och elevers 
demokratiska utveckling och påvisar att pedagogerna i stort ville stärka elevernas deltagande i att ha 
möjlighet att påverka undervisningen i skolan. I studien har det framkommit att pedagogerna ansåg att 
alla elever inte hade samma förutsättningar att kunna påverka i undervisningen. Det rörde sig om barn 
som hade svårt för att uttrycka sig i språkligt bruk. 

Arnér (2009) har i sin studie om förskolebarn studerat barnens inflytande och demokrati inom 
förskolan där Arnér tar upp om barnperspektiv och barns perspektiv. Arnér (2009) beskriver att 
barnperspektiv utgår ifrån vuxnas syn på barn medan barns perspektiv enligt Arnér utgår ifrån barns 
egen miljö där man siktar in sig på vad som är viktigt för barnet och utgå ifrån vad barnet anser. Man 
har intervjuat barnen och frågat om vad de anser att de fått inflytande över. Och resultatet påvisade att 
barn ansåg att de vuxna bestämde när det de hade som önskemål inte gick att genomföra.
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Inflytande och delaktighet
Johannesen och Sandvik (2009) tar i sin studie upp barns delaktighet och inflytande i förskolan där de 
beskriver att vuxna personer har stor makt över barns möjligheter till inflytande och delaktighet där 
makten och situationen påverkar barns möjlighet till inflytande och delaktighet. Enligt Johannesen och
Sandvik (2009) är det extra viktigt att inte utgå från maktposition i förskolemiljön utan istället låta 
barnen få vara med och vara delaktiga i vilka regler som ska gälla i verksamheten. 

Rönnlund (2011) har gjort en studie om lärare som frågar sina elever om de ansåg att de fick vara med 
och bestämma. Eleverna som blev intervjuade i studien ansåg att läraren lyssnade men att deras 
informella inflytande inte hade så stor påverkan och läraren bestämde ändå i slutändan vad som sedan 
skulle ske.

Danell (2006) tar i sin doktorsavhandling upp om elevinflytande där Danell intervjuat flera pedagoger.
Enligt de intervjuade framkommer det att elevinflytande är ansvar och bestämmelser. Resultatet 
påvisar att eleverna som hade fått tagit ett stort ansvar samt varit med och bestämt hade stora 
möjligheter att påverka sitt inflytande på verksamheten.

Elvstrand (2009) har i sin doktorsavhandling berört inflytande där eleverna har givit sin synpunkt i vad
eleverna kan påverka. Enligt eleverna som blev intervjuade i studien kunde de främst ha inflytande i 
aktiviteter som inte var lika styrda som lektioner några andra exempel som nämns är att eleverna 
kunde ha inflytande i röstning och genom att få ge förslag i en förslagslåda.

I ytterligare en doktorsavhandling har Aspán (2009) studerat barns inflytande i form av olika 
skolprojekt där hon hade flera mål med projektet. Första målet var att nå ut med kunskap om elevers 
rätt, till både eleverna och personal. Andra målet var att hitta strukturer för elevinflytande för att kunna
föra över till andra grundskolor. Det som framkommer i resultatet är att under tiden av projektet får 
eleverna mer inflytande i vissa ämnen där eleverna får vara med och bestämma till viss mån. Å andra 
sidan ansåg eleverna att de som är i elevrådet har större möjlighet till reellt inflytande men att det 
blivit ett bättre klimat på skolan efter att projektet hade genomförts på skolan. Däremot tog inte lärarna
hänsyn till elevernas yttringar om de inte var i samförstånd med lärarnas förväntningar.   

Elvstrand och Närvänen (2016) har i sin studie utforskat barns egna perspektiv på delaktighet i 
fritidshemmet. Studien bygger på intervjuer med barn som berättar om vad de själva anser att de får 
vara delaktiga i fritidshemmet. Resultatet visar att barnen tyckte att de fick vara med och bestämma 
när det gällde den fria leken. Däremot så ansåg barnen att det fanns många saker som de inte kunde 
påverka det gäller bland annat regler, rutiner och aktiviteter.  Elvstrand och Närvänen beskriver att de 
äldre barnen får större möjlighet till inflytande än de yngre och som ett exempel gå till skogen utan 
vuxet sällskap. 
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Tre argument till elevinflytande
Aspán (2005) skriver om motivet till elevinflytande där hon omnämner SOU 1996:22; Aspán nämner 
tre argument, ”det är en mänsklig rättighet”, ”det ingår i skolans uppgifter att fostra demokratiska 
medborgare” och delaktighet är en förutsättning för lärande och att elever skall ha rätt till inflytande. 
Utifrån skolkommittén är det en mänsklig rättighet som man har och att man inom skolan har en 
uppgift att ge fostran till demokratiska invånare samt att delaktighet är en utgångspunkt för 
kunskapsinhämtning. Aspán menar vidare att inflytande ger eleverna ett större engagemang att delta i 
alla former av aktiviteter som de berörs utav.

Elevinflytande på fritidshemmet
Haglund (2015) har gjort en studie om inflytande på ett fritidshem där han lyfter fram vilka 
möjligheter till inflytande barnen har när det gäller aktiviteter på fritidshemmet. Haglund (2015) 
skriver att barnen har störst möjlighet till inflytande när det gäller den fria leken. Barnen har möjlighet 
att påverka vad de vill leka samt med vem de vill leka. Däremot har de inte så stort inflytande i var de 
fick leka. Samtliga barn behöver också vara ute en bestämd tid efter deras mellanmål för att 
fritidspersonalen skall ha möjlighet att ha koll och uppsikt över barnen.

Fritidspersonalen brukar erbjuda barnen tematiska aktiviteter för att de ska nå de olika målen som 
finns i läroplanen (Haglund, 2015). Barnen får möjlighet att frivilligt delta i de tematiska aktiviteterna 
som är organiserade av personalen. Resultatet visar att barnen inte frågade om att få vara med och 
besluta i vilka aktiviteter som skulle genomföras då Haglund (2015) menar på att barnen var nöjda 
med vad som erbjöds och det har att göra med att aktiviteterna var strukturerade.

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna intervjustudie är att ta reda på vilka tankar fritidspedagogerna hade kring barns 
inflytande på fritidshemmet och hur fritidspedagogerna möjliggjorde att barnen fick inflytande i 
verksamheten.

Frågeställningen är:

 Hur uppfattar fritidspedagogerna att barnen har inflytande på verksamheten

 Hur möjliggör fritidspedagogerna till att stärka barnens inflytande?
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Teoretiskt perspektiv

Interaktionsstilar 

Som teoretisk utgångspunkt valdes Maria Ursberg tre interaktionsstilar i föreliggande arbete om 
fritidspedagogers förhållningsätt till barns inflytande på fritidshemmet. Teorin kommer användas för 
att analysera svaren på mina resultat. Ursberg förklaringar av interaktionsstilar gör det möjligt för mig 
att kunna se mönster i hur de intervjuade personerna tillämpar sig utav olika interaktionsstilar när det 
gäller hur de ger barnen möjlighet till inflytande på verksamheten därav är detta perspektiv lämpligt i 
denna studie. Ursbergs tre interaktionsstilarna är enligt följande:

Social ordning med fast struktur

Med interaktionsstilen social ordning med fast struktur menar Ursberg (1996) att det finns bestämda 
rutiner på fritidshemmet hur verksamheten ska fortgå när det gäller närvarokontroll, gruppindelningar 
och turtagande. Fritidspedagogen är här den vuxne som är den som leder individerna och planerar 
aktiviteter för barnen. I sitt förhållningssätt är pedagogen rättvis, fördelar arbetsuppgifter på ett 
demokratiskt tillvägagångsätt och ser till att individerna får ta ett individuellt ansvarstagande.  
(Ursberg, 1996). Genom den fasta strukturen menar Ursberg att det inte så ofta förekommer situationer
där barn går emot rutiner, regler eller uppgörelser som är gjorda. Pedagogen behöver därmed inte 
utöva gruppkontroll att det ska få konsekvenser (Ursberg, 1996).

Social ordning med öppen och flexibel struktur

Genom interaktionsstilen social ordning med öppen och flexibel struktur så arbetar fritidspedagogen 
med att vara lyhörd för barns intresse, vad de har för önskemål och ser vilka förmågor barn har. 
Fritidspedagogen ser till att barn har möjlighet att vara delaktiga i planering av verksamhet och 
pedagogen fungerar som bollplank, ser till att saker blir utförda och styr upp verksamheten. Regler och
normer är inte bestämda utan sätts utifrån den aktuella situationen. Vid konflikter använder pedagogen
dialog och argumentation för att lösa konflikterna. Barn blir respekterade och blir uppmuntrade och 
har en påtaglig möjlighet till medbestämmande. Samt har ansvar för sina egna och gemensamma 
uppgifter i verksamheten (Ursberg,1996).

Social ordning med sluten och styrd struktur

Genom att använda sig utav interaktionsstilen social ordning med sluten och styrd struktur menar 
Ursberg (1996) att fritidspedagogen har ett bestämt förhållningsätt hur rutiner av regler och normer 
ska efterföljas. Och pedagogen utövar en form av makt genom att vara den som visar högre ställning 
mot barn som är underordnade och ska lyda det pedagogen säger. Barn har därmed inte speciellt 
mycket utrymme att få inflytande i varken planering av verksamheten eller i det individuella 
skapandet. Genom att vara informatör som Ursberg kallar det så förklarar pedagogen vad barnen skall 
göra och om det är så att barnen inte skulle förstå instruktionen går pedagogen in som instruktör och 
som Ursberg benämner det går pedagogen in och visar hur aktiviteten går till (Ursberg,1996). När jag 
ska analysera resultatet kommer jag använda mig utav Ursbergs interaktionsstil social ordning med 
fast struktur samt interaktionsstil med öppen och flexibel struktur som jag beskrivit ovan.
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Metod

Kvalitativa intervjuer
För att kunna genomföra undersökningen var kvalitativ metod det mest lämpliga alternativet eftersom 
syftet med studien var att få fram fritidspedagogers syn på barns inflytande. Ahrne och Svensson 
(2011) menar att genom att undersöka miljöer som ligger nära varandra får man en större kännedom 
om det man ska studera. Trost (2010) anser att om man ska undersöka hur personer resonerar så är 
kvalitativa metoder ett utmärkt val. Målet har varit att låta intervjun bli jordnära där pedagogerna ska 
känna sig trygga i intervjusituationen för att de ska kunna vara så uppriktiga som möjligt. Därför blev 
valet att inte ge ut frågorna i förväg till de intervjuade. Däremot kunde ett alternativ ha varit att 
genomföra intervjun med frågeformulär eller att dokumentera med hjälp av anteckningar av vad 
intervjuaren säger. I stället användes inspelning som har mest fördelar där man kan gå tillbaka och 
lyssna på vad den intervjuade sagt och bilda sin egen uppfattning hur intervjuaren tolkar frågan. Valet 
föll på att genomföra intervjun genom utvalda frågor där intervjuaren fick svara på vad denne ansåg 
om ämnet i nedbrytande frågor. Ahrne och Svensson (2011) tar upp att man kan rätta frågorna efter 
hur intervjun går istället för att använda sig till ett frågeformulär. Nackdelar med metoden är när man 
intervjuar på café så är volymen oftast väldigt hög och detta medför att det som sägs av den 
intervjuade inte hörs klart och tydligt och det blir svårt för den som ska lyssna av materialet och sedan 
transkribera att höra vad den intervjuade sa.

Urval och avgränsningar
Urvalet har tillkommit efter syftet och frågeställningarna som ställts till en specifik yrkesgrupp i form 
av utbildade fritidspedagoger. Då det var viktigt att de tillfrågade undersökningspersonerna var 
utbildade fritidspedagoger så föll övriga skolpersonalen bort i kriterierna eftersom syftet med studien 
var att ta reda på hur fritidspedagoger uppfattar att barnen har inflytande i verksamheten samt hur de 
uppmanar till att stärka barnens inflytande. Anledningen till att intervjua en viss del av personal på 
skolor istället för barnen är en av följd av sekretessmässiga skäl då det krävs godkännande från både 
skolan, föräldrar samt barnet själv. Men också på frågeställningen som är riktad till en yrkesgrupp och 
hur de ser på ämnet som undersökningen handlar om. Självfallet hade det varit intressant att fått 
barnens perspektiv på hur de ser på sitt inflytande men i det här ärendet anser jag att det gynnar min 
uppsats att intervjua fritidspedagoger, därför att man får en omfångsrik och variation på hur 
fritidspersonalen ser på elevinflytande på fritidshemmet. Till att börja med letade författaren efter 
behöriga fritidspedagoger via sociala medier där ett inlägg skrevs om vad undersökningen handlade 
om och att det söktes intervjupersonal som omfattade Stockholms kommun och att de som ville bli 
intervjuade skulle vara utbildade. Det knöts kontakt med 3st pedagoger som det sedan gjorde upp tider
med när de hade möjlighet att bli intervjuade. Efter att de hade blivit intervjuade mailades det ut till en
kommun i Värmland där totalt sju skolor blev tillfrågade men det var endast tre som valde att svara på 
mailet. Valet av Värmland och kommun beror på att jag själv är född och uppvuxen i denna kommun 
och trodde att det skulle bli lättare att få tag på behörig personal än i Stockholmsområdet då jag hade 
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kontakter sen tidigare.  Därmed fick en resa till Värmland bokas och datum fastställdes där de 
intervjuade hade möjlighet att besvara frågorna. Detta genomfördes i oktober. En av intervjuerna fick 
ske i mitt eget barndomshem på grund av praktiska skäl för den intervjuade, de två andra intervjuerna 
skedde på skolorna och i deras konferensrum.

Undersökningspersoner

Antalet undersökningspersoner var sex stycken, tre av de intervjuade kommer från Stockholms län och
tre stycken kommer från Värmlands län de hade en medelålder på 30 år och i det yrkesmässiga var 
medelåldern 12 år som de utbildade fritidspedagogerna arbetat.  Skillnaden mellan fritidspedagogernas
ålder leder till en omväxlande nivå av den yrkesmässiga erfarenheten i studien. Författaren har endast 
lyckats fått kvinnliga intervjuer men det viktiga är hur fritidspedagogen pratar om vad de anser om 
elevinflytande på fritidshemmet och inte vilket kön som intervjuats. Alla de intervjuade jobbar med 
barn från sex-årsverksamhet upp till årskurs tre. Alla namn som är förekommande i intervjuerna är 
fingerade.

Insamlingsteknik

Intervjuguiden tillkom efter att ämnet hade bestämts där författaren satte sig ner och funderade ut vilka
frågor som var intressanta att få besvarade från fritidspedagogerna. Till att börja med blev tanken att 
ställa lite mer vardagliga frågor för att få ett lugn hos de intervjuade personerna till att sedan fördjupas 
i ämnet. Trost (2010) tar upp om detta där han skriver att kvalitativa metoder betecknas som att man 
ställer väldigt enkla och rättfärdiga frågor där svaren kan bli komplicerade och innehållsrika. Det 
medför att efter alla intervjuer är genomförda så har man ett välförsett material där man med en gnutta 
framgång och solid arbete kan hitta många intressanta uppfattningar, mönster och skillnader i svaren. 

Genomförande
Till att börja med skickades ett informationsbrev ut till skolor som valts ut i Värmland via mail 
samtidigt som förfrågan ställdes ut på sociala medier till personer som nappade i Stockholms området 
där de även fick gå igenom informationsbrevet (Bilaga 1). Det skrevs inte ut hur lång tid intervjuerna 
skulle ta utan det beror på vilken tid den intervjuade hade möjlighet till och anpassade tiden efter den 
intervjuades möjlighet.

Intresset var att ta reda på de intervjuades perspektiv på hur barn hade möjlighet till inflytande på 
fritidshemmet och hur de ställde sig till att låta barn få möjlighet att vara med och påverka vad gäller 
inflytande. Författaren har styrt samtalen efter sin intervjuguide där författaren utgått från sin 
frågeställning. Samtidigt med utskicket av informationsbrev skickades även med samtyckesformulär 
(se bilaga 2) där de fick ta del av studiens syfte och godkänna att de ville delta i studien samt bli 
inspelade. 

Materialet som samlades in för att kunna genomföra denna undersökning och som varit nödvändig för 
att få ihop denna uppsats har skett med hjälp av intervjuer, dessa skedde inom en 2 veckors period. De 
flesta intervjuerna ägde rum på intervjupersonens arbetsplats. En av intervjuerna skedde i skolmiljön i 
utvalt rum som var ledigt. En intervju skedde på café då den intervjuade inte hade möjlighet att få tag 
på rum som kunde användas för att genomföra intervjun. Den sista intervjun skedde hemma i 
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författarens barndomshem då den intervjuade inte hade möjlighet att ta emot mig på arbetstid. Varje 
intervju var 30 min lång.

Valet blev att intervjua sex personer. Antalet valdes efter rekommendationer av min 
uppsatshandledare och efter hur svårt det var att få fram personer som ville ställa upp. Ahrne och 
Svensson (2011) rekommenderar att man intervjuar mellan 6-8 stycken för att det ska bli tillräckligt 
med material och att man ska få skiftande svar av intervjufrågorna.

Ahrne och Svensson (2011) beskriver att det kan vara svårt att få till en intervju på en arbetsplats men 
att de intervjuade oftast är villiga att ställa upp trots att det inte finns möjligheter till lokaler att bli 
intervjuade i på arbetsplatsen. Något som kan vara negativt med att göra intervjuer i hemmamiljö är att
det kan bli allt för bekvämt och den intervjuade utgår ifrån sin privata roll i stället för sin 
professionella identitet och därmed talar mer utifrån sin personliga uppfattning än sin yrkesroll.

Databearbetning och analysmetod
Samtliga intervjuer har spelats in med ljudupptagare. Sedan har de inspelade intervjuerna 
transkriberats från en schematisk transkriptionsmodell genom att skriva ner på dator vad de 
intervjuade har sagt och skrivits ut för att kunna börja den tilltänka analysen. Tekniken har fungerat 
bra och det har varit ganska enkelt att höra vad som sägs i de inspelade filerna. I enstaka fall då 
intervjun hållits på café har ljudet påverkats av lokalen samt ljudnivån i lokalen. Placeringen av 
ljudupptagare har författaren varit väldigt noggrann med och sett till att denne legat nära den 
intervjuade personen. Intervjuerna gjordes under en tvåveckorsperiod och blev totalt sex stycken till 
antalet. Intervjufrågorna har varit likadana till alla som intervjuats, dock har det tillkommit följdfrågor 
som skiljt sig åt i vissa intervjuer.

Intervjuerna har analyserats genom en induktiv tematisk analysmetod Braun och Clarke (2006). Den 
tematiska analysen utgick ifrån sex olika steg från Braun och Clarke (2006) tematiska analysmetod. I 
det första steget gällde det att knyta till sig det insamlade materialet i studie intervjuerna samt att det 
var viktigt att det som transkriberades var information som man hade nytta utav i studien och att 
genomlyssna det digitala materialet en extra gång. I det andra steget var det viktigt att ha skrivit ner en
lista utav det man fått ut av materialet för att sedan kunna hitta koder i det analyserade för att kunna 
forma kategorier. I det tredje steget framkom kategorier som valdes utifrån materialet som hade 
samlats ihop. I det fjärde steget fanns det kandidater som sorterades utifrån om det var 
sammanhängande mönster eller inte. I det femte steget valdes teman ut för analysen där det var viktigt 
att man kunde skilja på vad som var tema och vad som inte var tema. I det sjätte steget tillkom 
produceringen av undersökningen där det var viktigt att berätta om det komplicerade i 
undersökningsmaterialet för att kunna övertyga läsaren. Samt att berätta om levande exempel. Och att 
den analytiska berättelsen måste ses bortom framställningen av uppgifterna samt utge argument utifrån
forskning.
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Forskningsetiska överväganden 
När det gäller den etiska aspekten med undersökningen har författaren varit noga med sina 
överväganden och använt material från Vetenskapsrådet (2002) samt (2017).

En av de viktigaste aspekterna vad gäller forskningsetiken står det i Vetenskapsrådet (2017) att man 
skall beakta frågor som rör hur intervjuobjekt eller undersökningspersoner får behandlas. Detta är 
något som kommer tillämpas i denna studie.

Vad gäller Vetenskapsrådet har dem upprättat ett informationskrav till den som skall genomföra en 
undersökning genom forskning. I de kraven skall man som forskare informera om deltagarnas uppgift 
i undersökningen och vilka villkor som finns för de som deltar. Deltagarna ska därefter upplysas om 
att det är valfritt att delta samt att de kan avbryta sin medverkan i undersökningen när som helst. Det 
skall finnas information om allt som har med undersökningen att göra som kan påverka deras vilja att 
delta. Författaren har valt att följa reglerna eftersom det är viktigt att skydda deltagarnas integritet. Till
att börja med har författaren informerat om de deltagandes roll i undersökningen samt vad 
undersökningen kommer att handla om vad gäller när det gäller elevinflytande på fritidshemmet. 
Däremot har författaren inte lämnat ut sina intervjufrågor i förtid för att det skulle bli så ärliga svar 
som möjligt. När informationsbrevet skickades ut till intervjudeltagarna var författaren väldigt tydlig 
med att inga personers identitet kommer att framstå i studien samt att de kan avbryta intervjun när som
helst de önskar. 

Vetenskapsrådet (2002) har också regler vad gäller de som medverkar och deras samtyckte. Som 
forskare skall man erhålla uppgiftslämnares samt de undersökningsdeltagandes medgivande. Om det 
gäller elever under 15 år skall man ha fått samtyckte från föräldrar att få genomföra undersökningen 
med barnen av etiska skäl. De intervjuade som deltar i en undersökning har möjlighet att själv 
bestämma hur länge den deltagande samt på vilka villkor de medverkar. De som valt att bli intervjuade
har möjlighet att avbryta sin medverkan helt och hållet utan att det skall bli negativa konsekvenser för 
de deltagande. Genom att delta i undersökningen får inte den intervjuade utsättas för olämplig 
påverkande. Mellan den som är tänkt att bli intervjuad eller lämnar uppgifter och den som forskar skall
det inte finnas ett behov av att man är bunden att genomföra undersökningen.  Innan författaren 
påbörjat den inspelade intervjun har författaren frågat ifall den deltagande intervjupersonen har tagit 
del av informationsbrevet så att det finns en muntlig bekräftelse på att intervjupersonen gått med på 
det som står i brevet. Samt varit extra noga med att påpeka att den intervjuade kan avbryta intervjun 
när som helst under samtalet. Med brevet skickades även ut skriftliga bekräftelser som dock aldrig 
skrevs under av deras samtycke då de valde att genom mail bekräfta att de samtyckte om intervju samt
informationsbrev. Eftersom författaren valt att intervjua vuxna som inte omfattas av regeln om barn 
under 15 år men det är viktigt att lyfta fram att det skulle används om barn skulle valts ut att 
intervjuas. 

I Vetenskapsrådet (2002) finns det också regler vad gäller konfidentialitetskrav där alla individer som 
deltar i forskningsprojektet omfattas utav att använda känsliga etiska känslomässiga uppgifter 
avseende enskilda individer, identifierbara personer ombes att skriva på tystnadsplikt för dylika 
uppgifter. All information om identifierbara personer skall noteras, samlas samt avskrivas så att 
enskilda individer inte skall kunna igenkännas av obehörig. Detta gäller särskilt uppgifter som skulle 
kunna uppfattas som moraliskt känsliga. Denna regel betyder att det skall rent empiriskt vara omöjligt 
för obehöriga att komma åt uppgifterna. I informationsbrevet som skickades ut till de som deltar i 
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undersökningen står det tydligt att endast författare som intervjuar samt min uppsatshandledare 
kommer ta del av informationen på det inspelade materialet. Allt material med anteckningar samt 
inspelade intervjuer kommer förstöras när denna uppsats är genomförd. De här reglerna kommer också
att efterföljas, samt att allt material helt och hållet kommer att förstöras när uppsatsen är genomförd. 
Syftet med denna undersökning har varit att utgå från yrkesrollens perspektiv och därmed inte på 
individen som arbetar i fritidshemmet. Dock kommer det med fingerade namn finnas åsikter med som 
de uttalat i studien till denna uppsats. De som deltagit i undersökningen har erbjudits att få ta del av 
uppsatsen när den är godkänd. 

Studiens kvalitet
Eftersom intervjuer gjorts och sedan transkriberats så finns det flera olika tolkningar av begrepp och 
termer. Utifrån tanken samt syfte med undersökningen och frågeställningen så anser författaren att den
trängt djupt in i ämnet men att det varit problematiskt att dra en begränsning för hur långt man skall 
gå. Och eftersom undersökningen bygger på intervjuer så har det varit svårt att dra en tydlig gräns 
utifrån vad de intervjuade har sagt samt koppla det till tidigare forskning. Författaren har gett sig in väl
i vad de intervjuade har sagt eftersom det är det materialet som författaren jobbat utifrån. 

Det har varit en stor utmaning i att bedriva studierna som denna uppsats utgår ifrån. Dock har man 
märkt att det finns bristande erfarenhet och kunnande i att arbeta med denna form av studie. Det har 
varit svårt att avgränsa sig i ämnet och man har velat fylla på med mer erfarenheter ju längre studien 
pågått. Valet av antalet intervjuer kan ha varit i minsta möjliga mån.

11



Resultat och analys

I detta avsnitt kommer resultatet av undersökningen att presenteras, där det är olika teman som 
arbetats fram genom analysen av materialet. Resultatet av intervjuerna presenteras i form utav citat 
som de intervjuade sagt under inspelningarna. Teman som presenteras är förutsättningar, barnen kan 
påverka, bli lyssnade på, åldersbaserat inflytande, enkäter och olika krav på barn. Detta kommer också
tolkas enligt Ursberg (1996) tre interaktionsstilar i analysen.

Förutsättningar

Utifrån analysen av resultatet framkom det att förutsättningarna såg väldigt olika ut på fritidshemmen 
för hur pedagogerna ansåg att barnen kunde vara med och påverka sin fritidsverksamhet. 

I en del fritidshem fanns möjlighet att ha ett reellare inflytande medans i andra verksamheter var det 
mycket mindre möjlighet till att vara med och påverka i verksamheten. Något som togs upp var att 
man skulle göra barnen medvetna om att de hade möjlighet att vara med och bestämma: 

Jonna berättar nedan om hur hon uppfattar att barnen har möjlighet att påverka i verksamheten:

Att man faktiskt ser till att göra barnen medvetna om att de har en möjlighet att påverka, dock 

spelar det roll vilka förutsättningar man har (Jonna).

Linda menar att man utgår ifrån hela gruppen, då man har en stor barngrupp i fritidshemmet: 

I vår verksamhet har barnen enskilt inte haft så stor möjlighet att påverka sitt inflytande utan vi 

har i stället utgått ifrån vad barngruppen vill göra för att få med så många som möjligt i 

aktiviteterna (Linda).  

Frida ser helheten av dagen som en viktig del i att barnen ska kunna påverka sina dagar på 
fritidshemmet: 

Det jag tycker är viktigt är att de kan påverka helheten av sin fritids dag i stor utsträckning då 

vi har ett schema som vi jobbar efter men det är ju vad jag gör och med vem jag gör det som är 

viktigt. (Frida) 

Analys: Om man ser utifrån resultatet så har fritidshemmen där pedagogerna arbetar olika 
förutsättningar för att låta barnen påverka i verksamheten. När Jonna gör barnen medvetna om 
möjlighet till att påverka följer hon Ursberg (1996) interaktionsstil social ordning med öppen och 
flexibel struktur då hon gör barnen medvetna om att de kan påverka i verksamheten. Linda utgår ifrån 
barngruppen när det gäller aktiviteter då det är barngruppen som tillsammans får påverka valen av 
aktiviteter då det kan tolkas som att Linda följer Ursberg (1996) interaktion stil social ordning med 
fast struktur och bestämt att gruppen tillsammans ska få besluta och inte individen enskilt för att få 
med så många barn som möjligt i aktiviteterna. Fritidspedagogen Frida påpekade att eleverna skall få 
möjlighet att påverka hela sin vardag på fritidshemmet detta kan tolkas som att Frida skiftar mellan två
olika interaktionsstilar från Ursberg (1996) både social ordning med fast struktur samt social ordning 
med öppen och flexibel struktur då Frida utgår från ett schema som är strukturerat, men vill samtidigt 
att barnen skall ges möjlighet att påverka sin vardag och vara flexibel.
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 Barnen kan påverka

Flera av de intervjuade pedagogerna uttryckte att barnen kunde påverka mycket i verksamheten. 
Genom att ha fritidsråd menade flera pedagoger att barnen hade stor möjlighet att vara med och 
påverka vad som skulle köpas in, vilka aktiviteter som skulle utföras. 

Vi har en brevlåda där barnen kan ge förslag och åsikter vad dom skulle vilja göra. Sedan 

skriver vi ner ett protokoll från varje fritidsråd så då kan man gå tillbaka vid nästa fritidsmöte 

och berätta hur de tyckte då (Ann-Sofie).

Vi frågar dom hela tiden när vi gör beställningar av material ifall det är något speciellt de 

skulle vilja att vi beställer som de skulle vilja göra (Linda).

Jag har börjat med att se till att vi har fritidsråd varje fredag och så har vi gjort en förslagslåda

där barnen kan lägga ner deras tankar och idéer (Jonna).

Genom att vi har fritidsråd så får barnen ge sina åsikter, tips och idéer om vad de tycker är bra 

och vad som behöver ändras (Marie).

Marie tillägger: 

Men i det dagliga kan de påverka om vi ska gå till gympasalen, ja men då kan vi göra det idag 

för det är dåligt väder eller om de vill vara inne så går det bra idag men det finns också en 

begränsning eftersom vi är 55 barn så får inte alla plats, så det är utifrån vilka möjligheter man

har. (Marie).

Jonna menar att:

Om du som barn vill någonting, alltså ha en förändring eller göra något då ska det kopplas på 

väldigt fort i någon form av positiv verkan så jag tycker att det är i hög grad så att de ska kunna

påverka sitt inflytande i verksamheten. (Jonna) 

Analys: Från resultatet kan man utläsa att barnen kan påverka i vad man ska köpa in för material till 
verksamheten, aktiviteter som de vill utföra och genom att delta i fritidsråd där de får ge sin åsikt. 
Ann-Sofie beskriver att de har en brevlåda där barnen kan lägga ner förslag och åsikter om vad dom 
skulle vilja göra men detta kan man tolka som att hon inte uppmanar barnen att göra det. Det kan 
uppfattas som att Ann-Sofie använder sig utav Ursberg (1996) interaktionsstil med social ordning med
fast struktur där barnen får ta ett eget initiativ för att ange önskemål men alla kanske inte gör det. Även
Jonna är inne på samma linje där hon beskriver att de har en förslagslåda där barnen kan lägga ner 
deras tankar och idéer men uppmanar inte till det. Även Jonna kan uppfattas som att hon använder sig 
utav social ordning med fast struktur Ursberg (1996) då barnen får ta eget ansvar för att kunna påverka
i verksamheten. Jonna har startat fritidsråd på fredagar som skall kunna bidra till att barnen ska kunna 
påverka mer i verksamheten. Detta är också något som fler av de andra pedagogerna arbetar utifrån för
att barnen ska få möjlighet att få ge förslag som ska utformas i verksamheten. Men på ett av 
fritidshemmen kan barnen påverka det dagliga inflytandet i viss mån genom att välja ifall de ville vara 
inne istället för att vara ute. Man kan tolka det som att Marie använder sig utav Ursberg (1996) social 
ordning med öppen och flexibel struktur då hon ger barnen möjlighet att välja vart de vill vara.
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Bli lyssnade på

Något som kom upp bland de intervjuade pedagogerna var att samtalet är en av de viktigaste delarna 
när det kommer till att ge barn möjlighet att kunna utrycka sig vad de skulle vilja få möjlighet att göra 
på fritidshemmen:

Jag tänker så här med samtalet med barnen är nyckeln till medbestämmande för alla ger barnen

redskap att kunna höra å uttrycka säg å diskutera på ett bra sätt å bli lyssnad till å lyssna på 

andra människor(Frida).

En av pedagogerna ansåg att positiv verkan var en stor riktning till att ge eleverna möjlighet att kunna 
påverka sin situation.

Om ett barn vill ha en förändring så ska det kopplas på väldigt fort i någon form av positiv 

verkan för att barnets demokratiska värdering ska antas. (Jonna)

Analys: Frida lyfter fram samtalet som en viktig del till att kunna ge barnet en möjlighet att kunna 
uttrycka sig på fritidshemmet. Frida är lyhörd och intresserar sig för vad barnet vill och man kan tolka 
det som att Frida använder sig utav social ordning med öppen och flexibel struktur utifrån Ursberg 
(1996) interaktionsstil och agerar som bollplank genom att ta till samtalet som nyckel för att se till att 
barnen får uttrycka sig och får möjlighet till att diskutera.

Åldersbaserat inflytande

På ett av fritidshemmen jobbar man med Åldersbaserat inflytande där de större barnen får möjlighet 
till mer inflytande än de yngre barnen då de anser att dessa individer ska kunna klara av att ta en större
roll.

Eftersom fritids är ett sätt i att utvecklas för att kunna klara sig och stå på egna ben så har de 

större barnen mer valfrihet på fritids de får möjlighet att gå till skogen själva medans de yngre 

barnen inte har lika stora möjligheter till det utan en vuxen följer med. (Ann-Sofie).

En del barn får välja att gå till skogen själva då de uppfyller kraven för att klara sig själva där, 

vi utgår mycket från mognad och ålder då de yngre barnen har mer behov av tillsyn hela tiden 

(Marie).

Analys: Två av pedagogerna utgår från ålder när det gäller att ta ansvar för sig själv som individ. 
Pedagogerna använder sig utav Ursberg (1996) två olika interaktionsstilar social ordning med fast 
struktur samt social ordning med öppen och flexibel struktur då fritidspedagogerna har bestämda 
rutiner för vilka som får gå till skogen själva och ta eget ansvar som individ samt att de ser efter vilka 
förmågor barnen har.
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Enkät

Flera av pedagogerna återkommer med att de lämnar ut enkäter där barnen får fylla i hur de tycker att 
de har det på fritidshemmet. Genom att använda sig utav enkäter så får pedagogerna en riktning i hur 
det ser ut på deras fritidshem när det gäller hur barnen upplever sin vistelse på fritidshemmet. 

Vi har enkäter som barnen får fylla i varje år och vi har då sett på en av våra frågor att barnen 

tycker att de får lov att vara med och bestämma på fritids. (Frida)

Vi ger ut en enkät en gång i halvåret per termin där barnen får beskriva hur dom tycker att det 

är och vad dom tycker är kul. Och hur dom tycker om personalen samt vart de tycker om att 

vara och vart de inte tycker om att vara. (Marie)

Vi gör en enkät per år för där får man lite mer svar på hur barnen tycker att de har det på 

fritids och vart de känner sig otrygga på platser som inte vi vet om. (Ann-Sofie)

Analys: Utifrån resultatet kan man se att pedagogerna använder sig utav Ursberg (1996) 
interaktionstill social ordning med fast struktur när det gäller enkäter då de utgår ifrån att alla barnen 
får uttrycka sig vad de anser att de får vara med och bestämma.

Olika krav på barn

Två av pedagogerna uttryckte att de ställde olika krav på barnen beroende på vilken ålder barnen hade 
inne.

Man behandlar inte alla barn lika eftersom dom har olika behov en del barn vet man ju att det 

här ska du fixa så därför kan vi kräva det av dig, medans ett mindre barn har man inte samma 

krav på för att dom är såpass små än en tjej eller kille i årskurs 4 ska kunna klara av men man 

känner ju barnen oftast så man kräver ju olika mycket beroende på vad deras kapacitet är 

därför blir det inte alltid demokratiskt lika. (Marie)

Du måste ju hela tiden vara flexibel du kan vara på ett sätt mot ett barn och sedan på ett annat 

sätt mot ett annat barn, men man försöker jobba så demokratiskt det går till en bra nivå (Ann-

Sofie)

Analys: Marie utgår från vilken ålder barnen har för att ställa högre krav på de äldre medans de yngre 
barnen inte har så höga krav på sig. Och utgår från Ursberg (1996) interaktionsstil social ordning med 
fast struktur då Marie ger de större barnen större ansvarstagande. Ann-Sofie använder sig utav Ursberg
(1996) Social ordning med öppen och flexibel struktur i sitt anförande då, hon anpassar sig efter 
individen och är lyhörd.
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Diskussion 

Syftet med studien har varit att undersöka vilka tankar fritidspedagogerna hade kring barns inflytande i
verksamheten. Frågeställningarna som varit frambetonande i studien har varit hur fritidspedagogerna 
uppfattar att barnen har inflytande på fritidshemmet samt hur fritidspedagogerna möjliggör för att 
stärka barnens inflytande. 

Resultat och analys visar att inflytandet ser väldigt olika ut på de intervjuade fritidspedagogernas 
arbetsplatser i vad barnen kan påverka. Något som flera av fritidspedagogerna tar upp är att barnen får 
möjlighet till att påverka genom att lägga förslag i brevlådor som fritidspedagogerna sedan skriver 
protokoll utifrån, att ha önskemål om vad som ska beställas i material väg och genom att ha fritidsråd 
där barnen får tycka till. Vidare visar resultat och analysen att pedagogerna arbetar med inflytande 
med olika förhållningssätt. 

Ett par av fritidspedagogerna utgår ifrån åldersbaserat inflytande i verksamheten där barnets ålder 
spelar en central del i hur barnen får möjlighet till att använda sig utav sitt inflytande. Barnen som är 
äldre på fritidshemmen får större möjlighet av fritidspedagogerna att använda sig utav sitt inflytande 
då man har större förtroende för dessa barn. 

Frågeställning 1 har besvarats utifrån följande teman förutsättningar, barnen kan påverka och bli 
lyssnad på. I resultat och analysavsnittet framkommer det att fritidspedagogernas syn på barnens 
inflytande är att de vill göra barnen medvetna om att de ska kunna påverka i verksamheten men att 
man som fritidspedagog måste framföra detta för barnen och det beror mycket på vilka förutsättningar 
man har i sin verksamhet för att kunna uppfylla det. Även Persson (2010) synliggör i sin forskning att 
fritidspedagogerna i studien vill ge eleverna möjlighet till inflytande, de flesta hade möjlighet till att 
använda sig utav sitt inflytande men en del barn i studien hade stora svårigheter att uttrycka sig i 
språket och hade i och med detta svårt att kunna använda sig utav sitt inflytande utifrån sina 
förutsättningar. 

Vad barnen kan påverka på sitt fritidshem enligt de intervjuade fritidspedagogerna är materialinköp, 
om de ska få vara inne eller ute i verksamheten. Genom att få lämna förslag i en brevlåda kan barnen 
ge fritidspedagogerna idéer som man kan utföra på fritidshemmet. Detta är något som kan knytas till 
Elvstrand (2009) som i sin avhandling berört hur eleverna som blivit intervjuade i en studie hade 
möjlighet att uttrycka sitt inflytande vad gällde aktiviteter genom att lägga röster och lägga förslag i en
förslagslåda men däremot inte hade inflytande över lektionstiden.

En av fritidspedagogerna Frida lyfter fram samtalet med barnen som en viktig detalj i sin intervju där 
hon menar att det är viktigt att barnet får göra sig hörd och bli lyssnad på. Detta menar även Carlsson 
och Nilholm (2004) i sin artikel där de tar upp om representativ demokrati där individen står i fokus 
för att lyfta gruppens åsikter i ett fritidshemråd skulle man alltså utse en representant för barngruppen 
som får göra gruppens röst hörd men allas åsikter är lika viktiga. 
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När det gäller Frågeställning 2 om hur fritidspedagogerna uppmanar till att stärka barnens inflytande 
på verksamheten så har de besvarats utifrån följande teman åldersbaserat inflytande, enkät och olika 
krav på barn. Det som är tydligt utifrån resultat och analys till denna frågeställning är att ålder har en 
stor betydelse för hur fritidspedagogerna ger ansvar till barnen på deras fritidshem. De barnen som är 
äldst får ett större ansvar och har ett reellare inflytande i vad denne kan göra. Elvstrand och Närvänen 
(2016) behandlar detta i sin forskning om barns perspektiv på fritidshemmet där forskarna har kommit 
fram till att de äldre barnen i studien har möjlighet att gå till skogen själva vilket inte de yngre förmår. 

Genom att använda sig utav enkäter får fritidspedagogerna möjlighet till att ta reda på hur barnen 
upplever att de har möjlighet att påverka sin fritidsverksamhet. På så sätt försöker pedagogerna att 
stärka barnens inflytande på fritidshemmet genom att de tar reda på hur barnen upplever det och kan 
dra nytta av det för att förändra sina processer. Detta är något som Arnér (2009) tar upp i sin studie där
barn intervjuats för att ta reda på om de anser att de får inflytande över vad de vill hitta på. Däremot så
framkommer det i den studien att barnen ansåg att de vuxna bestämde och alltså inte stärkte barnens 
inflytande.

Två av fritidspedagogerna ställer olika krav på barnen beroende på vilken ålder de innehar samt vilken
kapacitet barnet förmår. Detta gör att barnen inte behandlas lika enligt den ena fritidspedagogen och 
att man inte kan behandla alla lika. Detta kan anknytas till Aspán (2005) som i sin forskning tar upp 
om hur viktigt det är att barn ska ha inflytande.

(Betydelse för praktiken och professionen)

Som fritidspedagog är det viktigt att se till att barnen har möjlighet att vara med och påverka i 
verksamheten i resultatet visar det att på de fritidspedagoger som intervjuades så fanns det olika 
synvinklar på hur inflytandets bedrevs i verksamheten. När det gällde demokratiska värderingar på 
fritidshemmet såg det väldigt olika ut. I skolverkets allmänna råd för arbete i fritidshem (2014) så står 
det att barnen ska få möjlighet till inflytande och delaktighet över hur verksamheten bedrivs.  Det är 
viktigt att man i arbetslaget har en god samarbetsförmåga när det gäller att arbeta demokratiskt och det
är något man bör ta med sig ut i professionen. 
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Slutsatser
Fritidspedagoger behöver arbeta mycket mer med inflytande i verksamheten och inkludera barnen mer
i att vara delaktiga av vad som ska finnas på deras fritids. Haglund (2015) har i sin studie visat att barn
får möjlighet att ha ett inflytande i den fria leken men däremot inte vad som ska finnas på barnens 
fritidshem.  Genom att få ett rejält inflytande så kommer barnen att både trivas bättre och skapa sig 
mer intresse ju mer de får vara delaktiga i de beslut som tas. Utifrån resultat kan man se att 
fritidspedagogerna i studien menar på att de tyckte att barnen hade inflytande på vissa delar som till 
exempel att få vara med och bestämma vilket material som skulle köpas in, vilka aktiviteter som skulle
genomföras samt genom att ha fritidsråd försöker fritidspedagogerna att stärka barnens inflytande.

Vidare forskning
Något som borde utforskas är hur barnen ser på sitt eget inflytande detta skulle ge möjligheter att se ur
barnets eget perspektiv på fritidshemmet och hur fritidspedagogens förhållningsätt till barnens 
inflytande på fritidshemmet. Genom att intervjua barnen så skulle man få en annan syn på den 
problematiska aspekten av barns inflytande på fritidshem. Detta skulle kunna medföra att barnet får ett
ännu större inflytande över verksamheten och vara med och påverka i ett större sammanhang än vad 
som kommit fram under denna studie.

Ett förslag skulle vara att göra en observation på ett fritidshem och utifrån det tolka hur barnen 
upplever att de kan påverka sitt inflytande i fritidsverksamheten. Eller observera fritidspedagogerna 
för att se vilka av Ursberg (1996) interaktionsstilar de förhåller sig till i verksamheten när det gäller 
inflytande.
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Bilagor 

Bilaga 1

Intervjufrågor

Intervjufrågor:
Hur länge har du varit verksam som Fritidspedagog?
Vad anser du att inflytande är?
Vad betyder elevinflytande på fritidshemmet i din mening?
Vilka moment tycker du är viktigt att eleverna får vara med och påverka i på fritids?
I vilken mån betraktar du att elevernas inflytande har påverkan på verksamheten?
Hur mycket tycker du att eleverna är delaktiga i beslut som rör fritidshemmet?

- Hur genomför du detta för att det ska bli möjligt?

Hur arbetar du för att barnen ska få vara delaktiga i beslut av verksamheten?
Förmodar du att eleverna vet betydelsen av elevinflytande och delaktighet?

- Hur har detta visat sig?

Hur använder du dig utav det som står skrivet i läroplanen samt styrdokumenten om inflytande 
och delaktighet?
Upplever du att eleverna vet om sina rättigheter?

- Kan du beskriva där det gjorts på senaste tiden?

Har ni på denna skola några egna dokument ni utgår ifrån när det gäller inflytande och 
delaktighet?

- Hur använder ni dem?

Har ni några speciella sätt i ert ledarskap vad gäller att arbeta demokratiskt?
- Hur följer ni upp detta?

Vad anser du att det finns för fördelar samt nackdelar angående elevernas inflytande på fritids?
Har du något mer du skulle vilja tillägga?
Stort tack för din medverkan!
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Bilaga 2

Hej Fritidspedagog på skola xx 

Jag heter Anders 32 år och är student på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen vid 
Stockholms Universitet. Under denna termin skriver vi ett självständigt arbete. Min studie handlar om 
Barns inflytande på fritidshemmet ur fritidspedagogernas perspektiv. Vad man som 
fritidspedagog/fritidslärare anser om barns inflytande på fritidsverksamheten.

För att samla in material till arbetet skulle jag vilja närvara i verksamheten vid Skolan under tiden 
11/09–15/09. Vid dessa tillfällen vill jag intervjua Fritidspedagoger/Fritidslärare med hjälp av 
ljudupptagningar.

Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) samt att 
Vetenskapsrådet skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att barnets, familjens, 
personalens och förskolans identitet inte får avslöjas och att fullständig anonymitet gäller. Allt 
insamlat material kommer därmed att avidentifieras och inga listor/register över personuppgifter 
kommer att upprättas. Det dokumenterade materialet får endast användas för vår egen bearbetning och
analys samt sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är 
godkänd. Uppsatsen kommer att publiceras digitalt.

Med detta brev vill jag be om ert medgivande i studien. All medverkan är frivillig och kan när som 
helst avbrytas. Samtycker ni till studien så skriver ni under bifogad blankett och mailar.

Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta mig studenten eller min handledare vid 
Stockholms universitet.

Vänliga hälsningar Anders Johansson

Anders Johansson

Tel Nr:
Mail adress:

Brev: Anders Johansson

Adress:

Stockholm

Handledares namn: Mina Sedem
Stockholms Universitet 

Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen 

106 91 Stockholm

Telefon: 08-2076216
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