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Sammanfattning 
I denna studie belyses fritidspedagogers upplevelser och erfarenheter kring hur deras arbete med 
elevinflytande i fritidshemmet. Syftet med studien är att undersöka pedagogernas arbetssätt och 
upplevelser med elevinflytande på fritidshemmet. För att samla data har den kvalitativa 
semistrukturerade intervjumetoden använts och 6 intervjuer genomförts med 6 fritidspersonal. 
Datamaterialet har transkriberats, delats upp i olika teman och analyserats som sedan ska kunna 
besvara studiens frågeställningar och syfte. Slutsatserna har visat ett varierat arbetssätt med 
elevinflytande men med samma mål, att kunna utöva ett väl fungerat elevinflytande. Slutsatserna har 
även visat både möjligheter och hinder med elevinflytande. Resultatet från i princip alla informanter 
visade att de hade de positiva tankar kring elevinflytandet. Några hade olika sätt att utöva 
elevinflytandet, de genomförde olika aktiviteter samt hade olika sätt att planera fritidsverksamheten. 
Men majoriteten av informanterna hade liknande svar. Vissa nämnde att det inte alltid behöver vara 
endast pedagogen som sköter planeringen, utan både pedagog och elever kan bygga upp 
fritidsverksamheten genom att även låta eleverna involveras. På detta sätt utövas också ett samarbete 
mellan pedagog och elev.  
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Förord 
Ett tack till informanterna som valde att medverka i studien och intervjun. Informanterna har varit 
grunden till själva studien. Jag vill även tacka min familj som varit där och stöttat och givit kraft när 
det under vissa tillfällen blivit för stressigt under studiens gång. Även ett stort tack till handledare 
Mirjam Hagström som väglett under arbetets gång. 
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Inledning 
Genom att utöva inflytande i fritidsverksamheten kan eleverna samla kunskaper om vad ett 
demokratiskt samhälle kan innebära. De ges även möjligheter att komma till tals, ha inflytande i 
beslutsfattande processer samt bli aktiva (Skolverket, 2015). Kopplat till styrdokumenten bör 
fritidsverksamheten vara en demokratisk plats för eleverna att lära sig om demokrati, allas lika rätt att 
influera i frågor rörande de själva och att träna sig på att influera i verksamheten (Skolverket, 2018). 
Det är viktigt att låta eleverna vara delaktiga i vad som sker i verksamheten, involvera dem i 
aktiviteter samt ge dem utrymme att bidra med åsikter och vara med på planeringar. 
Fritidsverksamhets frågor och planeringar rör även eleverna därför bör de ha inflytande i det mesta 
som sker. Vidare kan denna möjlighet skapa mer trygghet och bidra till en mer trevligare plats att 
vistas på. Som det tidigare sett ut så har planering av aktiviteter bestämts i stor utsträckning av 
personalen och barnen har inte haft någon inflytande i det på en övergripande nivå (Skolverket, 2011). 
I de allmänna råden för fritidshem (Skolverket, 2014) framkommer att läraren ansvarar över att 
eleverna ska få inflytande över sitt arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll, och även se 
till att inflytandet beroende på elevernas mognad och ålder stiger med tiden. Detta genom att utgå från 
deras intressen, föreställningar och erfarenheter (Skolverket, 2014).  
Skolverket skriver att alla som arbetar i skolan ska: ”Främja elevernas förmåga och vilja till ansvar 
och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön” (Skolverket, 2018, s. 13). Att ge 
eleverna möjlighet att påverka och vara delaktiga i utformningen av aktiviteterna i verksamheten kan 
bidra till mer självsäkra och ansvarstagande elever i framtiden och en mer demokratisk ledarstil för 
pedagogen (Lärarförbundet, 2011). Det är lärarens ansvar att se till att eleven utnyttjar de rättigheter 
som den har i detta fall att medverka i verksamheten (Dahlkwist, 2012). Elevers medverkan i det 
mesta som rör fritidsverksamheten beroende på deras mognadsnivå som exempelvis att vara med i 
aktivitetsplaneringar, frågor kring fritidsmiljön eller skolgårdsutrustning. Elevinflytande finns i många 
olika skolor och fritidsverksamhet, men det som skiljer sig är hur mycket det prioriteras och sker i 
praktiken. Genom elevinflytandet får eleven möjlighet att involveras vilket bidrar till ökat ansvar, 
motivation och lärande (Skolverket, 2015). Genom en granskning av Skolinspektionen (2018) 
framkommer det att det brister i utvecklingsarbetet kring elevinflytande. Även tidigare studier som 
utgår från observationer visar på en brist på inflytande i fritidsverksamheten (Elvstrand & Lago, 2018; 
Haglund, 2015).  
Min studie utgår från fritidspedagoger och deras perspektiv på elevinflytande i form av intervjuer. Det 
kommer undersökas om fritidspedagogernas arbete med elevinflytande i fritids. Målet är att få fram en 
ungefärlig syn på fritidspedagogernas perspektiv och deras arbetssätt med elevinflytande samt på 
vilket sätt de arbetar med att prioritera det i fritidshem. Syftet är att få höra om pedagogers tankar och 
arbetssätt kring elevinflytandet och hur det utövas i verksamheten. Vidare även se om det brister i 
praktiken med elevinflytande i fritidsverksamheten. Att det tidigare forskats kring samma ämne kan 
detta bidra till en bredare kunskap om arbetet med elevinflytande i fritidshemsverksamheterna. Detta 
är ett intressant och viktigt ämne att undersöka kring. Eleverna lär sig genom inflytandet, när de själva 
är med och medverkar, inte bara genom läroböcker eller när det är läraren som styr.  
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Tidigare forskning 
Här nedan presenteras tidigare forskning om elevinflytande som sökts efter i databaser. Dessa studier 
har valts ut utifrån sin relevans för studien och studiens forskningsfrågor. Det är forskning som tar upp 
elevinflytande och beskriver de möjligheter eleverna har att influera i verksamheten. Vid sökningen av 
relevant forskning har jag mest fokuserat på studier som fokuserar på elevinflytande i fritidshemmet 
förutom en studie som baserar sig på skolan allmänt.   

I detta avsnitt kommer en studie av Björn Haglund (2015) diskuteras. Studien är baserad på 
fritidshemmet vilket gör den relevant för min studie. Den utgår dock från observationer vilket skiljer 
sig från min studie där endast intervjuer använts som metod. I denna studie undersöks elevernas 
möjligheter att vara delaktiga och få sina röster hörda i aktiviteterna på fritidsverksamheten. Studien 
utgår från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv och från att verkligheten konstrueras genom 
interaktion och samspel med andra. Metoder som använts av forskaren är observationer, informella 
konversationer och walk & talkkonversationer. Haglund (2015) beskriver två skilda aktiviteter i 
fritidshemmet, den fria leken och den tematiska aktiviteten. Han menar att det främst är i den fria 
leken som eleverna får möjlighet att vara delaktiga inom, även om det finns begränsningar kring var 
och när de kunde leka. Eleverna var inte delaktiga i samma utsträckning när det gäller planeringen av 
den tematiska aktiviteten även om de kunde ha önskemål kring olika teman. Barnen bör ha en känsla 
för frihet inför verksamheten då det i själva verket är deras fria tid och de bör då även ha möjligheter 
att påverka verksamhetens innehåll (Haglund, 2015).  

I Elvstrands och Lagos (2018) studie är syftet att undersöka arbetet med elevinflytande i den svenska 
fritidsverksamheten. Precis som i Haglund studie (2015) baseras studien på observationer och fokus 
ligger både styrda aktiviteter och aktiviteter som eleverna själva valt. Fem olika fritidsverksamheter 
var involverade i studien. Åldersgruppen var 6–9 år och undersökningarna tog sammanlagt 5–10 
dagar. Resultaten är indelade i tre olika aktiviteter/kategori Resultatet från första kategorin visar att 
pedagogerna begränsar elevernas förfrågan och möjligheten att influera i vissa frågor genom att 
hänvisa till skollagar och regler från exempelvis styrdokument. Det visar att eleverna inte ges 
tillräckligt med elevinflytande utan att pedagogerna har ett väldigt styrt ledarskap och att eleverna får 
använda sig utav förhandling för att få möjlighet till inflytande. Att få vistas ensam på den andra delen 
av skolgården accepteras ej enligt skolregler. Men eleverna övertygar pedagogen genom att förhandla 
med henne genom att acceptera en order från pedagogen för att de ska få göra det de frågat om. 
Exempelvis kräver pedagogen att en pedagog måste befinna sig i närheten och att eleverna hjälper till 
att städa utomhusleksakerna efteråt. Förhandlingar ses alltså som en informell eller situation baserad 
form för elevinflytande.   
I kategori 2 visar resultatet att eleverna själva börjar inleda aktiviteter, de tar mer plats och ställer 
frågor. De får möjlighet att vara med, ändra på regler och är med och bestämmer verksamhetens 
innehåll. Både pedagoger och elever medverkar i denna kategoriprocess. De diskuterar och planerar 
tillsammans med pedagogen, det kan exempelvis röra sig kring datatiden, hur länge de får sitta vid 
datorn. Att de är med och bidrar med åsikter och tankar som är viktigt för dem. Exempelvis att 
eleverna tillsammans kommer överens och tar beslut tillsammans hur mycket var och en kan sitta vid 
datorn.  
Kategori 3 visar att eleverna själva får välja och involveras. Exempelvis eftermiddagsaktiviteter, där 
elever får välja den aktivitet som de gillar bäst. I denna kategori kan man se att eleverna har störst 
inflytande i aktiviteterna när de själva valt aktiviteten de gillar, de gör det de vill och är med den de 
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vill vara med. Vidare tycker även pedagogerna att ett sådant pass i vardagen är viktigt för eleverna. 
Men utöver den ovannämnda mängden inflytande så skriver Elvstrand & Lago (2018) att 
pedagogernas styrkor att begränsa elevinflytandet är väldigt synligt. Forskarna visat att pedagogerna 
kan begränsa inflytandet genom att bara referera till läroplanen. I vissa tillfällen uppskattar eleverna 
inte heller av det möjliga inflytandet de tilldelats pga. avvisning från pedagogerna när det gäller en 
viss förfrågan av någon aktivitet exempelvis i kategori 1. Slutligen visar resultatet av deras studie att, 
när elever ges möjligheter så är eleverna kapabla att öva och förhandla om elevinflytandet, inflytande 
är inte någon förmåga utan något som kan tränas upp genom inlärning (Elvstrand & Lago, 2018). 
Kategori 2 är den kategori mest lämpligt för eleverna där de lär sig att samarbeta, ta beslut tillsammans 
med andra elever, överenskommelse, utöva inflytande och ha en viktig roll i verksamheten.  

 
I studien av Holmberg (2017) beskrivs elevinflytande genom pastoral omsorg och styrning. Där 
Holmberg (2017) förklarar begreppet pastoral som: ”Att genom utbildning ta hand om människor 
kommer därför att problematiseras i termer av pastorala (omsorgs-) strategier” (Holmberg, 2017, s. 
31). Vidare beskriver Holmberg (2017) de tre viktiga aspekterna i den pastorala maktformen vilka är 
frälsning, lydnad och sanning. För att kunna genomföra pastoralt omsorgsarbete behövs kunskap om 
medvetande hos den som behöver vägledning (Holmberg, 2017). Pastoral omsorg med andra ord kan 
förklaras som en vänlig form av vägledning till elever. I studien ligger fokus på elevernas 
elevinflytande i form av fritidshemsråd: ”Genom vilken barn ges möjlighet till demokratiskt 
deltagande, närmare bestämt rådtillfällen i vilka barn förväntas utöva elevinflytande över den 
pedagogiska verksamhet de är en del av” (Holmberg, 2017, s. 28). Studien bygger på intervjuer och 
transkriberade ljudupptagningar på tre fritidshem i Stockholm. Både elever och personal deltar i 
undersökningen. Studien utgår även ifrån en diskursanalytisk forskningsmetod. Holmberg (2017) 
beskriver att barnen ska få möjlighet att utöva ett demokratiskt inflytande men samtidigt ansvarar 
läraren för att det sker i enlighet med fritidshemmets roll och att det relaterar till målen för 
utbildningen.  

Studieresultatet har delats upp i olika teman i form av konversationer mellan pedagogen och eleverna 
på fritidshemsrådet. Det första temat fokuserar på att involvera alla eleverna i samtalet. Läraren 
erbjuder alltså pastorala invitationer för barnen att komma med önskningar på fritids.  
I nästa del tas önskningar emot och bearbetas. Exempelvis att få ta med leksaker till skogen, förslaget 
förnekas inte helt av pedagogen även om det inte är det bästa förslaget men kan istället ändras om för 
att bli mer passande. Här syns lärarens pastorala styrning menar Holmberg. Men sen finns det även 
förslag från eleverna som inte kan genomföras och är opassande. Dessa kan vara i form av förslag som 
redan tidigare tagits upp och är upprepande. Dessa förslag undviks av läraren. Holmberg (2017) tar 
även upp exempel på lyckade önskemål som går igenom och godkänns av läraren. Dessa förslag har 
allt som krävs och kan direkt skrivas in i lärarprotokollet. Exempelvis förslag på en lek som eleverna 
är enade om att göra. Sist tar hon upp ett exempel på sådana förslag som inte yttras av eleverna. Där 
vissa elever behöver en form av uppmaning av läraren eller vägledning för att de ska ge förslag. Här 
tillämpar läraren pastoral omsorgsteknik för att stötta och hjälpa eleven, som ett krav på 
elevinflytande. Läraren guidar eleven att mer detaljerat beskriva vad det är den önskar sig, eleven blir 
alltså pastoralt stöttad. Önskningar och förslag bör vara moraliskt försvarbara, verksamhetslojala och 
utvecklingsfrämjande enligt Holmberg (2017). 
 
Syftet med Katsenou, Flogaitis och Liarakou (2013) studie är att undersöka vilka faktorer som 
möjliggör en förbättrad och ett aktivt elevdeltagande i skolan genom ett hållbarhetsprogram. Det är 



5 
 

alltså en studie där syftet är att utveckla inflytandet kring eleverna och inte bara att undersöka arbetet. 
Studien har gjorts på en grundskola i Lavrion i Grekland, och två pedagoger och elever från två klasser 
har medverkat i undersökningen. Eleverna får under undersökningens gång arbeta med ett hållbart 
projekt. I studien beskrivs det stegvis hur eleverna arbetar och de situationer de möter under arbetet. 
Metoder som använts i studien är både kvalitativa och kvantitativa. Bland annat har material samlats in 
genom observationer, diskussioner mellan forskaren och pedagogerna veckovis, frågeformulär samt 
semistrukturerade intervjuer med eleverna. Utöver detta har även dagbok från pedagogerna och 
elevernas skapande samlats in och analyserats. Forskarna beskriver att eleverna var väldigt passiva och 
osäkra under projektets början. Det beskrivs även att eleverna endast deltog i aktiviteter som var styrda 
och att eleverna inte hade någon inflytande i planeringen av aktiviteter, likt de tematiska aktiviteterna i 
Haglunds (2015) studie.  

De lyfter fram att orsaken till detta var pedagogernas strikta arbetssätt i projektets början och att detta 
bidrog till bristen på elevinflytande. Vid de sista observationstillfällena syntes elevernas medverkan 
och inflytande mer pga. deras möjlighet att själva styra och bestämma i projektet till skillnad från 
tidigare. Det ledde till att de hade mer erfarenheter och var mer självsäkrare med ämnet. Även att de 
blev bekanta med inflytande och fått prova på det. Men förändringen berodde främst på att 
pedagogerna förändrat sitt arbetssätt menar Katsenou, m.fl. (2013). Pedagogerna började ändrade 
attityden och lät eleverna ta mer plats samtidigt som att de hade själva hade viljan att ändra arbetssättet 
och lät eleverna komma fram ännu mer (Katsenou, m.fl., 2013). Resultatet visar oss alltså att i början 
blev eleverna ständigt guidade av lärarna och var ej så engagerade i hållbarhetsprogrammet. De var 
även osäkra kring det ansvar som de fått över undervisningen genom programmet. De var involverade 
i arbetet men ständigt under pedagogens övervakning och det blev ofta tillsagda av pedagogen. När 
forskarna tog upp detta med pedagogerna efter observationerna skedde en förändring av deras attityder 
(Katsenou, m.fl., 2013). Det bidrog till ett mer aktivt elevinflytande i programmet och att eleverna fick 
mer utrymme att själva organisera system och forma grupper, vilket resulterade i att eleverna blev mer 
engagerade att fortsätta utan strikt styrning av lärarna, jämfört med hur det var i början med strikt 
styrning.  

I dessa fyra tidigare forskningar fokuseras det på elevinflytande som är fokuspunkten i denna studie. 
De tar upp olika program, aktiviteter och sätt att utöva elevinflytande på och på detta sätt får vi som 
läsare veta hur det fungerar, vilka hinder/möjligheter som finns samt vilka metoder de använt för att få 
fram data. Själv har jag valt att fokusera på intervjuer med pedagoger primärt.   

Syfte och frågeställningar  
Syfte  
Syftet med studien är att undersöka pedagogernas arbetssätt och upplevelser med elevinflytande på 
fritidshemmet. Begreppet elevinflytande i denna studie innefattar att eleverna får vara delaktiga i 
exempelvis att fatta beslut gällande fritidsverksamhetsfrågor, aktiviteter eller planeringar. I 
styrdokumenten är elevinflytande ett viktigt ämne då man belyser inflytande i nästan alla delar. Det 
står även som mål för både elever att utöva inflytande men också för lärare att se till att de får 
möjligheten till det. Meningen med denna studie är att synliggöra vikten av elevinflytande men också 
ta reda på om det utövas i praktiken så mycket som det beskrivs att det bör göras i styrdokumenten 
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genom att belysa 6 fritidspedagogers upplevelser av sitt arbete med elevinflytande i verksamheten. De 
övergripande frågeställningarna som valts till denna studie är dessa nedanstående:  

 

Frågeställningar  
- Hur beskriver fritidspedagogerna sitt arbete kring elevinflytande på fritidshemmet?  
 
- Vilka möjligheter respektive problem beskriver pedagogerna med sitt arbete med elevinflytande i 
verksamheten?  

 
Teoretiskt perspektiv 
Sociokulturellt perspektiv 

Här presenteras det sociokulturella perspektivet som val av teoretiska perspektiv. I avsnittet kommer 
relevanta och centrala begrepp lyftas fram. Denna teori har jag valt utifrån dess relevans relaterat till 
studiens ämne då jag ser elevinflytandet som en del i lärandet, eleverna lär sig i samband med när de 
får utöva inflytande i fritidsverksamheten. Att de får möjlighet att utvecklas och att bli självständiga 
samt får komma till tals. Kopplat till studiens ämne fokuserar även teorin på lärande i ett samspel, 
utveckling och samarbete som är relevant för elevinflytande och pedagogers arbete för det. Utöver 
detta kan de flesta begrepp från det sociokulturella perspektivet kopplas till studien. Upphovsmannen 
för det sociokulturella perspektivet är Lev S. Vygotskij. Vygotskij (1995) fördjupade sig kring frågan 
om individens lärprocess och att lärandet inleds som en social aktivitet då eleven lever i en 
intellektuell miljö vid den tiden de växer upp. Sociokulturellt perspektivkan användas som ett 
samlingsnamn för analyseringen av utveckling, lärande och reproduktion av färdigheter och kunskaper 
(Säljö 2014). I denna del kommer jag främst att utgå från Säljös (2014) tolkning av det sociokulturella 
perspektivet av Lev Vygotskij (1995).  

Sociokulturell innebär samarbete och samspel mellan individer och i detta fall inom skolvärlden. Den 
sociokulturella kontexten har en stor roll i individernas utveckling och är en viktig utgångspunkt i den 
i teorin är att utveckling och lärande sker kring kulturella och praktiska sammanhang. Vidare kan 
samspel med andra ske både genom ett indirekt eller direkt samspel. Den sociokulturella teorin är en 
teori som innebär att lärandet ses som ett resultat av socialt samspel (Säljö, 2013).  

En utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet på lärandet och mänskligt tänkande är att 
människorna engageras av hur individer utnyttjar de fysiska och kognitiva möjligheterna (Säljö, 2014). 
Man kan inte undvika att lära utan vi lär oss ständigt i olika situationer (Säljö 2014). Kunskap tas emot 
genom överföring (Säljö, 2014). Säljö (2014) även sammanfattar inlärning på det sätt att information 
överförs från pedagogen som kan, till eleven som inte kan (Säljö. 2014). Exempelvis genom den 
proximala utvecklingszonen som innebär vad en individ kan göra med hjälp samt vad den kan göra 
utan någon hjälp som kommer att beskrivas här nedan. Några centrala begrepp inom den 
sociokulturella teorin är, redskap, mediering, appropiering, den proximala utvecklingszonen och 
scaffolding (kommunikativa stöttor). 
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Redskap 

Säljö (2014) beskriver att vi möter världen med redskap. De redskap som man talar om i denna teori 
kan både vara intellektuella och praktiska vilket också kompletterar varandra i vardagen (Säljö, 2014). 
Säljö (2014) skriver att exempelvis när vi kan räkna så kan vi hantera pengar och genom att kunna läsa 
så kan man ta emot instruktioner osv. Räkna och läsa kan med andra ord förstås som redskap som 
underlättar för oss individer att hantera vår vardag. Det är även genom kommunikation och språket 
som barnet blir delaktig i hur människor runtomkring förklarar och uppfattar olika händelser som sker, 
kopplat till de intellektuella redskapen som beskrivits ovan. Kommunikation och språkanvändningen 
har en stor plats i de sociokulturella perspektiven. Både de kulturella föreställningarna och de 
intellektuella/praktiska redskapen kan med hjälp av kommunikation föras vidare samt bidra till 
skapandet av de sociokulturella resurserna. Säljö (2014) beskriver vidare att ”kommunikation är 
länken mellan det inre (tänkande) och det yttre (interaktion”) (Säljö, 2014, s. 68).  

Mediering 
Utveckling är ur ett sociokulturellt perspektiv en socialisation av olika föreställningar, 
samspelsmönster och handlingar som förekommer genom kommunikation och som skiljer sig 
beroende på den livsmiljö individen befinner sig i. Vidare lär vi oss människor genom deltagande i de 
kommunikativa och det praktiska samspelet med andra människor (Säljö, 2014). Vi utvecklas olika 
beroende på omgivning och erfarenheter, utvecklingen sker genom samspel med andra människor och 
genom detta skapar man erfarenheter. Att elever exempelvis i samspel med andra, i detta fall 
pedagogen, kan samla erfarenheter och genom exempelvis de intellektuella redskapen utvecklas och 
utöva inflytande.   

Detta sker, med andra ord, genom att vår omgivning förtolkas eller medieras som är ett av 
grundbegreppen i det sociokulturella perspektivet. Mediering innebär att individen med hjälp av 
kulturella redskap får förståelse för sin omvärld. Detta kan vara genom de intellektuella redskapen som 
språket som de materiella redskapen (artefakter) (Säljö, 2014). Människor står inte i direkt, omedelbar 
och otolkad kontakt med omvärlden utan istället blir hanterad genom intellektuella och fysiska 
redskap, detta bidrar till en integrering av de sociala praktikerna (Säljö, 2014).  

 

Appropriering 
I varje situation är vi människor villiga att ta emot ny kunskap från andra människor dvs. att 
appropriera till oss kunskap (Säljö, 2014). Appropriering sker i samband med olika 
samspelssituationer. Det är en tanke från Vygotskij (1978) idévärld och innebär att individer har 
förmågan att ständigt utvecklas och förändras. Säljö, (2014) beskriver att vi människor har den 
potential att erhålla kunskap och information från andra människor i olika situationer där samspel 
råder (Säljö, 2014).   

 

Den proximala utvecklingszonen 

Ett annat viktigt begrepp inom det sociokulturella perspektivet är den proximala utvecklingszonen. Vi 
människor utvecklas och förändras ständigt, exempelvis när vi tar emot ny kunskap och information, 
lär och samlar erfarenheter. Den proximala utvecklingszonen beskriver Säljö (2014) som ett ”avstånd” 
mellan vad en människa kan genomföra ensam och vad den kan i samarbete med någon med någon 
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som kan bättre (Säljö, 2014). Vidare tillägger han att man kan utvecklas och lösa problem som uppstår 
i samspel med andra. Man kan inte alltid klara allt på egen hand, men med handledning och hjälp av 
andra kan man klara sig, lära sig och samla nya erfarenheter. Säljö (2014) ger ett exempel utifrån ett 
barn för att förklara denna utvecklingszon. Ett barn som ska lösa en svår uppgift behöver i första steget 
allmänna instruktioner som får barnet att tänka efter hur man går till väga för att lösa den. Därefter 
behöver barnet få ut utsagor som väcker barnets systematiska tänk och sist att ha en tydlig struktur för 
den svåra uppgiften. Exempel på struktur kan vara att dela upp uppgiften i mindre delar samt uppvisa 
exempelbild på hur den färdiga produkten bör se ut (Säljö, 2014). Kortfattat kan man beskriva 
utvecklingszonen som ett sätt där en mer kompetent vägleder en mindre kompetent, alltså en form av 
guidning. Genom exempelvis att förklara och ge stöd.  

Kommunikativa stöttor/ Scaffolding 

Kommunikativa stöttor är en del utav utvecklingszonen. Som det beskrevs i exemplet ovan om barnet 
och den svåra uppgiften där man som vuxen finns där för att strukturera problemet ur en svår uppgift 
för barnet (Säljö, 2014). För att barnet ska utvecklas krävs det stöttning och vägledning från en vuxen 
Med stöttor kan barnet lättare lösa svåra uppgifter genom exempelvis att man delar på den stora 
uppgiften i olika små delar, på detta sätt kan man hålla barnet på rätt väg. Säljö (2014) beskriver 
stöttor som en typ av vägräcken som håller barnet på vägen i samband med en vuxen i närheten för 
vägledning.  

Dessa begrepp kommer att vara relevanta till denna studie och främst för att analysera materialet. För 
att inflytandet ska ske på ett korrekt sätt och att eleverna ska få möjlighet till att uttrycka sig, våga tala, 
göra sin röst hörd och bidra med egna åsikter och tankar bör de först lära sig om det. De behöver 
hänvisat till de sociokulturella begreppen stöttas, utvecklas och få möjlighet till det genom de rätta 
redskapen som exempelvis genom kommunikation mellan pedagog och elev.  

 

Metod 
I detta avsnitt kommer jag att presentera metoden, val av metod och genomförandet av studien med 
koppling till relevant litteratur. Med metod hänvisar man exempelvis till datainsamling vilket kan vara 
allt i form av intervjuer, enkäter, observationer, databearbetning och/eller dataanalys (Fejes & 
Thornberg, 2015). Med data menas alltså det material man samlat in och analyserat och det kan vara i 
form av inspelningar från intervjuer och transkriberingar av intervjuer. Det kan även vara i form av 
observationsanteckningar eller svar som man fått från enkäter (Fejes & Thornberg, 2015).  

Val av metod 
Denna studie utgår ifrån en kvalitativ undersökningsmetod. Med kvalitativa metoder menas allt ifrån 
intervjuer, observationer och/eller analys av texter (Ahrne & Svensson, 2015). En annan typ av metod 
som man kan säga är motsatsen till kvalitativ metod är kvantitativ metod vilket enkelt kan beskrivas 
som forskning som innehåller statistik, siffror eller beräkningar (Ahrne & Svensson, 2015). Ahrne och 
Svensson (2015) beskriver att kvalitativa metoder är att föredra när man är i behov av kunskap. Detta 
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kan innebära förståelse om exempelvis utsatta gruppers livsomständigheter eller för att förstå sig på 
olika miljöer och människors perspektiv på olika frågor. Metoden är även relevant då den ger bättre 
förutsättningar som tidigare nämnts, när man vill undersöka frågor som angår människor och deras 
perspektiv därför valdes just denna metod då jag vill få svar på frågor kring pedagogernas arbete, 
perspektiv och syn är det passande att just använda den kvalitativa intervjumetoden. Enligt Kvale och 
Brinkmann (2014) är intervjuer personberoende. Detta kan vara både styrka och svaghet då i studien 
söks det efter personalens åsikter och upplevelser vilket kan vara bra men å andra sidan en svaghet då 
det inte är ett svar som representerar alla pedagogers exempelvis arbetssätt, utan från en persons egna 
tankar och erfarenheter.  

 

Intervju och konstruktion av frågor  
Det finns olika former av intervjuer och ofta talas det om ostrukturerade, semistrukturerade och löst 
strukturerade intervjuer (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Andra exempel är djup- eller 
etnografiska intervjuer. Jag har valt den semistrukturerade intervjumetoden som metod. Bryman 
(2011) beskriver att den semistrukturerade intervjuformen ger möjlighet för intervjuaren att ändra 
ordning på frågorna och ställa följdfrågor som kan anpassas efter vad intervjupersonen säger vilket är 
en fördel. En annan fördel med semistrukturerad intervju enligt Ahrne och Eriksson-Zetterquist är att 
man inte behöver ställa intervjufrågorna i ordning utan även den kan anpassas efter hur 
intervjupersonen svarat, utifall de redan svarat på någon fråga tidigare. Vilket jag anser passar syftet 
med min studie som baserar sig på pedagogers synsätt och arbetserfarenheter. Termen intervju är 
enligt författarna Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) ett utbyte av synsätt men det bygger också på 
att få kunskap om någonting som exempelvis intervjuaren inte tidigare haft kunskap om. Eriksson-
Zetterquist och Ahrne (2015) skriver exempelvis:  ”Genom att fråga andra människor om exempelvis 
vad de gör eller hur de upplever ett fenomen kan forskare och studenter få de nödvändiga kreativa 
uppslagen till sitt fortsatta arbete” (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 34). Men intervjuer 
beskriver inte allt utan något om just det ögonblicket hur hen har uppfattat frågan eller studiens syfte. 
Men det är ändå en metod som kan ge viktig kunskap och viktiga svar.  

Intervjufrågorna var konstruerade genom både bakgrundsfrågor, som en introducerande del, själva 
intervjufrågorna och följdfrågor som var relevanta till studiens syfte (se Bilaga 2). Fejes & Thornberg 
(2015) beskriver att man bör ha många frågor för att åskådliggöra händelsen samt att man bör ha 
öppna frågor för att undvika att endast få ja eller nej svar. Det var något jag försökte följa och 
frågeguiden hade sammanlagt 23 frågor inklusive följdfrågor. Målet med frågorna var att få en så bred 
helhetsbild som möjligt dvs. allt från pedagogernas arbetssätt, deras synpunkter, planeringar och 
föräldrarnas roll.  

Urval och avgränsningar 
Till en början skickade jag slumpvis e-post till ungefär 20 skolor och inväntade svar från pedagogerna. 
När jag inte fick något snabbt resultat fortsatte jag att skicka e-post till ytterligare 20 skolor, vilket 
sammanlagt utgjorde 40 skolor. I väntan på svar gick jag även till skolor utifrån ett slumpvis urval från 
Stockholms stads skollista, skolor som jag även visste hade fritidspedagoger tillgängliga. När man 
genomför ett urval finns två huvudsakliga sätt att göra det på beskriver Eriksson-Zetterquist & Ahrne 
(2015). Första steg är att välja ut ett antal skolor, nästa steg är att välja ut vilka att intervjua från själva 
skolorna man valt (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). I steg två blir man oftast i behov av de 
ansvariga på skolan, vilket jag blev i syfte om att få vägledning och påskynda processen då jag inte 
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fick respons till en början. Dessa ansvariga kan ge upplysningar på vilka som är relevanta för själva 
undersökningen (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, (2015). Denna typ av urval kallas snöbollsurval när 
man genom andra personal får tag i den man ska intervjua. De ansvariga gav mig pedagogernas e-post 
där jag genom de skickade mail till pedagogerna och kom överens om en intervjutid. Eriksson-
Zetterquist & Svensson (2015) skriver att vissa gånger kan man behöva upplysningar om vilka som 
arbetar och vilka arbetsuppgifter de har som kan vara passande just för din studie, när det blir svårt att 
hitta personal. Jag frågade även intervjudeltagarna som jag hade godkände intervjuförfrågan, ifall de 
kunde tipsa om andra pedagoger som har möjlighet att bli intervjuade då de befinner sig på skolan och 
känner till kollegorna/andra personal. 

Till en början tänkte jag även genomföra intervjuer med några av barnen på fritidsverksamheten. Men 
på grund av brist på tid för att få godkännande från vårdnadshavare och invänta svar från både barnen 
och vårdnadshavarna på samtyckesblanketterna så avgränsade jag studien. Istället intervjuades endast 
fritidspedagoger vilket gick lika bra då jag ändrade frågeställningen och studiens syfte så att det 
syftade åt pedagogernas perspektiv och inte barnens.  

Vidare skriver författarna Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2015) att 6–8 intervjupersoner ökar 
säkerheten för ett bra insamlat material. Att intervjua fler personer bidrar också till att man får ett 
bredare perspektiv och resultat. Insamlingen av material tog två veckor och i denna studie har jag 
intervjuat 6 personer om deras erfarenheter samt arbetssätt kring elevinflytande. Intervjuerna har sedan 
transkriberats 

 

Undersökningsmaterial/personer 
Undersökningspersonerna i denna studie är sammanlagt sex personer, varav fyra kvinnor och två män. 
Deltagarna är mellan 21–45 år. Fem av intervjupersonerna är fritidspedagoger och en är fritidsledare. 
Alla arbetar inom Stockholms kommunala skolor i en fritidsverksamhet. Majoriteten av deltagarna har 
lång arbetslivserfarenhet och har även arbetat på andra fritidshem och andra avdelningar 

Andra namn än deltagarnas riktiga namn har använts i studien istället för att endast använda 
”fritidspedagog 1”. Det gör lättare för läsaren att hänga med i studiens analysdel.  
I studien har fritidspedagogerna getts påhittade namn och de kallas:  
Sara, Liv, Malcolm, Rolf, Selma och Karin 

Genomförande 
Med syfte att samla material till denna studie har jag till en början via internet sökt efter olika 
fritidshem i Stockholms stad. Därefter har jag via e-post skickat informationsbrev till de valda 
skolorna och frågat om någon fritidspedagog kan delta i en intervju. Det var inte lätt att få svar då 
ingen till en början varken tackade nej eller ja på mailen. Därefter gick jag istället till olika 
verksamheter och frågade personalen ifall de kunde delta på intervjun eller vidarebefordra till annan 
personal. det var positivt då jag fick svar via mail och lyckades planera fram intervjutider med 
pedagogerna. Vissa tackade nej pga. personalbrist, föräldraledighet eller tidsbrist, men övriga tackade 
ja. Till slut genomfördes sammanlagt 6 stycken intervjuer på 6 olika skolor. Innan påbörjandet av 
intervjun informerades deltagarna om att deras deltagande var anonymt, allt gällande deras namn till 
alla uppgifter som rör dem. Men även innan detta skickades informationsblad till deltagarna och 
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skolorna via e-post där det klart och tydligt står med att studien utgår från Vetenskapsrådets 
forskningsetiska regler och att det insamlade materialet kommer att avidentifieras (Vetenskapsrådet, 
2017). Jag hade även skrivit ut både informations- och samtyckesblanketten som de fick läsa och 
därefter samtycka att de tagit del utav informationen genom att skriva under med deras underskrift.  

När jag frågade om deras deltagande presenterade jag vad och vart jag studerade, min studie samt hur 
intervjun skulle gå till. De fick även läsa informationsbrevet där det var skrivet hur intervjun skulle gå 
till och att intervjuerna skulle spelas in. 

Intervjuerna var olika långa men tog ungefär runt 30–45 minuter och gav ett rikligt material. Som 
tidigare nämnts, använde jag mig utav semistrukturerade intervjuer och hade den inställningen att inte 
påverka något svar med egna synpunkter utan istället lyssna fokuserat och ställa följdfrågor när det 
behövdes, något som även Ahrne och Svensson (2015) påpekat som en viktig aspekt under 
intervjuerna. Under intervjuerna bekräftades även intervjupersonernas svar för att säkerställa att man 
hänger med exempelvis genom att nicka eller upprepa det de sa (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 
(2015).  Efter varje genomförd intervju transkriberades materialet.  

Det har funnits både nackdelar och fördelar med denna process. Fördelarna var som tidigare nämnt att 
man fokuserade bättre på det intervjupersonen sade utan att behöva tänka på att få med och inte missa 
det som har sagts. Det var lyckat och jag kunde reflektera i lugn och ro. Nackdelarna eller problemen 
som jag stött på i processen var nog att i en av intervjuerna så blev tillfället stört då någon av 
personalen kom in, omedvetet om att det pågick en intervju. Något annat som kan vara en nackdel är 
att deltagare lätt kan bli nervösa så fort det börjar spelas in, men detta löste sig när vi väl hade kommit 
igång med frågorna.             

 

Databearbetning och analysmetod 
Genom att transkribera datamaterialet av de 6 genomförda intervjuerna genomfördes 
databearbetningen. Ahrne och Eriksson-Zetterquist (2015) beskriver att det finns olika sätt och sätt att 
transkribera på. Man kan välja att ha med allt som sägs noggrant, som exempelvis små ljud eller 
tvekande ljud eller bara ta med det viktigaste. Vidare skriver de att transkriberingen kan kräva mycket 
tid men är av fördel då man lär känna sitt material mycket bättre samt kan välja ut viktiga delar som är 
relevanta för studien (Ahrne & Svensson, (2015). I min transkribering valde jag att skriva ner allt, 
detta för att säkerställa att allt som sagts och även hur det sagts kommer med. Däremot, valde jag bort 
att transkribera under ett tillfälle där två andra personal kom in omedvetet vilket gjorde att flera ljud 
samtidigt korsades. Förutom inspelningsmetoden användes även anteckningar som Ahrne och 
Eriksson-Zetterquist (2015) beskriver som en viktig aspekt inom intervjumetod. Detta för att det kan 
vara en fördel att beskriva miljön runtom (vilket inte kommer med vid intervjuinspelningar), eller ifall 
gester eller grimaser görs som kanske kan vara viktigt att ha med i analysen. Författarna tipsar även 
om att i början testa inspelningstekniken så att man inte missar något eller inte få med rösterna vilket 
kan hända i vissa tillfällen då inspelningsapparaten kanske inte fungerar riktigt som den ska (Ahrne & 
Eriksson-Zetterquist, (2015). Det var ett råd som jag följde inför varje intervju.  

Fejes och Thornberg (2015) beskriver databearbetning som att man läser data rad för rad eller tolkning 
av data genom teori. Syftet är att synliggöra skillnader och likheter samt att framställa olika teman 
eller kategorier.  Ahrne och Eriksson-Zetterquist (2015) beskriver att datamaterialet man samlat kan 
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bli väldigt mycket att sortera och i detta fall transkribera. Efter varje insamlat material transkriberade 
jag, detta för att undvika att det ska bli rörigt och ostrukturerat.  

 

 

Tematisk analysmetod 

Den valda analysmetoden för analys av det samlade materialet är den tematiska analysmetoden av 
Braun & Clarke (2006). Där kommer jag mer specificerat beskriva deras modell som innehåller olika 
steg och teman. Tematisk analys är en metod för identifiering, analysering och för att förklara olika 
mönster eller teman i insamlade data (Braun & Clarke, 2006). Den organiserar och beskriver alltså 
data i detalj. Braun & Clarke (2006) beskriver deras tematiska analysmodell som ett sätt att analysera 
det insamlade materialet genom 6 nivåer/steg. Dessa olika steg kan underlätta att analysera och hitta 
teman som i slutändan kan besvara syfte och frågeställningar. De steg/nivåer som Braun & Clarke 
(2006) redovisar är:  

 

1. Att transkribera datamaterialet -  
Detta kan verka både tidskrävande och tröttsamt men transkriberingen är ett väldigt bra sätt att 
bekanta sig med data enligt (Braun & Clarke, 2006). Genom att först lyssna på inspelningarna 
sedan skriva ner det som sades, pausa det och lyssna vidare på inspelningen kunde jag bekanta 
mig med materialet. Vidare läste jag det transkriberade materialet flera gånger för att 
ytterligare skapa mig en överblick. Därefter transkriberade jag materialet via Word 
programmet på datorn.  

2. Att generera initiala koder – 
Efter att ha bekantat sig med data genom transkriberingen påbörjas kodning och det handlar 
om att sortera och organisera själva transkriberingen. Det finns två sätt att koda på. Antingen 
manuellt eller via ett datorprogram (Braun & Clarke, 2006). Själv valde jag att manuellt fast i 
ett dataprogram, först att koda materialet, sedan sortera var och en av koderna för att därefter 
koppla med andra liknande koderna. Det utgjorde ett slags mönster. Braun och Clarke (2006) 
beskriver att man först systematiskt ska gå igenom allt material, ge full fokus åt var och en av 
intervjuerna och hitta intressanta delar i transkriberingarna vilket jag gjorde. Detta bidrog till 
att jag hittade upprepade teman i data.  

3. Söka efter teman -  
Detta kan man börja med när all data blivit sorterade, jämförda och kodade. Vilket slutar med 
att man har olika koder som man identifierat från data. Jag sorterade koderna samt 
kombinerade de med varandra till något som utgör ett tema. Jag följde Braun och Clarkes 
(2006) råd att namnge koderna för att underlätta arbetet och för att organisera dem inom olika 
teman. Vid utformningen av dessa teman hittades koder som var opassande till teman medans 
vissa formades till huvudteman.  

4. Granskning av teman –  

Braun & Clarke (2006) beskriver att vissa teman ibland inte klassas som riktiga teman pga. 
brist på rikligt med data för att stödja det. Medan vissa teman smälter in i varandra eller med 
andra ord formar ett nytt tema tillsammans. Andra kan vara i behov av att brytas ner till olika 
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teman. Många gånger fick jag bryta ner teman till två olika teman och vissa gånger insåg jag 
att två teman liknade varandra och de fick då bli ett tema istället.  

 

 

 

5. Definiera och namnge teman – 

I denna fas definierar, avgränsa, förfinar och namnger man de olika teman. Alltså, vad varje 
tema är och handlar om. Detta för att senare använda i analysen. Som beskrivningen lyder, 
namngav jag och definierade jag varje tema. Detta för att ta reda på varje temas aspekt. Vid 
denna fas bestämdes även ifall det finns ett behov av undertema. Jag kom fram till tre 
huvudteman: ”Pedagogernas syn på elevinflytande”, ”Pedagogernas arbetsstruktur” och 
”Elevinflytande i aktiviteter” och fyra underteman: ”Planeringar”, ”Påverkan på 
pedagogerna”, ”Att dra gränser”, ”Svårigheter med inflytande”. 

 

6. Producering av rapport – 

Detta när alla föregående steg fullgjorts kan man presentera själva rapporten. Målet med detta 
är att ge läsaren övertygelse och validitet genom att redogöra och bevisa den datas 
komplicerade process i analysen.  

 

 

Forskningsetiska överväganden   
Under hela arbetets gång har jag gjort etiska överväganden, genom att följa Vetenskapsrådets (2017) 
forskningsetiska principer. Jag har arbetat för att uppfylla de fyra forskningsetiska kraven vilka är: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentalitetskravet och nyttjandekravet. Som ett första steg 
informerade jag deltagarna genom ett informationsbrev där det tydligt står med att jag utgått från God 
forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017). Där blev de även informerade om att det insamlade materialet 
kommer att avidentifieras och vad syftet bakom undersökningen är, vilket uppfyller 
informationskravet. Samtyckeskravet går ut på att forskaren måste få ett samtycke från medverkarna 
innan man kan börja med i detta fall, intervjun (Vetenskapsrådet, 2017). Jag presenterade mig först för 
deltagarna, därefter fick de läsa samtyckesblanketten och skriva under ifall de accepterat och tagit 
emot informationen. Utöver detta nämnde jag även innan intervjuns start att de är fria att medverka i 
studien samt att de närsomhelst kan avbryta intervjun om de känner för det eller är i behov av det. Jag 
valde att inte intervjua barn pga. brist på tid, skulle barn medverka så skulle även vårdnadshavarnas 
tillstånd efterfrågas i form av informationsbrev samt samtyckesblankett som både föräldrarna och 
barnen skulle få skriva under.  

Med konfidalitetskravet menar (Vetenskapsrådet, 2017) att medverkarna i undersökningen inte ska gå 
att identifiera och att det råder tystnadsplikt. Jag har mött det kravet genom att avidentifiera 
medverkarna, på det sätt att varken använda mig utav deras riktiga namn eller skolans utan istället 
använda mig utav andra fiktiva namn. Konfidentalitet är det begrepp som jag mestadels tog upp vid 
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presentationen av undersökningen för medverkarna. Det innebär att alla uppgifter man fått i förtroende 
inte sprids och skyddas från utomstående (Vetenskapsrådet, 2017). Även att endast du som forskare 
ska ha möjlighet att få veta vilka svar som tillhör vem av intervjudeltagarna och att ingen annan ska ha 
behörighet till svaren beskriver (Patel och Davidsson, 2003) 

Jag nämnde även att all det insamlade materialet såsom intervjuinspelningarna enbart kommer att 
användas i forskningssyfte och därefter förstöras. Som nyttjandekravet lyder innebär detta också att 
den insamlade data inte får användas i andra sammanhang (Vetenskapsrådet, 2017). 

Studiens kvalitet 
Metodvalet för denna studie fungerade väldigt bra och underlättade en hel del vid datainsamlingen. 
Styrkan var nog att det gick effektivt och snabbt att samla in informationen från intervjudeltagarna då 
man hade tillgång till ljudupptagning och kunde fokusera bättre på vad intervjupersonen sade under 
intervjun. En annan styrka var att så fort jag hade fått godkännande från en fritidspedagog så skedde 
planering av intervjutiden snabbt. Något som kan utryckas som en svaghet måste vara transkriberingen 
av det insamlade intervjumaterialet vilket tar ganska mycket tid, speciellt då det sagts mycket under 
intervjun samt när man genomfört flera intervjuer vilket kräver ännu mer tid för transkriberingen. Som 
Detta är en del av processen som även Bryman (2011) anser är tidskrävande. Ytterligare en aspekt på 
ljudupptagning kan vara beroende på hur snabbt de pratar i intervjun som avgör tidsmängen som går åt 
vid transkriberingen, pratar de för snabbt behöver man återuppta det de sade. Ifall de vill att man 
upprepar den frågar man ställde vid intervjutiden kan däremot vara både en svaghet men som även kan 
öka studiens giltighet då man säkerställer att man tagit emot rätt information med stöd till Bryman 
(2011). Det kan förekomma att några vill att man upprepar frågan man ställt under intervjun och det 
kan öka studiens giltighet då man säkerställer att man tagit emot rätt information, vilket Bryman 
(2011) påpekar. En annan svaghet med studiens kvalitet som kanske kan påverka resultatet var att 
använda sig av ”snöbolls urval” vid val av intervjupersoner då det i ett tillfälle tog mer tid än förväntat 
att få tag på de så blev snöbollsurval ett val. Detta kan ha påverkan på resultatet då det valts ut av 
annan personal på skolan.  

Men styrkan, trots att det kan vara tidskrävande att transkribera och oftast utmärks som negativt kan 
ha positiva aspekter då vid transkriberingen blir man bekant med materialet och lättare kan arbeta 
utifrån den i analyssyfte, pga. man flera gånger läser den. Detta gör att man blir mer bekant med 
datamaterialet och lättare kan komma fram till tankar för analysen.  
Att ha en god etik i en vetenskaplig studie är väldigt viktigt och på vilket sätt man följt detta ger även 
kvalitet i studien, man ska klart och tydligt se kopplingen i att ta emot ny information från 
medverkarna och tänka på kravet att skydda de (Larsson, 2005).  
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Resultat och analys 
Resultatet från analysen kommer här att redovisas utifrån fyra olika teman baserat på intervjusvaren 
från transkriberingarna. Detta för att underlätta förståelsen av resultatet för läsaren genom att ha delat 
upp det i olika sektioner. De tre huvudteman är Pedagogernas syn på elevinflytande, Pedagogernas 
arbetsstruktur, Elevernas inflytande i aktiviteter. Under de huvudtemana har underteman även 
använts med syfte för ännu mer fördjupning kring de olika utvalda teman och visa en ännu bredare 
bild utav resultatet. Resultatet kommer att presenteras genom citat från deltagarnas egna utsägelser. 

 
Tema 1: Pedagogernas syn på elevinflytandet 

Ett tema som framkommer tydligt i materialet är att intervjupersonerna beskriver elevinflytande som 
något positivt. De tyckte att det är viktigt och bra att ha ett synligt elevinflytande i verksamheten och 
att låta eleverna träda fram med deras åsikter och tankar kring saker och ting som sker på 
fritidshemmet. Såsom Sara beskriver exempelvis om elevinflytande: 

Vi måste göra saker tillsammans, vi måste komma på idéer tillsammans och tankar som 
funkar för alla så jag tycker det är bra att jobba på det här sättet och samtidigt få de att 
lära sig och träna på att utöva inflytande (Sara)  

Till inflytandet har Sara en positiv inställning. Hon lyfter fram två aspekter i sitt svar och beskriver att 
elevernas inflytande utgör en viktig del i arbetssättet samtidigt som det också gör nytta för elevernas 
lärande. Även Selma lyfter fram vikten av elevinflytande:  

Absolut viktigt med elevinflytande, annars finns ingen mening med jobbet. Vissa 
skulle kanske försvinna och inte hitta sig själva om inte vi hjälper de på traven, de som 
kanske är tillbaka dragna eller elever som inte har driv i sig och är lite passiva. Genom 
positiv förstärkning hittar de till slut sina roller och blir trygga i att göra sin röst hörd 
(Selma) 

Som den enda utav pedagogerna berättade Selma om de risker som eleverna kan stöta på ifall de inte 
får någon hjälp och stöttning ifrån pedagogen. Där tar hon upp elevernas möjliga bakgrund som 
exempel vad som kan orsaka deras passiva inflytande eller otrygghet att inta rollen som delaktig.  
Vidare beskrev även Rolf som är fritidspedagog, anledningen till varför han tycker att det bör finnas 
ett synligt elevinflytande i fritidsverksamheten:  

Ja absolut eftersom skolan är så himla styrd under lektioner så finns det ju alltid mer 
utrymme på fritids för eleverna och då har de ju varje dag också att alltid ha någon tid 
för fri lek utomhus och inomhus så att jag tycker att det är bra att de inte ska känna att 
de är i skolan 8 timmar och att allt hela tiden är bestämt (Rolf) 

Rolf tyckte alltså att elevinflytande är väldigt viktigt, han uttryckte även varför i ett stycke samtidigt 
som han utmärkte fritidshemsverksamheten som en positiv plats genom att ta upp fritidshemmet som 
en möjlighet för barnen att vara lite fria att själva bestämma.  

Elevinflytande sker alltså i samspel med pedagogerna, genom att pedagogerna vägleder och stöttar de 
inför de val de gör, vilket förekommer ur den proximala utvecklingszonen av Säljö (2014). Valen kan 
vara allt ifrån den aktivitet de väljer att genomföra till val som gäller verksamhetsmiljön. Som Selma 



16 
 

nämnt, då vissa elever inte har den förmågan att själva bidra med egna tankar och åsikter eller för att 
de själva kanske är passiva, är det extra viktigt att som pedagog vara där och vägleda de genom positiv 
förstärkning och kopplat till Säljös (2014) begrepp stöttning. För att barnen ska kunna bli starka 
individer med förutsättningar att själva kunna ta ansvar och medverka i frågor. Likt Selma lyfter även 
Karin att pedagogernas roll är att vara där för att stötta och att lyssna på eleverna.  

Vi lyssnar jättemycket på eleverna, tar hänsyn och försöker verkligen se till att de 
kommer till tals allihopa genom främst oss pedagogers hjälp samt att vi försöker 
genomföra de aktiviteter eleverna valt så gott det går med syfte till deras utveckling i 
inflytandet och ta viktiga beslut rörande de själva (Karin) 

Enligt Karin är lyhördhet viktigt och att låta alla elever komma till tals lika mycket.  

Den proximala utvecklingszonen som tidigare beskrivits i studien, där Säljö (2014) förklarat att den 
mer kompetente vägleder den mindre kompetente som en typ av guidning i samband med 
kommunikativa stöttor som gör att barnet lättare kan lösa problem genom att man som vuxen delar 
upp problemet/uppgiften i mindre delar och förklarar för hen (Säljö, 2014). Barnet går efter den 
vuxnas kunskaper och stöd dvs. lär sig från den vuxna tills barnet själv utvecklas och själv blir 
självständig och kan utföra uppgiften utan hjälp (Säljö, 2014). Den proximala utvecklingszonen är 
väsentlig i alla dessa yttranden då eleverna måste från första början ges möjligheter och kunskap till 
inflytande, de lär sig inte av sig själva att plötsligt börja medverka och vara delaktiga i fritidshemmet. 
Allt börjar med den kunskap som de mottagit i början av pedagogen. Det kan kopplas till de flesta utav 
deltagarnas yttranden, alltså att öppna upp dörrar för eleverna och underlätta för de att komma inom 
ramen för inflytande genom att själva vara förebilder till eleverna. Exempelvis i Karins exempel där 
hon beskriver vikten av att vara lyhörd och låta eleverna komma till tals samt öppna upp möjligheter 
för de. 

Påverkan på pedagogerna 

Ett annat undertema som framkommit i analysen är att fritidspedagogerna ser arbetet med 
elevinflytande som en möjlighet för dem själva att lära sig av eleverna, dvs. när eleverna är 
involverade i fritidsverksamheten. Många utav utsägelserna från fritidspersonalen tyder på att det 
faktiskt har en positiv inverkan på pedagogerna. Karin beskriver ur sitt perspektiv hur det påverkar 
henne:  

När jag hör och ser och frågar vad tycker ni och vad har ni för idéer så får jag själv nytt 
tankesätt så tänker jag att jag kan ändra på det här så att det funkar bättre på det sättet 
så ja, det är positivt att låta eleverna medverka (Karin) 

Enligt Karin bidrar elevernas inflytande i fritidsverksamheten till kunskap även till pedagogen själv 
och hon ser det som något positivt. På det sätt att eleverna ofta kan komma med kloka idéer till 
pedagogerna som i sig leder till nya sätt att tänka och planera på samt justera planeringen efter deras 
behov. Selma är inne på något liknande när hon säger att:  

Jag blir inspirerad och får tänka om samt får göra om och hela tiden så får jag se vad som 
har gått snett idag, vad kan man ändra på och göra ännu bättre. Så det bidrar med kunskap 
och det påverkar mig positivt, det är även positivt då eleverna utvecklas mer och kan ta 
större plats vilket är glädjande både får pedagogen och för eleverna själva (Selma) 

Även Selma, likt Karin hade det tankesättet att det är positivt med elevinflytande. Hon talar också om 
att det är både inspirerande och bidrar till ny kunskap till pedagogen men även för eleven.  
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Detta tema kan kopplas till begreppet appropriering ur det sociokulturella perspektivet. Appropriering 
som vi tidigare nämnt innebär att alla människor är villiga att ta emot ny kunskap från andra 
människor (Säljö, 2014). Det kan alltså även innebära kunskap från elev till pedagog just som i 
exemplet ovan där det är pedagogen som får nya idéer och tankar vid involveringen av eleverna i 
fritidsverksamheten. Detta sker i samspelssituationer mellan eleven och pedagogen när de får vara 
med och bidra med åsikter och tankar hur de tänker kring saker och ting och samtidigt får möjligheten 
av pedagogen att få komma till tals.  

 
Tema 2: Pedagogernas arbetsstruktur  

I detta tema tas det upp om pedagogernas arbetssätt eller med andra ord hur de strukturerat sitt arbete 
med elevinflytande. Det kan exempelvis vara hur de strukturerat upp aktiviteterna på 
fritidsverksamheten och hur de involverar barnen i arbetet. Pedagogerna svarade olika kring deras 
arbetsstruktur, vissa utav dem använde liknande sätt att utgå ifrån medans de andra personalen tog upp 
andra arbetssätt.  Utöver detta bör man ha ett arbetssätt som ständigt utvecklas samt att man är 
professionell i arbetet. Sara beskriver att i vissa aktiviteter är det lättare att utöva elevinflytande än 
andra: 

Vi har ju olika aktiviteter varje vecka. Vi har gjort en grovplanering med temat så vi 
utgår ifrån de teman med de aktiviteter vi har, har de oftast i gympasalen och 
utomhusaktiviteter som de är mest delaktiga i just nu. De skapande verksamheterna har 
vi inte blandat in om så mycket. (Sara) 

Enligt Sara sker den mesta inflytande i gympasalen eller utomhus då det är både stort och mer friare 
för de till skillnad från inomhusaktiviteterna där det är lite svårare att involvera barnen och utöva 
inflytande. Medans Malcolm inte uttrycker vart det är barnen mest får utöva inflytande, utan det är i 
vilken aktivitet som helst där det är viktigt enligt honom att få barnen att komma till tals.  

Vi försöker vara lyhörda för vad barnen vill, vi försöker uppmuntra de och få de att 
komma med idéer och vara med och tycka och tänka och delta både i genomförandet och 
planeringen av de aktiviteter som sker. Främst genom kommunikation. Det är inte alltid 
så lätt för barn vill oftast ha allt klart för sig. (Malcolm) 

Malcolm har det tankesättet att uppmuntra eleverna genom att få de att delta och komma med idéer. 
Han tillägger även att ibland kan det vara komplicerat att få eleverna involverade i aktiviteter och 
planeringen genom kommunikation då elever helst vill få allt framför sig.  

 
I de ovanstående exemplen beskriver Sara om hur planeringarna sker och Malcolm beskriver hur de 
går till väga och på vilket sätt de inkluderar barnen i arbetet trots att de ibland kan vara svårt att få 
eleverna aktiva i kommunikation och involveringen. Men trots vissa svårigheter som kan uppkomma 
så hade alla deltagarna detta synsätt att inkludera barnen är viktigt. Genom kommunikation, som är ett 
återkommande begrepp inom det sociokulturella perspektivet (Säljö 2014), sker i form av samlingar i 
klassrummet, matsalen eller i klass/elevråden där barnen är i fokus och får bidra med deras egna 
åsikter och tankar. I ett exempel lyfter Rolf upp mer direkt typ av elevinflytande, som en del av 
verksamheten:  

Man pratar om att det är viktigt att de ska vara delaktiga i det som ska genomföras, men 
ett specifikt ämne är det inte, mer att det allt utifrån att de har sina utvecklingssamtal. 
Elevinflytandet där är ju att de håller utvecklingssamtalet och bjuder in det till oss 
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pedagoger till sina föräldrar och berättar vad som sker och det är ju ett samarbete både 
mellan skola och fritids i det. Barnen är i fokus i allt. (Rolf) 

Rolf nämnde att i deras verksamhet är det barnen som sköter om utvecklingssamtalen och det går ut på 
att det är eleven som bjuder in föräldrarna samt pedagogen in till utvecklingssamtalet där det på 
samma sätt är eleven som pratar om vad de lär sig, vad de gjort och berättar om hens erfarenheter i 
verksamheten. Vad de tycker som gått bra respektive mindre bra. Detta är ett annat sätt att utöva 
elevinflytande på där barnet genom tidigare kommunikation samlat erfarenheter och kunskap för att 
senare med samma erfarenheter och kunskap förmedla det vidare i form av kommunikation. 

I detta tema har fokus varit på pedagogernas arbetssätt, när det kommer till elevernas inflytande. Här 
framkommer det att kommunikation och samspel mellan elev och pedagog är betydelsefullt. just 
kommunikation och samspel mellan eleven och pedagogen. Detta kan kopplas till mediering vilket 
också är ett av de viktiga begreppen i det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2014). Säljö (2014) 
beskriver att människor utvecklas olika beroende på dess omgivning och erfarenheter, utvecklingen 
sker genom samspel med andra människor och genom detta skapar man erfarenheter. Utvecklingen 
beror även på hur mycket möjlighet den ges att få influera i fritidsverksamheten, i Rolfs exempel har 
eleverna getts så pass mycket redskap samt förtroende att de självständigt kan hålla i ett 
utvecklingssamtal själva. Vidare samlar eleven kunskap och erfarenheter i samspel med pedagogen 
(Säljö, 2014). Där eleven genom antingen de intellektuella redskapen eller artefakter skapar förståelse, 
i början har eleven inte färdiga kunskaper i hur man hanterar ett utvecklingssamtal eller förmågan att 
kunna bestämma en aktivitet men genom de intellektuella redskapen kan de bygga upp den med 
pedagogen till hjälp. 

 

Planeringar 

I detta undertema lyfts fritidspersonalens sätt att planera fritidsverksamheten i allmänhet. Hur 
fritidspersonalen har valt att planera dagen för eleverna och ifall de involverar eleverna i planeringarna 
eller inte. Fritidspersonalen uttrycker sig olika kring planeringarna men det gemensamma är att i 
princip alla de pedagoger som blivit intervjuade beskriver att de ställer eleverna i första hand och 
prioriterar att fråga vad de vill göra eller vilka förslag de har att ge. Även under vissa tillfällen där 
deras förslag inte alltid går igenom försöker de lösa det med hjälp av kommunikation eller att förskjuta 
det till nästa tillfälle vilket oftast lyckas från elevernas sida enligt en av deltagarna. Två av 
intervjupersonerna säger exempelvis:  

Det beror lite på hur man vill jobba man kan ju exempelvis jobba att man bara vill styra 
och planera sin verksamhet baserat på deras behov och intressen, nu jobbar jag ju på 
lite annat sätt, att jag planerar en del sen låter jag eleverna själva ge tankar och förslag 
att det ska liksom bli att båda involveras i planeringen. (Rolf) 

 
Rolf har valt att utgå utifrån elevernas behov och intressen till en början men sedan även ge utrymme 
för eleverna att bidra med åsikter kring hur han planerat, ytterligare förslag eller förändringar.  
 

Det är ju genom veckoschemat som är klar inför veckan, varje fredag har vi fritidsmöte 
först hela fritids sen avdelningsmöte och då går vi igenom veckan som varit och den 
kommande veckan om vi vill ha något extra eller planera aktiviteter med ett synligare 
elevinflytande (Liv) 
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Både Rolf och Liv prioriterar elevinflytande väldigt mycket även i planeringarna. Även om de inte 
involverar eleverna i planeringarna så strukturerar de ändå upp planeringarna på ett sätt så att eleverna 
alltid får möjlighet att delta i fritidsverksamheten. Rolf beskriver även att elevinflytandet måste 
fungera på rätt sätt däremot:  

För att medverkandet och inflytandet ska fungera så måste en vuxen vara med på nåt i 
början och se till att det blir rimligt och att eleverna inte kan bestämma precis vad som 
helst. Bara vårt närvarande är en form av stöttning. Man måste verkligen vara aktiv och 
se till att det fungerar (Rolf) 

 
Rolf nämnde att ifall det ska finnas ett fungerande elevinflytande måste pedagogerna finnas vid och 
vara till deras hjälp, att vi inte kan förvänta oss att elevinflytandet ska fungera om det finns brist på 
hjälp och stöttning från oss vuxna utan deras närvaro. Olikt hur Rolf svarade, berättade Sara 
(fritidspedagog) att stöttning inte alltid fungerar för henne, detta pga. barnens ålder då de just bytt från 
förskoleklass till ettan. Hon menar att det då är lite svårare för dem att ha förståelse om vad 
elevinflytande egentligen innebär, vilket gör det komplicerat att ge dem stöd i något de ännu ej tränats 
i eller haft erfarenheter kring. Jag ser stöttning som en viktig del utav lärandet, oavsett hur små de är så 
är kommunikativa stöttor som hjälpmedel viktigt för barnen. När det gäller elevinflytande så är även 
de små kapabla att utöva inflytande, ha åsikter och få sin röst hörd men kanske inte i en avancera nivå.  

Det sociokulturella perspektivet beskriver de kommunikativa stöttorna eller scaffolding på engelska 
(Säljö, 2014). Dessa ses som en viktig aspekt i elevernas uppväxt och utveckling och innebär att 
pedagogen vägleder och hjälper i form av stöttning, vissa elever kräver extra stöd att komma igång och 
bli självständiga. I vissa fall eleven passiv eller för osäker för att yttra sig själv. I relation till detta kan 
vi förstå pedagogernas roll som att vara stöttor för eleverna. Att genom att stötta eleven hjälper 
pedagogen eleven att klara svåra uppgifter eller saker som eleven tidigare inte provat på exempelvis att 
få sin röst hörd som kan vara pga. deras blyghet eller osäkerhet att träda fram i skolfrågor.  

 
Tema 3: Elevinflytande i aktiviteter 

Aktiviteter har en stor och viktig del i elevinflytandet då det är där eleverna får möjlighet att visa upp 
deras förmåga att själva styra och lägga ut regler hur det ska se ut i leken eller i spelet. Många gånger 
oberoende av någon pedagog kan de bygga upp en lek tillsammans med de andra eleverna i 
verksamheten. I intervjuerna togs det upp olika sätt att bygga upp aktiviteter, vissa endast styrda av 
eleverna medans andra var i samarbete av pedagogen. Det skiljer i resultatet hur man väljer att ha det 
som pedagog, att antingen låta barnen bestämma allt eller hjälpas åt. Deltagarna hade olika tolkningar 
och svar angående detta.  

Malcolm uttryckte sig, att det är tiden som är en viktig aspekt för att möjliggöra elevinflytande i 
aktiviteter. Får man mycket tid till planeringen bidrar det till en aktivitet med synligt elevinflytande.   

De aktiviteter där man har gott om tid att förbereda är det lättare också att få med 
elevinflytande. Som det här spaet, där fick vi god tid att förbereda det och då blir ju 
elevinflytandet god också då. Vi hade teater för ja, något år sen och då var det också så 
att vi tog oss god tid för förberedning det blev också väldigt bra då. (Malcolm) 

Man kan även enligt Rolf kombinera både styrda och fria aktiviteter i en:  
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Det går ju göra mycket, man kan ha styrda aktiviteter men att de väljer själva 
exempelvis i bakning kan man styra vad de ska baka men låta de själva ta sig igenom 
hur eller vem som gör vad, hur gör vi det. Så jag tror att det går att ge eleverna 
inflytande även om man styr lite grann (Rolf) 

Såsom Rolf uttrycker sig är det möjligt att utöva elevinflytande även om man som pedagog styr själva 
aktiviteten. Där han tagit upp bakning som ett exempel att pedagogen redan bestämt aktiviteten men 
låter eleverna själva bestämma hur de ska gå till väga i processen. Sara tar upp att eleverna omedvetet 
utövar elevinflytande, i ett exempel: 

 
De brukar oftast komma o säga kan ni göra det här kan vi göra såhär, just nu är de 
intresserade av att skriva ut målarbilder. De brukar komma och fråga ifall de kan 
göra det utan att de vet att det handlar om elevinflytande frågor. Så då tar ja iPaden 
och låter de välja vilka bilder de vill kopiera ut, jag tror ej barnen vet vad 
inflytandet handlar om (Sara) 

Elevinflytande kan många gånger innebära ett samspel mellan pedagogen och eleverna kopplat till det 
sociokulturella perspektivet. Kopplat till appropriering som är ett begrepp i det sociokulturella 
perspektivet, som innebär att människor är beredda att ta emot ny kunskap vilket sker i samspel med 
andra människor (Säljö, 2014). Kopplat till informanterna lär sig eleverna något nytt i varje 
sammanhang exempelvis i bakningen som Rolf beskrivit, lär sig barnen både om bakning men också 
hur man involveras i det och själv tar instruktioner samt hanterar det. Likadant gäller i Malcolms 
exempel där eleverna lär sig om att konstruera och bygga upp men även förstå tidens viktiga betydelse. 
Alltså, att eleverna engageras av den styrda bakningen som fritidspedagogen Rolf håller i. Där de visar 
sitt engagemang genom att eleverna själva får möjlighet att ta sig igenom bak processen genom den 
nya kunskap de fått av pedagogen.  

 

Att dra gränser 

Samtidigt som fritidspedagogerna lyfter fram betydelsen av elevinflytandet på ett positivt sätt är det 
också flera som beskriver behovet av regler och av att dra gränser kring elevernas möjligheter att vara 
delaktiga i verksamheten. Malcolm beskriver exempelvis: 

Att vi får tänka om och att vi ibland faktiskt måste köra över för att få tiden att gå ihop, 
för att få verksamheten att rulla på för att eleverna har ju många gånger en massa olika 
viljor och då måste vi pedagoger faktiskt gå in och ta beslut okej, det här är det ni vill 
och vi går på viss del med det men inte fullt ut och att vara delaktig innebär ju inte att 
bestämma allt. Annars kan det bidra till andra svårigheter (Malcolm) 

På grund av tidsbrist i fritidsverksamheten under vissa tillfällen behöver begränsningar göras enligt 
Malcolm. Ibland kan det vara pga. elevernas alla viljor och idéer som man som pedagog inte kan få 
ihop och då behöver man dra gränser. Även Liv beskriver i ett exempel om de gränserna: 

Viktigt att tänka på är att det behöver finnas gränser, elevernas inflytande i beslut ska 
inte bidra till exempelvis: Ja! men nu ska vi till gröna lund. Utan att man måste hålla 
sig inom en viss ram. Och att alla måste få komma till tals, jag tänker att när vi är i 
idrottssalen varje tisdag och de flesta vill spela fotboll så då blir det fotboll men någon 
tisdag måste du ju tänka på de fyra som inte ville spela fotboll och istället göra som de 
ville (Liv) 
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Liv använde Gröna lund som ett exempel av elevernas gynnsamma tillfälle till att utnyttja mängden 
elevinflytande det fått och använda det som ett sätt att få som de vill. Eller i ett annat exempel där Liv 
tar upp fotboll som exempel, att det kan vara en omtyckt aktivitet runt eleverna men inte för alla, då 
gäller det att tänka på den minoritet och ge de möjlighet att yttra sig. 

Som vi tidigare nämnt finns det även negativa sidor eller med andra ord, att det påverkar pedagogen 
negativt ifall det blir för mycket elevinflytande på en och samma gång. Men vad är egentligen ”för 
mycket” elevinflytande? Jo, enligt en av fritidspedagogerna bör man hålla vågen rättvist genom att 
som pedagog vara aktiv och inte endast tänka på de positiva sidorna av inflytandet utan tänka att det 
faktiskt kan ha negativa sidor om man inte genomför det på korrekt sätt. Man kan inte ha elever som 
vill bestämma allt, detta kan som Rolf tog upp, bidra till en maktkamp och därför måste man finnas i 
närhet. Ibland kan det även vara tiden som gör att det påverkar pedagogerna negativt. En av 
fritidspedagogerna berättade på vilket sätt man kan undvika att ej påverkas på detta negativa sätt i alla 
aspekter och hur man kan gå till väga genom tidsbegränsning och att förklara för eleverna vad 
inflytande innebär. När det gäller demokratiskt arbete är det viktigt att få eleverna förstådda och 
bekanta i verksamhetens villkor och vilka ramar som gäller i viss situation (Skolverket, 2013). Men 
utöver detta tyckte fritidspedagogen att det ska finnas regler, så om det är något pedagogerna tycker är 
okej så ska det gå bra att vara med och bestämma. 
 

Svårigheter med inflytande 

Som det beskrivits ovan, att dra gränser bidrar till att man får kontroll i vissa tillfällen det kan börja 
spåra ur eller att eleverna börjar bestämma och det går i överstyr. Men under vissa tillfällen är det inte 
alltid lätt att dra gränser eller det inte funnits möjligheter för det då kan det leda till svårigheter. 
Malcolm berättar att:  
 

Det tar tid och tid är ofta en bristvara som är svårt att komma på lösningar utan är något 
som får läras att accepteras. Och elever har inte alltid det tålamodet framförallt kanske 
på fritidstid och att de vill vara fria och göra det de vill. Och då kan det vara svårt att 
hålla en grupp vid fokus eftersom vi fokuserar på en sak under en längre period, och att 
de har ansträngt sig hela dagen. Det kan vara en svårighet. (Malcolm) 

 
Malcolm beskriver tiden som en anledning till att det bildas svårigheter med elevinflytandet, ibland 
behöver man som pedagog gå in och avbryta en aktivitet pga. tiden. En annan svårighet som Malcolm 
nämner kan vara fokusen som kan vara svårt att hålla på topp då eleverna redan ansträngt sig under 
skoltid kan det vara svårt att hålla de vid fokus. Karin beskriver i ett exempel att svårigheter kan 
uppkomma vid exempelvis under aktivitetsröstning: 
 

Det bidrar till en svårighet då några av elevernas aktiviteter inte röstas denna veckan 
eller att majoriteten röstade på en annan aktivitet och de tillhör den andra aktiviteten, 
Så brukar eleverna oftast svara med: Då vill jag inte vara med för att de inte fick sin 
röst vald. Pedagogerna måste då genom kommunikation tala om det för eleverna: Var 
med så kan vi köra era aktiviteter nästa vecka. Just kring detta kan det bli konflikter 
men som oftast kan lösas genom att man berättar för eleven att de inte alltid kan få som 
de vill (Karin) 
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Karin menar alltså att det kan ske konflikter pga. att eleverna inte fått som de vill. Den lösning hon tar 
upp är förmågan att kommunicera med de på rätt sätt, tala om för de hur de kommer gå tillväga så att 
de förstår. Genom detta belysa demokratin. Eleverna som Karin beskrivit tycker alltså att just deras 
aktivitet bör röstas fram för den är roligast och när den inte röstas fram skapas dessa svårigheter eller 
konflikter. Men genom kommunikation som också är en av utgångspunkterna i det sociokulturella 
perspektivet kan man skapa en förståelse mellan pedagogen och eleven genom att berätta för de varför 
just deras aktivitet inte röstats fram. Fokus här kan man då säga är just på demokratin och att 
elevinflytandet inte alltid handlar om att individen får som den vill utan att det ibland handlar om att 
också göra som andra vill. 

Rolf tog upp en annan aspekt på svårigheter med elevinflytande. Han tog istället upp elevgruppen som 
en svårighet: 

Det svåraste är främst hur mycket barn det är, hur ska man genomföra det när det är 59 
barn i fritidshemmet med två eller tre vuxna. Att vara på gränsen till hur mycket 
eleverna kan bestämma och fungerar det ifall alla kan bestämma en grej var? Så det är 
det svåraste med elevinflytande (Rolf) 

Vidare tillade Rolf att: 
Det är lättare med mindre grupp, se till att alla får sin röst hörd och att den genomförs. 
Annars får man på något sätt hitta gemensamma intressen, vad säger de flesta genom 
röstningar så att det blir någorlunda rättvist (Rolf) 

Rolf beskriver att en svårighet som kan uppstå handlar om hur stor elevgruppen är. En stor elevgrupp 
med fåtal pedagoger gör det väldigt svårt att göra så att alla elever känner sig delaktiga. Rolf beskriver 
också att det underlättar att ha mindre elevgrupp då man kan använda olika metoder som röstning. 
Detta kan kopplas till begreppet ”mediering”, där elevernas utveckling och möjligheter till 
elevinflytande kan skilja sig åt beroende på den miljö och situation eleverna befinner sig i. Man 
utvecklas olika beroende på den omgivning man befinner sig i (Säljö, 2014). Hänvisat till 
informanterna så minskar elevinflytandet ifall det är för många elever, och tvärtom är de färre finns det 
fler möjligheter till elevinflytande och eleverna utvecklas mer i det. 

Diskussion  
I denna del kommer analys och resultatet att diskuteras, resultatet kommer även att kopplas till 
studiens tidigare studier, därefter kommer studiens syfte och frågeställningarna besvaras i relation till 
studiens resultat. Syftet var att undersöka 6 fritidspedagogers/ledares upplevelser kring elevinflytande 
och deras arbete med det i fritidshemmet. Information samlades genom semistrukturerade intervjuer 
med fritidspedagogerna. Studiens frågeställningar: Hur beskriver fritidspedagogerna sitt arbete med 
elevinflytande på fritidshemmet? och Vilka möjligheter respektive problem beskriver pedagogerna 
med sitt arbete med elevinflytande i verksamheten?  
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Hur beskriver fritidspedagogerna sitt arbete med elevinflytande på 
fritidshemmet? 
En del av syftet var att undersöka pedagogernas arbetssätt. Resultatet visade att i princip alla utav 
informanterna hade en positiv inställning till deras arbete kring elevinflytande i fritidsverksamheten. 
Resultatet visar elevinflytandet som en möjlighet för eleverna då de får utrymme att göra de saker som 
de själva vill och få lite fri tid eftersom skolan kan vara väldigt styrd under lektionerna. Vikten av att 
arbeta med elevinflytandet är ju också något som Skolverket (2011) synliggör, barn bör ha inflytande i 
fritidsverksamheten pga. alla de timmar de vistas i skolan så ska de kunna få möjligheten att influera i 
aktiviteter och andra frågor som rör deras fritidsverksamhet. Det viktiga inom elevinflytande är främst 
att få de involverade till en början enligt Holmberg (2017). Alla eleverna ska ha möjlighet att komma 
till tals. I hennes studie använder de fritidshemsrådet som en metod. Alla elever ska få säga sitt vare 
sig det godkänns som en aktivitet eller inte. Relaterat till Haglund (2015) studie som beskriver 
fritidsverksamheten som en plats där barnen ska ges möjligheter att delta i både fri lek och ges 
tillräckligt med inflytande att själva medverka i aktiviteter samt vara med och bestämma. Han menar 
att det bidrar till elevernas utveckling och en meningsfull fritid. I likhet med analysresultatet där i 
princip alla informanter tyckte att den fria leken är viktig för elevernas utveckling men också ger de 
möjlighet att delta i styrda aktiviteter och därigenom visa sin inflytande. I studien av Katsenou, 
Flogaitis och Liarakou (2013) lyfts vikten av att låta eleverna vara involverade i både skol- och 
samhällsfrågor. I Elvstrand och Lagos (2018) studie beskrivs elevinflytandet som en viktig vardaglig 
process med kommunikation och samspel mellan eleven och pedagogen. Kopplat till ett stycke ur 
Haglunds (2015) studie där han beskriver hur fritidshemmet bör vara kategoriserat för eleverna inom 
elevinflytandet:  

”Fritid på ett fritidshem bör vara kategoriserat som både aktiviteter baserat på barnens egen fantasi och 
sinnestillstånd men också aktiviteter som kan bidra till möjligheter inom ett lärande syfte” (Haglund, 
2015, s. 1558). Till skillnad från Katsenou, m.fl., (2013) studie som istället riktar undersökningen mot 
eleverna vilket leder till att man ser elevinflytandet från elevernas perspektiv. Där eleverna yttrar att 
väl in på aktiviteterna så visar pedagogerna strikt styrning i arbetssättet, svagt elevinflytande och att de 
alltid inväntar godkännande från pedagogerna och ej kan utföra något själv pga. deras osäkerhet, 
hänvisat undersökningarna som gjort i början av studien av Katsenou, m.fl., (2013). Detta leder till 
brist på möjlighet att influera i varken planering eller något rörande fritidsverksamheten. Det är alltså 
en stor skillnad mellan hur informanterna från min studie talat om möjligheterna de gett till eleverna 
att medverka och hur eleverna i deras studien yttrat sig kring deras. 

En annan aspekt som kom upp i relation till hur de beskriver sitt arbete med elevinflytande är hur 
inflytandet påverkar pedagogerna. Resultatet visade att involveringen av eleverna i 
fritidsverksamheten bidrar med möjligheter till kunskap och nya idéer till pedagogernas arbetssätt. 
Utöver detta kan det underlätta för pedagogen att se vad eleverna är i behov av genom att eleverna 
yttrar sig och bidrar med deras egna tankar till pedagogen under exempelvis samlingar eller i pedagogs 
planering. Ur en annan synvinkel som kan kopplas till hur vi kan förstå elevinflytandet är hur 
resultatet visar skillnaden mellan styrda och fria aktiviteter i fritidsverksamheten där Haglund (2015) 
beskriver att personalen i skolan vill att det ska finnas frivilliga lekar möjliga för eleverna men i 
samband med detta också försöka locka eleverna till att influera i de aktiviteter de tidigare ej velat vara 
delaktiga i och på detta sätt kan personalen bidra till elevernas utveckling. Men att även få eleverna 
delaktiga i aktiviteter planerade av pedagogen. Likt det som sagt från intervjusvaren från 
undersökningen, att det går att ha styrda aktiviteter men att det är eleverna som själva kan bestämma 
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hur de går tillväga exempelvis att man bestämt en skapande aktivitet men att det är eleverna som själva 
får välja med vad de vill måla och vad de ska måla.  

Haglund (2015) beskriver att elevernas fria lek kan öppna upp en möjlighet för pedagogerna till ledig 
tid för deras fritidsverksamhetsplanering, då barnen självständigt leker utan behov av personal som 
styr så kan pedagogerna få tid över till egen planering och förbättra fritidsverksamheten. Kopplat till 
Elvstrand och Lago (2018) studie tas det också upp ett exempel från en pedagog där hon gett eleverna 
en uppgift som hon styr men som eleverna själva tar sin tid att lösa, exempelvis datortiden i 
fritidsverksamheten, eleverna har betts att dela upp datortiden mellan sig själva och skriva det i 
noteringar, när de väl kommit överens ska de visa det för pedagogen. Detta är ett tydligt exempel där 
det både är styrt men att man kan se elevinflytande i det. Detta kan kopplas till resultaten från 
informanterna där de kombinerar både styrda aktiviteter planerad av läraren men som eleverna själva 
bestämmer hur de tar sig igenom. Men ur Katsenou, m.fl., (2013) beskrivs det att man måste låta 
eleverna komma fram mer och visa sitt inflytande, att inte som pedagog alltid ha detta styrda 
pedagogiska tankesätt vilket de till en början hade som bidrog till att eleverna blev osäkra att 
medverka. Detta kan stärkas med vad Skolverket (2007) poängterar om att verksamheten ska utgå 
utifrån från barnens behov.  

 

Vilka möjligheter respektive problem ser pedagogerna i arbetet med 
elevinflytande?  
Elevinflytandet har inte endast goda sidor utan också att det kan skapas hinder och att begränsningar 
bör göras. Möjligheter såsom att det sker ett samarbete mellan pedagog och elev, båda sidor är 
involverade i verksamheten och bidrar med olika tankar och idéer. Eleverna bidrar även med ny 
kunskap till pedagogen, kopplat till informanterna där eleverna kan komma med ny kunskap i form av 
idéer och åsikter som de själva inte tänkt på. Även att det underlättar planeringen då eleverna oftast vet 
vilka aktiviteter som de är intresserade av eller vad de är i behov av. Eleverna blir även självsäkrare 
när de får fatta egna beslut samtidigt att de tränas i att bli mer självständiga när de ges inflyande. Som 
analysresultatet visade kan vissa elever inte hantera det elevinflytande de fått och det ibland kan 
överskrida samt att eleven inte kan hantera det riktigt. I Elvstrand och Lagos (2018) studie beskrivs 
förslagslådan i likhet med en av intervjuerna, där eleverna kan utöva inflytande genom att skriva ett 
förslag och lägga det i lådan. Där vissa förslag var omöjliga att få igenom, vissa innehöll besök till 
McDonald’s. Kopplat till analysresultatet där pedagogerna beskrev att elevinflytandet kan spåra ut 
exempelvis ifall eleverna kräver ett besök till Gröna lund eller att vissa envisas om att deras aktivitet 
inte blivit röstade vilket leder till att de inte vill medverka i de andras aktiviteter. Eller vissa elever 
som envisas med vissa skolregler exempelvis att vistas ute när de vill fastän det måste finnas en 
pedagog i närhet kopplat till (Haglund, 2015). En svårighet kan även vara kopplat till Holmberg 
(2017) när det finns osäkra elever eller tillbakadragna, som behöver pastoral omsorg för att komma in 
i konversationen och bidra med sina åsikter om vad de önskar sig att göra i fritidsaktiviteterna. Detta 
kan även kopplas till resultatet när informanterna talar om de barn som behöver extra stöttning för att 
delta och vara aktiva och komma fram mer.  

För att hindra de hinder och svårigheter bör man som resultatet visat, dra gränser eller med andra ord 
göra begränsningar. Gränserna kan, kopplat till deltagarna, vara i form av kommunikation och få de att 
förstå varför det inte fungerar så eller ändra på arbetssättet. Eller som Katsenou, m.fl., (2013) 
beskriver att dra gränser genom att hänvisa till styrdokumenten eller tala med de varför det inte 
fungerar. Författarna beskriver att för att hindra dessa svårigheter är det viktigt att eleverna deltar i 
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aktiviteter som är ordentligt organiserade för att hindra sådana begränsningar men också att 
kommunicera med de. Kopplat till Holmberg (2017) bör sådana förslag som Gröna lund eller 
Mcdonald’s redan vid förslagstillfället tas bort och undvikas direkt, särskilt då det är förslag som 
tidigare kommits upp och avslagits.  

En annan typ av begränsning enligt Elvstrand och Lago (2018) är genom röstning där pedagogen valt 
ut några aktiviteter som varje elev ska få dra i form av röstning och det de har fått fram ska de utföra i 
en timma. För att hindra oenighet omkring eleverna och få det organiserat i fritidsverksamheten, men 
som dock inte är uppskattat av eleverna. Till skillnad på Holmberg (2017) studie där eleverna 
tillsammans med pedagogen kommunicerar på fritidsrådet och kommer överens om en aktivitet 
tillsammans. Pedagogen avgör om aktiviteten är lämplig eller opassande. Resultatet från 
informanterna däremot, använder båda metoderna som en typ av balans. Både genom kommunikation 
och ibland genom röstning. 

Enligt informanterna kan svårigheterna bero på hur mycket elever och hur få pedagoger det är, tiden 
som är en bristvara och/eller för mycket inflytande till vissa. Kopplat till Katsenou, m.fl., (2013) kan 
det bero på brist på kunskap kring deras arbetssätt som kan bidra till både för lite inflytande till 
eleverna men också för mycket. Det är viktigt att ha struktur och tydlighet i arbetet, kopplat till 
Skolverket (2013) beskriver kraven för ett framgångsrikt elevinflytande kräver tydlighet i vilka 
insatser som ska utövas och även ansvarsfördelningen. Utöver detta bör man ha ett arbetssätt som 
ständigt utvecklas samt att man är professionell i arbetet.  

 

Sammanfattande del 
I detta stycke kommer de två frågeställningarna att mer sammanfattat besvaras: 

Sammanfattningsvis får vi fram från resultatet att pedagogernas arbete kring elevinflytandet är ett 
viktigt arbete med fokus på elevernas utveckling. Eleverna är i första hand och majoriteten utav 
pedagogerna prioriterar elevinflytande samt att eleverna också få ta del av planeringen som rör deras 
fritidsverksamhet och aktiviteter. Majoriteten hade tankesättet att vara lyhörd, ha en bra attityd för att 
uppmuntra de och främst av allt att bjuda in de till aktiviteter. I princip alla informanter hade en 
positiv inställning och var nöjda med deras arbetssätt samt lägger ständigt fokus på elevinflytandet 
vilket kan också vara genom en simpel fråga att fråga de hur de tror man kan förbättra aktiviteten 
bättre exempelvis, då har man gett möjligheten till eleven att vara delaktig fastän eleven kanske inte 
har en aning om det. De kombinerar fritt och styrt som enligt de fungerar som ett bra arbetssätt och för 
att hålla en balans.  

Tidigare tog vi även upp de möjligheter och problem som kan finnas i arbetet med elevinflytande. Där 
vi beskrev ovan de möjligheter som finns både för pedagogen och eleven, även problem som kan 
uppstå. Det finns alltså både hinder och möjligheter med elevinflytande. Eleven möts av många elever 
och vuxna och hamnar i ett socialt samspel. Resultatet visade elevinflytandet som en möjlighet för 
pedagogen, då majoriteten utav pedagogerna tyckte det var positivt med elevernas inflytande speciellt 
när de kommer med sina tankar. Det bidrar med nya tankar och idéer för pedagogen när eleven 
uttrycker något om exempelvis aktiviteten, pedagogen lär sig något nytt från eleven som de kan 
använda senare som utveckling av nästa planering. En annan möjlighet är att eleverna utvecklas, blir 
mer självsäkrare, kan fatta egna beslut och förbereds i tidig ålder till framtiden. Hinder kan vara när 
eleverna inte kan ta emot den mängd elevinflytande de tilldelats, att det kan gå över gränsen och det 
blir för mycket elevinflytande som eleverna inte kan hantera riktigt exempelvis att det kan bli stökigt. 
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Vid dessa tillfällen kopplat till informanterna behöver man dra gränser för att hindra att svårigheter 
uppstår, främst genom kommunikation kan man skapa förståelse för eleverna. Annat hinder kan vara 
då vissa elever är tillbakadragna och inte deltar i samlingar eller fritidsråd. Då de inte kommer med 
tankar och idéer eller vad de önskar sig i fritidsverksamheten, dessa barn kräver vägledning och 
stöttning för att komma in i konversationen och veta vad de vill. 

Betydelse för praktiken och professionen 
Studien tar upp ett viktigt område inom fritidsverksamheten, elevinflytande. Där fritidspedagogerna 
har en väldig viktig roll i, det är genom pedagogerna som eleverna får lära sig att vara ansvarstagande, 
självsäkra och självständiga. De förbereds i tidig ålder för att kunna fatta egna beslut och bidra med 
åsikter om hur de tycker och tänker då de även har rätt till det eftersom fritidsverksamheten berör de.  
Men, man måste kunna utöva elevinflytande på rätt sätt, i fritidshemmet finns olika elever med olika 
förutsättningar och behov därför är det bra att fritidspedagogerna känner till detta och vet vilka man 
måste hjälpa lite extra samt vilka det är som man behöver begränsa mängden inflytande pga. andra 
elever som tvärtom inte vågar komma fram som de andra. Därför bör pedagogerna vara erfarna inom 
området för att kunna ge rätt mängd förståelse om elevinflytande på ett professionellt sätt. 
Elevinflytande gynnar inte endast eleverna utan kan även bidra till ny kunskap och idéer till 
pedagogerna själva enligt informanterna. Oftast vet elever vilket sätt som fungerar bäst för de eller 
vilka aktiviteter som de mest är intresserade av, då är det bra att ge eleverna möjligheter att komma 
fram och bidra med idéer.  

Avslutningsvis är elevinflytande ett viktigt ämne för både vår kommande profession och för våra 
kommande elever. Då det har många positiva sidor och bidrar till lärande samt utveckling som i sin tur 
gynnar elevernas framtid till att bli självständiga och självsäkra. Även att det sker ett samarbete mellan 
pedagog och elev när man skapar denna möjlighet att låta eleverna involveras samt ge de rätt till 
inflytande. Vidare stärker det elevernas vilja att medverka samt trivas i verksamheten när de själva är 
med och bestämmer.  

Slutsatser 
Elevinflytande är ett viktigt arbete som ständigt behöver stärkas och utvecklas för elevernas skull. 
Fritidsverksamheten skulle inte vara samma utan elevinflytande. Genom elevinflytandet får eleven 
möjlighet att involveras vilket bidrar till ökat ansvar, motivation och lärande (Skolverket, 2015). 
Elevinflytande är något man ständigt bör arbeta med, det kan vara i form av att involvera eleverna i 
planeringar av fritidsaktiviteter eller i frågor som rör deras verksamhet. Kopplat till resultatet från 
pedagogerna arbetar de varierat med inflytandet, allt ifrån att ha en variation av både styrda och fria 
aktiviteter, involvera eleverna i planeringar och ge de möjligheterna till att bidra med förslag och 
tankar. Som vi tidigare nämnt, kan svårigheter ske och som de flesta utav pedagogerna förklarade som 
en lösningsmetod för det var främst genom kommunikation att, förklara det för eleverna. Dock tyckte 
majoriteten utav fritidspedagogerna att halvt styrda aktiviteter fungerar bäst dvs. att pedagogerna 
planerat aktiviteten men att det är eleverna som har kontroll och bestämmer själva hur de ska gå till 
väga, då har planeringen skett från pedagogen men att även eleverna får utöva inflytande dvs. att det 
sker ett samarbete. Även att det går att utöva mycket inflytande även i dessa aktiviteter då pedagogen 
ger ut en aktivitet exempelvis bakning som eleverna själva väljer hur de ska gå till väga. 
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Vidare forskning 
Studien fokuserade på elevinflytande i fritidshemmet och det undersöktes utifrån fritidspedagogernas 
perspektiv och erfarenheter. För att ytterligare fördjupa sig inom detta ämne vore det intressant att 
även intervjua elever samt föräldrar, detta skulle bidra till en bredare bild av elevinflytande. I 
intervjufrågorna fanns en fråga angående föräldrarnas roll i barnens inflytande i skolan, om de tycker 
att det är en viktig fråga och ifall de frågar om sina barns inflytande. Detta skulle kunna ligga till en 
grund i den vidare forskningen och kunna besvaras utav föräldrar. Även att intervjua elever på 
fritidsverksamheten för att få reda på ur deras perspektiv vad de tycker och tänker kring deras egna 
inflytande. Denna vidare forskning skulle sedan kunna jämföras med fritidspersonalens perspektiv. 
Även genomförandet av observationer av elever skulle bli en god grund till vidare forskning, då den 
säger och visar mer om hur det faktiskt utövas i praktiken med egna ögon.  

 

• Hur utövas elevinflytande i fritidsverksamheten?  

• Vad anser eleverna kring den inflytande de ges i fritidsverksamheten? 

• Är elevinflytande en prioriterad fråga enligt elevernas vårdnadshavare?  
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Bilaga 1 Information/samtyckesblankett 
 
8/9/2019 
  
Hej!  
 
Mitt namn är Hevy Aziz och jag är student på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, vid 
Stockholms universitet. Jag läser Grundlärarprogrammet med inriktning arbete i fritidshem och detta 
är min sista termin. Under denna termin skriver jag ett självständigt arbete. Min studie kommer att 
handla om Fritidspedagogers arbete med elevinflytande i fritidsverksamheten.  
För att samla in material till arbetet skulle jag vilja intervjua dig som pedagog med hjälp av 
anteckningar och ljudupptagningar. Intervjun kommer att ta omkring 30–40 minuter.  
	
I	mitt	arbete	utgår	jag	från	Vetenskapsrådets	forskningsetiska	regler	som	beskrivs	i	God	
forskningssed	(VR,	2017).	Det	innebär	exempelvis	att	barnets,	personalens	och	skolans	identitet	
inte	får	avslöjas.	Allt	insamlat	material	kommer	därmed	att	avidentifieras	och	inga	listor	med	
personuppgifter	kommer	att	upprättas.	Det	dokumenterade	materialet	får	endast	användas	för	
min	egen	bearbetning	och	analys	samt	sammanställas	i	en	uppsats.	Materialet	kommer	att	
förstöras	efter	att	uppsatsen	är	godkänd.	Uppsatsen	kommer	att	publiceras	digitalt.		
	
All	medverkan	är	frivillig	och	kan	när	som	helst	avbrytas.	Samtycker	ni	till	studien	så	skriver	ni	
under	bifogad	blankett.		
	
Önskar	ni	ytterligare	information	är	ni	välkomna	att	kontakta	mig	eller	min	handledare	vid	
Stockholms	universitet.	
	

 
Vänliga	hälsningar		
								Hevy	Aziz	

 
 
Jag MEDGER att delta i studien och SAMTYCKER informationen: 
 
Fritidspedagogens namnunderskrift……………………………………………………………………………… 



 
 

Bilaga 2 Intervjufrågorna 
 
FRÅGESTÄLLNINGAR:  
- Hur beskriver fritidspedagogerna deras arbete kring elevinflytande på fritidshemmet?  
- Vilka möjligheter respektive problem ser pedagogerna med elevinflytande i verksamheten?  
 
 
Bakgrundsfrågor:  
 
- Hur gammal är du?  
- Vilken utbildning har du?  
- Hur länge har du jobbat på det här fritidshemmet?  
- Har du jobbat på andra fritidshem?   
- Vilka årskurser har ni på eran verksamhet?  
 
Intervjufrågor:  
 
- Hur skulle du beskriva att ni arbetar med elevinflytandet på er verksamhet?  
- Tycker du att det är viktigt att arbeta med elevinflytande?  
- Varför/ Varför inte?  
- Arbetar ni på något specifikt sätt i verksamheten som helhet och i de olika aktiviteterna som de har 
på fritidshemmet? Kan du ge exempel?  
- Vad är det som gör att elevinflytandet fungerar, vad är viktigt att tänka på? Respektive vad kan göra 
att det inte fungerar? Hur kan man i verksamheten arbeta mot det? 
- Kan du ge ett exempel på en aktivitet där elevernas inflytande mest varit synlig?  
- Vad finns det för svårigheter med att låta eleverna vara delaktiga i planeringen av fritidsaktiviteter?  
- Isåfall, Varför tycker du det?  
-  Får eleverna tidigare lära sig om ett aktivt elevinflytande? 
- Isåfall, På vilket sätt?  
- Vilken påverkan har elevinflytandet på er fritidspedagoger i ert arbete?   
- Hur planerar ni fritidspedagoger aktiviteterna på fritidsverksamheten?  
- På vilket sätt får eleverna vara med och planera deras dag på verksamheten i exempelvis 
aktiviteterna?  
- Är elevinflytande lättare att utöva vissa aktiviteter än andra? Vilka?  
- Är elevers inflytande i verksamheten en prioriterad fråga?  
- Får ni stöd att arbeta med detta?  
- Är det en fråga som föräldrar är intresserade av att veta mer omkring?  
- Fungerar frågor om elevinflytande bättre med vissa elevgrupper än andra? Kan du ge exempel?  

 

 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 


