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ABSTRAKT 
Arbetets syfte är att främja elevinflytande och delaktighet i utformningen av           
fritidshemsmiljön. Arbetet inriktar sig på verksamheten för årskurs 2-4 som har 35 elever             
inskrivna. Då fritidshemmet befinner sig i tillfälliga lokaler menar lärarna att verksamheten            
inte har samma förutsättningar att uppnå läroplanens mål som de har i sina ordinarie lokaler.               
Därför har eleverna i de tillfälliga lokalerna inte fått arbeta med inflytande över och              
delaktighet i verksamheten. I nulägesanalysen framgår att de lokaler som fritidshemmet har            
tillgång till, i första hand används för skolans bruk. Lokalerna har varken anpassats efter              
elevernas önskemål eller intressen såväl som efter fritidshemmets verksamhet. Eleverna har           
inte fått inflytande över eller varit delaktiga i utformningen av denna miljö. Därför har vi valt                
att arbeta med elevers inflytande och delaktighet i utformningen av två av fritidshemmets             
grupprum. Metoden vi valt att arbeta efter är inspirerad av Rönnermans förklaring av             
aktionsforskning, där vi gjort en tolkning i form av en egen modell. Genom en förstudie               
undersökte vi elevernas intressen genom att låta dem rita eller skriva ner dessa i form av                
teckningar. Denna kvalitativa data samlades in och stod till grund för utformningen av             
grupprummen. Vi dokumenterade arbetets process genom en loggbok och fotografier. I           
slutskedet av utvecklingsarbetet genomfördes en gruppintervju där eleverna fick reflektera          
över och utvärdera arbetet. Där framgick att eleverna upplevt stor delaktighet i utformningen             
av rummen. Detta uttryckte dem genom att ge exempel på intressen som framförts i              
teckningarna, som blivit tillgodosedda genom deras deltagande. Däremot hade de svårt att            
förstå begreppet inflytande och hur det påverkar deras verksamhet. 

 

NYCKELORD 
Inflytande, delaktighet, demokrati, fritidshemsmiljö.  
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1. Inledning och bakgrund 
Utvecklingsarbetet handlar om att främja elevers inflytande över och delaktighet i 
utvecklingen av fritidshemsmiljön. Skolan där arbetet är genomfört befann sig i temporära 
lokaler under en begränsad tidsperiod på ett antal år. Eleverna hade inte fått någon möjlighet 
att påverka fritidshemsmiljön. Under fritidshemstiden fick eleverna hålla till i sina klassrum 
och ett fåtal grupprum som främst var avsedda för skolverksamhet. Elevernas önskemål, 
behov eller intressen gällande utformningen av miljön har inte efterfrågats. Enligt en av 
lärarna upplevdes en brist på tid och ork till att arbeta med elevinflytande och delaktighet 
såväl som att arbeta med lokalernas utformning. Det material som fanns att tillgå i lokalerna 
var lego, diverse spel och osorterat skapandematerial i garderober. Då det varit ombyte av 
personal under en kort intensiv tid har endast en lärare varit kvar på avdelningen under bytet 
av skola. Detta har inneburit att större delen av tiden gått till att tillfredsställa de mest 
grundläggande behoven, så som mellanmål och att alla har någonstans att vara samt något att 
aktivera sig med. Varje dag har lärarna presenterat en till två aktiviteter som eleverna har fått 
välja mellan. Dessa aktiviteter baserades oftast på det lärarna var intresserade av eller hade 
kunskaper om. En lärare uttryckte “man gör oftast det man själv tycker är kul och är bra på”. 
Att eleverna inte fått möjlighet att komma med åsikter och idéer om lokalernas utformning 
eller innehåll menar läraren beror på tidsbrist och det faktum att de befinner sig i en temporär 
skola med bristande fritidslokaler. Skolverket (2016) skriver att eleverna ska få möjlighet till 
inflytande och att ta ansvar genom att vara delaktiga i planering och utvärderande processer. 
Eleverna ska få möjlighet att ta del av olika arbetsformer, olika sätt att uttrycka sig och en 
undervisning som främjar omsorg och lärande. Får eleverna ha inflytande, ta ansvar och vara 
delaktiga i verksamheten kan det leda till en utveckling av demokratiska processer, 
arbetsformer och förhållningssätt.  

Genom demokratiska processer har eleverna fått göra sina röster hörda. De har fått delge sina 
tankar, idéer, förslag och intressen, genom att rita och skriva teckningar. Denna data har 
samlats in och tematiserats, för att få fram ett resultat av vad majoriteten önskat. Nedan 
presenteras ett utdrag ur fritidshemmets läroplan som förtydligar vikten av att bedriva 
undervisning i demokratiska arbetsformer: 

Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande 
demokratiska värderingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer 
och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. Den ska utveckla deras 
förmåga att ta ett personligt ansvar. Genom att delta i planering och utvärdering av 
den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan 
eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar (Skolverket 2016, s. 
8). 

 
Fritidshemmets lärare påpekade att vistelsen i dessa lokaler var tillfällig och att verksamheten 
i deras ordinarie lokaler såg annorlunda ut. De menade att de ordinarie lokalerna hade andra 
förutsättningar för att kunna uppnå målen i läroplanen för fritidshemmet. Vi reagerade starkt 
på detta då vi menar att en period i fritidshemmet som anses “tillfällig” ur lärarnas perspektiv 
kan innebära en elevs totala tid i fritidshemmet. Då vi frågade lärarna hur länge eleverna 
vistas i fritidshemmet svarade dem att majoriteten är inskrivna från årskurs F till 3. Trots att 
flera elever i årskurs 3 fortfarande står inskrivna, påpekade lärarna att de flesta av dem börjar 
gå hem direkt efter skolan istället. Detta innebär att majoriteten av fritidshemmets elever 
vistas i fritidshemmet under 2-3 år. Verksamheten var planerad att befinna sig i dessa 
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temporära lokaler under lika lång tid. Det betydde att denna “tillfälliga” period var många av 
elevernas fullständiga fritidshemsvistelse och den enda tid som fritidshemmet hade möjlighet 
att förmedla de kunskaper som är fritidshemmets mål och syfte. Vi menar därför att 
fritidshemmet, trots tillfälliga lokaler, behövde arbeta med att uppfylla läroplanens krav, 
vilket bland annat innebär att arbeta med elevers inflytande och delaktighet. 

Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att 
lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat 
samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ (Skolverket, 2016, s 24). 

Med stöd ur utdraget ovan menar vi att fritidshemmet hade möjlighet att utgå från den 
situation de befann sig i för att arbeta med elevinflytande och delaktighet. Eleverna upplevde 
lokalerna som “tråkiga” och “omysiga” vilket bidrog till att vi valde att arbeta med inflytande 
och delaktighet gällande just fritidshemsmiljön. 
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2. Nulägesanalys 

Idén till utvecklingsarbetet startade under Amandas verksamhetsförlagda utbildning, hösten 
2016. Genom en diskussion med en av fritidslärarna uppmärksammades elevernas brist på 
möjlighet att påverka fritidshemmets verksamhet, vilket ledde till idén om att arbeta med 
utveckling av elevinflytande och delaktighet. Frågan som uppkom var “hur kan eleverna ges 
inflytande och delaktighet?”. Fritidshemmet var tillfälligt placerad i provisoriska lokaler där 
de skulle bedriva undervisning och verksamhet under minst två års tid. Lokalerna bestod av 
två klassrum och tre grupprum, som främst användes under skoltid. I diskussionen med 
fritidsläraren framkom att eleverna inte fått någon möjlighet att delge sina idéer eller 
önskemål om hur denna miljö skulle utformas. Miljön hade inte anpassats efter varken 
elevernas behov eller intressen. Anledningen till detta, menade fritidsläraren, var att de inte 
upplevts ha tillräckligt med tid eller personal för att arbeta med elevernas inflytande och 
delaktighet i utformningen av verksamheten. Lärarna hade heller inte på egen hand haft tid 
till att anpassa miljön efter verksamhetens behov. I två av grupprummen hade en del av 
fritidshemmets material placerats. Det ena innehöll lego och garderober med sällskapsspel. 
Det andra innehöll skåp med diverse skapandematerial och var tänkt att användas för 
skapande verksamhet. Tyvärr brukades inte det sistnämnda rummet särskilt flitigt, enligt 
lärarna. Båda grupprummen innehöll bord, stolar och garderober. På denna fritidsavdelning 
fanns från början två lärare, varav en slutade efter några månader. En ny lärare tillsattes 
relativt kort därefter. Som följd av flera personalbyten och det faktum att den ordinarie 
läraren inte upplevt sig ha tid eller energi att arbeta med elevinflytande och låta eleverna vara 
delaktiga i utformningen av verksamheten, fanns ett stort behov av att arbeta mer med detta 
område. 

När nulägesanalysen genomfördes hade eleverna inte haft något inflytande eller delaktighet i 
utformningen av rummen. Lokalerna hade heller inte anpassats efter verksamheten. 
Grupprummen bestod endast av det som skolan inrett dem med utifrån deras behov, det vill 
säga några bord och stolar. Detta gjorde det svårt för fritidshemsverksamheten att uppfylla 
läroplanens kriterier som enligt Skolverket (2016) innebär att verksamhetens undervisning 
ska främja elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid. För att detta 
ska kunna ske behöver undervisningen utgå från elevernas behov, intressen och erfarenheter.  
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3. Syfte 
Syftet med utvecklingsarbetet är att ge eleverna inflytande över hur fritidshemmets 
inomhusmiljö ska se ut och möjliggöra elevernas delaktighet i utvecklingsprocessen. 
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4. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras tre teman som har betydelse för att elevinflytande och delaktighet 
ska kunna främjas. Dessa tre teman är lärarens lyhördhet, kommunikation och elevers 
medvetenhet gällande deras inflytande.     

4.1 Lärarens lyhördhet 

I en studie har ett arbete gällande utformningen av en skolas utemiljö genomförts tillsammans 
med kommun, lärare och elever. Målet med samarbetet var att främja och öka elevernas 
delaktighet, då elever sällan får möjlighet att utöva sitt inflytande över deras skol- och 
fritidshemsmiljö, samt att genom elevernas delaktighet kunna åstadkomma en högre kvalitet i 
miljön. Elevernas delaktighet resulterade i en viss skillnad gällande idéer och synpunkter på 
hur denna utformning skulle se ut i jämförelse med den ritning arbetets arkitekt gjort 
(Herrman & Nilssons, 2012). Enligt Fielding (2001) talar lärare och vuxna allt oftare åt barns 
vägnar utifrån ett barnperspektiv snarare än ur ett barns perspektiv. Elevernas delaktighet 
borde ses som en resurs då den kan bidra till en utveckling i verksamheten och ett fördjupat 
lärande hos eleverna såväl som hos lärarna. Elvstrand (2009) förklarar att aktiviteter kan 
inledas med en hög elevdelaktighet som sedan minskar. Detta kan ske om eleverna får vara 
med i beslutsfattandet och planeringen av en aktivitet som sedan inte slutförs i enlighet med 
elevernas önskan, vilket kan upplevas som att elevernas idéer inte tagits tillvara. Tetler 
(2015) menar att eleverna måste få komma till tals för att de ska få en möjlighet att kunna 
påverka, ta ansvar och vara delaktiga i formandet av deras utbildning.  
 
I en studie i Örebros kommun framkommer att lärarens bemötande har en betydande roll för 
elevers möjlighet till inflytande. Som skolans verksamhet är utformad idag anses elevers 
initiativ vara svåra att ta tillvara. Istället fostras eleverna till att bli fogliga medborgare (von 
Wright, 2009). Enligt Elvstrands (2009) studie hänger inflytande och ansvarstagande ihop. 
Men i dagens skola är inflytande något eleverna får först efter att de visat sig kunna ta ansvar. 
Inflytande är något elever måste förtjäna för att få ta del av. Detta innebär att inflytandet från 
eleverna blir ojämnt fördelat. I von Wrights (2009) resultat framgår det att de yngre elevernas 
delaktighet sällan är en verklighet och att deras inflytande är begränsat till lärarens respons, 
alltså begränsat till lärarens godkännande. I enlighet med Elvstrand förklarar von Wright att 
eleverna måste förtjäna sitt inflytande. Även om lärarna många gånger uppmuntrar eleverna 
till att ta initiativ är det oftast de mest aktiva eleverna som kan ”läsa av” vilka initiativ läraren 
eller situationen kräver och som därmed får ett godkännande att genomföra sitt initiativ. 
Eleverna ska ges möjlighet att själva ta initiativ utan lärarens inblandning eller avsikter. För 
att elever ska kunna få möjlighet till inflytande över sin utbildning måste lärarna lyssna på 
eleverna och utgå från varje elevs individuella inlärningsprocess. En gemensam plan fungerar 
inte på alla, utan motarbetar ett klimat där inflytande, delaktighet och elevernas röst blir hörd. 
Verksamheten bör ha ett klimat som främjar utveckling och möjlighet att anpassa 
undervisning utifrån varje individs behov. På så sätt finns det utrymme för inflytande och 
delaktighet. 
 
I Tetlers (2015) studie om inkluderande lärmiljöer framkommer att eleverna inte upplevs 
belåtna, trots att det finns elevråd där några representanter från varje klass kommer med olika 
förslag på förändringar till ledning och lärare. Det är många som upplever att deras initiativ 
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till inflytande och delaktighet inte uppmärksammas eller uppfylls. Lärarna måste lyssna till 
elevernas åsikter och tankar för att de ska få en möjlighet att påverka, ta ansvar och vara 
delaktiga i formandet av deras utbildning. 

4.2 Kommunikation 

I Tetlers (2015) studie framgår att ett engagemang från både lärarna och eleverna är något 
eleverna upplever som värdefullt då det kan resultera i en trygg lärmiljö där eleverna känner 
att det finns möjlighet till delaktighet. Även Elvstrand (2009) menar att delaktighet uppstår 
genom interaktion mellan elever såväl som mellan lärare och elever. För att eleverna ska 
känna sig motiverade till delaktighet och utveckling måste lärarna utgå från deras behov och 
intressen. Delaktighet i fattandet av beslut sker främst genom så kallade 
inflytandeförhandlingar. Begreppet innebär processer som att fråga, informera och motivera. 
För att kunna göra detta krävs förmågan att kunna uttrycka sig, söka kunskap och vara aktiv. I 
en envägskommunikation kan delaktighet vara svår att urskilja. I andra situationer kan dock 
ömsesidighet i ett informationsutbyte framträda såväl som ett aktivt deltagande från eleverna. 
Information kan också ses som en förutsättning för att eleverna ska kunna få möjlighet till 
delaktighet. Även om verksamheten baseras på elevers idéer och förslag begränsas deras 
initiativtagande oftast av ramar som redan är satta av lärarna. De har en överordnad roll där 
de bestämmer vad eleverna får ha inflytande över. Studier visar att eleverna önskar få 
inflytande även över ramarna inför ett arbete. 
 
Vidare förklarar Elvstrand (2009) att lärarna har en viktig roll i samtalandet med och mellan 
elever. Framförallt gäller detta förmågan att uppmuntra eleverna till att delta aktivt i samtal. 
Medan vissa lärares samtal präglas av auktoritet använder andra en deliberativ samtalsform, 
vilket innebär en uppmuntran till eleverna att gemensamt överlägga och diskutera. Vilken typ 
av samtalsform eleverna är vana vid påverkar också vilken typ av inflytande eleverna 
efterfrågar. Detta pekar i sin tur på att samtal, tillsammans med andra samspelsformer, är en 
metod för delaktighet. Samanci (2010) skriver att skolan ska syfta till att ge eleverna 
kunskaper och färdigheter som de kan använda sig av i både det nutida och framtida livet. 
Lärarna kan genom olika aktiviteter och övningar hjälpa eleverna att tillägna sig de 
kunskaper som krävs för att utveckla ett demokratiskt förhållningssätt. Sådana aktiviteter kan 
handla om att skapa demokratiska arbetsmiljöer, värdera olika idéer och utveckla elevernas 
demokratiska medvetenhet genom olika aktiviteter. Lärarna måste därför arbeta så att 
eleverna får möjlighet att presentera sina tankar och åsikter i alla skolans miljöer. Genom att 
träna sig i att uttrycka sig såväl som att respektera andras idéer samt medverka i demokratiska 
processer ges en god grund för att eleverna ska kunna utvecklas till demokratiska 
samhällsmedborgare. Bergström och Holms (2002) studie handlade om att identifiera 
delaktighet i skolan som rum. Med detta menar de den fysiska miljön samt skolans villkor. 
Författarna frågar sig vad den fysiska miljön och skolans organisation innebär för elevernas 
möjlighet till delaktighet samt vilka händelser och situationer som gynnar eller hindrar 
delaktigheten. Om eleverna behandlas som jämlikar kan detta bidra till tillit för den egna och 
andras förmåga, tolerans mot andra samt viljan att ta ansvar över verksamheten. För att detta 
ska kunna ske måste eleverna behandlas med öppenhet och få insyn i verksamheten samt ges 
förutsättningar till inflytande och delaktighet. van Manen (1991) använder sig av termen 
pedagogisk takt som bland annat innebär att medvetet låta eleverna lösa en situation på egen 
hand. Bergström och Holm (2002) menar att om eleverna ges dessa möjligheter har de rätt att 
påverka förutsättningarna för det de tar ansvar för. Det kan handla om beslut gällande 
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verksamhetens innehåll, organisation av tid och rum samt arbetssätt.  

4.3 Elevers medvetenhet gällande deras inflytande 

Elevers delaktighet är en rättighet och inte en skyldighet. Det innebär att eleverna inte måste 
vilja delta i allt. En del elever förlitar sig även på att lärarna har kompetensen om vad 
eleverna behöver lära sig och frågar därför inte efter något självbestämmande. De kan 
däremot vilja önska inriktning på ett arbetsområde och få veta varför saker görs på olika vis. 
Elever som däremot är vana vid att aktivt delta i verksamheten har påvisats ha högre 
önskemål om att få utöva inflytande. Detta pekar på att elever behöver tränas i att ha 
inflytande för att efterfråga det (Elvstrand, 2009). Rönnlund (2007) förklarar att lärarna i 
studien utvecklat ett antal medvetna strategier för att främja elevinflytande. En av dessa 
strategier är att tydliggöra målen i läroplanen och ge eleverna möjlighet att testa olika 
arbetssätt för att nå dem. Genom denna medvetenhet och möjlighet att kunna påverka det 
individuella tillvägagångssättet för att nå målen främjas elevernas inflytande. Lärarna 
uppfattar dock ett hinder i arbetet på grund av elevernas bristande erfarenhet av att ta ansvar 
över sin utbildning. Enligt Rönnlund kan detta vara ett resultat av att lärarna sällan tillåter 
eleverna att ta ansvar. Danell (2003) förklarar, i sin studie gällande hur lärare formar och 
uppfattar elevers inflytande, att för att eleverna ska kunna utöva inflytande och arbeta i 
demokratiska former behöver de fakta och förståelse kring detta område. Fakta kan 
exempelvis vara att veta vad för uppgifter en ordförande vid ett elevråd har, medan förståelse 
kan handla om att vara medveten om inflytandets villkor. Eleverna behöver också ha 
förmågan att ta ansvar för de beslut som tas via demokratiska processer. I och med att skola 
och fritidshem har ett uppdrag med mål som måste följas och eftersträvas måste eleverna få 
förståelse för dem, för att kunna få inflytande över dessa områden. Även om lärarna ska 
sträva efter att ge eleverna inflytande så har inflytandet villkor och gränser. Detta innebär att 
eleverna inte alltid kan få som de vill, något de också måste bli medvetna om. Lärarnas och 
verksamhetens uppdrag och mål går inte att bortse från. Eleverna kan därmed inte välja bort 
vissa element. Däremot är det vanligt att lärarna bestämmer uppgifterna medan eleverna får 
inflytande över arbetssätten. Klassråd och elevråd är vanliga situationer där eleverna har 
möjlighet att utöva inflytande, men det kan även appliceras på andra verksamhetsområden. 
För att kunna utöva inflytande måste eleverna lära sig att lyssna på varandras åsikter, för att 
demokratiska arbetsformer ska kunna bedrivas. Genom att lära sig ansvara för och hantera 
inflytande kan elevernas fritid främjas i en meningsfull riktning och bidra till att utveckla en 
meningsfull framtid. Elevernas medvetenhet om deras inflytande är viktigt för att stärka 
motivationen till deltagande i verksamheten och elevernas utveckling. Genom motivation kan 
verksamheten och dess innehåll upplevas roligare och trivseln öka (a.a). 
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5. Teoretiskt perspektiv 
Det teoretiska perspektiv vi valt att utgå från i vårt utvecklingsarbete är pragmatismen. Nedan 
följer en beskrivning av teorins innebörd. 

5.1 Pragmatismen 

James (2003) förklarar att begreppet pragmatism härstammar ur grekiskans ord för handling. 
Pragmatismen är en metod som behandlar det konkreta, fakta, handlande och förmåga. Den 
pragmatiska teorin är inget svar på frågor eller någon lära, utan snarare en metod för 
undersökning och framtagning av lösningar. Pragmatismen bortser från principer och 
kategorier och ser istället till resultat, fakta och konsekvenser. Pragmatismen menar att 
sanning är det vi kan ta till oss och verifiera. Metoden innebär att pröva en tes genom att 
undersöka dess praktiska konsekvenser. En tes kan endast sägas vara sanning om den i 
praktiken för oss till det mål vi önskar. Detta innebär att den bara är sann i förhållande till 
vissa omständigheter, situationer eller avseenden. Rent objektiva sanningar existerar alltså 
inte, utan sanning måste alltid ställas i relation till det mål som önskas uppnås och om vägen 
dit är lyckosam. Kortfattat kan pragmatismen förklaras som en filosofisk metod som innebär 
att undersöka teorier och begrepp i förhållande till vilka konsekvenser de får i praktiken. 
Enligt Denscombe (2016) grundar sig pragmatismen på kunskap av konkreta resultat som 
visar på vad som fungerar i praktiken. Kunskap bedöms utifrån hur användbar den anses vara 
samt hur väl den fungerar som lösning på praktiska problem. Kunskap är temporär, vilket 
innebär att den ständigt kan förändras beroende på den kontext den har att förhålla sig till.  
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6. Metod 
I följande del presenteras de metoder vi använt oss av i vårt utvecklingsarbete: 

- Aktionsforskning 
- Gruppintervju 
- Loggbok 
- Foto 

6.1 Aktionsforskning 

Aktionsforskning innebär ett arbete som syftar till att minska eller avlägsna missförhållanden 
inom exempelvis skolans värld, genom att agera aktivt. Forskaren ska verka aktivt både i 
planeringsprocessen, i den genomförande delen i förändringsarbetet samt i analysen av 
arbetet och dess resultat (Swedner, 2017). Aktionsforskning ska, till skillnad från viss annan 
forskning, inte handla om att pröva hypoteser utifrån olika teorier, utan istället medverka till 
att lösa ett konkret problem i verksamheten (Hult & Lennung, 1978). Aktionsforskning ska 
främja den vetenskapliga kunskapen genom ett samspel mellan åtgärd och reflektion. I 
forskningsarbetet är eleverna och verksamheten objekten som undersöks och verkar till att 
lösa forskarnas dilemma (Lorentz, 2004). Aktionsforskning innebär åtgärder igångsatta av 
forskarna, det vill säga att den aktiva åtgärdsprocessen är en del av undersökningen som 
används för att samla in information såväl som för att utvärdera utvecklingsarbetet (Wallén, 
1996). Aktionsforskning karaktäriseras av frågor som leder en process som i sin tur innebär 
att en aktion genomförs, analyseras, diskuteras och reflekteras över. I processen finns inga 
givna svar på vad som är rätt eller fel, utan istället finns en öppenhet mot förslag över 
lösningar och tillvägagångssätt. Det är praktikerns egna frågor som står i fokus för det valda 
kunskapsområdet. Lärares förmåga att dokumentera, reflektera samt analysera kan utvecklas 
genom aktionsforskning. I en verksamhet är det lärarna som är bäst lämpade att utse vad som 
behöver förbättras. Det finns fyra steg som ligger till grund för aktionsforskning. Det första 
steget innebär att lärarna ställer sig en fråga som ligger till grund för planeringen av 
förändringen. Nästa steg är att läraren genomför en handling, en aktion, som i tredje steget 
systematiskt observeras med hjälp av vissa verktyg. I slutskedet av aktionen används 
dokumentationen som ett underlag för reflektion (Rönnerman, 2012). Nedan presenteras en 
egenkonstruerad aktionsmodell baserad på Rönnermans förklaring: 
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6.1.1 Observera 
Vår aktionsforskning startade genom en observation över elevernas brist på inflytande och 
delaktighet över utformningen av fritidshemmets miljö. Denna observation beskrivs under 
kapitlet “Nulägesanalys”. Frågan vi ställde oss var “hur kan eleverna ges inflytande och 
delaktighet?”. Rönnerman (2012) förklarar att observation kan göras på flera sätt. Ett av dem 
är att iaktta utifrån vad som händer i den egna praktiken och därmed skaffa sig mer kunskap 
om en förändring är nödvändig och i så fall hur. Med denna metod kan medvetenheten om 
vad som händer i verksamheten öka och man får en klarare bild över vad som behöver 
uppmärksammas, förändras och skaffas mer kunskap kring. Det går alltså inte att endast gå 
efter en generell modell för åtgärd utan den måste vara baserad på observationer tagna ur den 
egna verksamheten. Under höstterminen 2016 hade Amanda verksamhetsförlagd utbildning i 
fritidshemmet, där detta utvecklingsarbete är genomfört, under fem veckor. Under denna tid 
observerades elevernas brist på delaktighet och inflytande över fritidshemmets miljö. Denna 
observation blev grunden för vår aktionsforskning.  

6.1.2 Planera 
Planering har varit ett återkommande inslag i arbetet. Den första gjordes efter Amandas 
verksamhetsförlagda utbildning, då nulägesanalysen genomförts och väckt idén för 
aktionsforskning. Efter att en förstudie gjorts utvecklades en planering för genomförandet av 
aktionen, som sträckte sig över fyra verksamhetsförlagda utbildningsveckor. Under dessa 
veckor förändrades planeringen genom elevernas inflytande och delaktighet och anpassades 
efter hur aktionen utvecklades. 
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6.1.3 Agera 
Agerandet beskrivs längre fram i arbetet under kapitlen “Förstudie” och “Genomförande och 
resultat”. Där presenteras den förstudie som genomförts för att samla in data och den aktion 
som genomförts under fyra verksamhetsförlagda utbildningsveckor. 

6.1.4 Reflektera 
Våra reflektioner presenteras under kapitlen “Resultatanalys” och “Diskussion”. Där beskrivs 
våra reflektioner över genomförandet av aktionen kopplat till arbetets syfte, tidigare 
forskning och det teoretiska perspektiv vi utgått från. Resultaten av aktionen analyseras samt 
diskuteras och leder fram till slutsatser och didaktiska implikationer. 

6.2 Gruppintervju 

Enligt Doverborg och Pramling-Samuelsson (2012) är gruppintervjuer en bra metod att 
använda för att ta reda på vad en grupp tänker kring ett visst fenomen. Gruppintervjuer kan 
öppna upp för nya funderingar och frågor hos eleverna då de får ta del av varandras tankar. I 
enlighet med Doverborg och Pramling-Samuelsson påpekar Denscombe (2016) att 
gruppdiskussioner kan göra det möjligt för deltagarna att ta in andras synpunkter. Denscombe 
skriver även att ökning av deltagare i en undersökning gör att forskningen sannolikt täcker en 
bredare skara av människor, som i sin tur leder till en större variation av åsikter och 
erfarenheter i undersökningen. Vår insamling av kvalitativ data skedde under förstudien där 
vi använde oss av gruppintervju som metod. Vi samlade ihop elevgruppen i ett av deras 
klassrum där de fick rita och skriva ner sina intressen i form av teckningar. Eleverna 
samtalade och diskuterade med varandra om sina intressen och vad det ritade eller skrev ner 
på sina teckningar. Metoden gruppintervju användes även under arbetets sista dag som en 
utvärdering av elevernas upplevelse av inflytande och delaktighet i arbetet.  

6.3 Loggbok  

Ett av de pedagogiska verktygen inom aktionsforskning är dagboksskrivande. Skrivande är 
ett redskap som gör det möjligt att följa det egna tänkandet och handlandet i verksamheten, 
alltså ett sätt att kunna följa sin egen förändring, utveckling och process. Dagboksskrivande 
kan vara positiv i den bemärkelse att den kan användas som en källa för information om 
exempelvis enskilda elever, som kan tas upp i en uppföljning med föräldrar. Den kan även 
användas som ett underlag för diskussioner med kollegor samt ett sätt att identifiera problem 
inom verksamheten (Rönnerman (2012). Under de fyra veckorna som utvecklingsarbetet 
genomfördes i fritidshemmet fördes anteckningar i en så kallad “loggbok”. Där antecknades 
planering, genomförande och elevernas reflektioner och kommentarer efter varje 
aktionstillfälle, vilket innebar sammanlagt sex tillfällen. Dessa anteckningar kunde vi 
använda till att analysera, diskutera och utvärdera aktionens resultat. 

6.4 Foto 

Fotografier är en typ av kvalitativ data som kan användas som metod för observation och 
dokumentation (Denscombe, 2016). Vid arbetets start fotograferades de två rummen, för att 
längre fram i processen kunna blicka tillbaka på hur rummen såg ut i startskedet, se bild 9, 
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10, 12. Efter var dags arbete med utvecklingsprojektet fotograferade vi de verk eleverna 
skapat och satt upp på väggarna eller ställt in i de två grupprummen, se bild 2-8. Sista dagen 
med arbetet fotograferade vi rummen för att använda dessa bilder som en dokumentation i 
utvärderingen av arbetet, se bild 11, 13, 14. Fotografierna användes även för att kunna se om 
och i så fall vilka förändringar som skett genom elevers inflytande och delaktighet. Sista 
dagen visade vi “före- och efterbilderna” på rummen, så att eleverna skulle påminnas om vad 
de har deltagit i och bidragit med. Detta gjordes under en gruppintervju som var en del av vår 
utvärdering av arbetet. 

6.5 Forskningsetiska överväganden  

I utvecklingsarbetet har vi utgått från de forskningsetiska kraven för att förhålla oss etiskt 
korrekt i alla moment under arbetets gång. 
 
Informationskravet  
Enligt informationskravet ska de medverkande informeras om vad som gäller angående deras 
roll och uppgift i forskningsarbetet innan ett arbete startat (Vetenskapsrådet, 2011). Vi 
skickade ut två informationsbrev till vårdnadshavarna och deras barn, ett inför förstudien och 
ytterligare ett inför utvecklingsarbetets start . Det första brevet beskrev förstudien och vad 1

elevernas del i denna innebar, medan det andra brevet förklarade elevernas möjlighet till 
medverkan i utvecklingsarbetet. Då eleverna var minderåriga var vi tvungna att informera 
deras vårdnadshavare ifall att någon förälder hade frågor angående vår studie eller inte ville 
att deras barn skulle delta. Förstudien inleddes med en samling där vi kortfattat förklarade för 
eleverna vad arbetet handlade om. 
 
Samtyckeskravet 
Enligt samtyckeskravet måste ett samtycke från deltagarna tas in innan något slags 
deltagande sker. Deltagarna har rätt att själva bestämma om, hur och när de vill delta. Om 
den studie som genomförs är av etisk känslig karaktär och de undersökta är yngre än 15 år 
gamla bör samtycke tas in från vårdnadshavare (Vetenskapsrådet, 2011). Trots att vår studie 
inte var av etisk känslig karaktär valde vi att genom informationsbreven efterfråga 
vårdnadshavarnas samtycke, då eleverna på fritidshemmet var yngre än 15 år. Även eleverna 
fick information om arbetets syfte, arbetsprocessen och vad de skulle ha för roll i 
utvecklingsarbetet, för att få möjlighet att själva välja om de ville delta. Förstudien gick ut på 
att eleverna skulle dela med sig av sina intressen, önskemål och idéer genom att rita eller 
skriva dessa på varsitt papper. De informerades om att deltagandet var frivilligt och att de 
kunde avsluta sin medverkan när de ville, utan negativa konsekvenser. En elev frågade:  
 

“Om jag ritar på pappret om mina intressen nu, måste jag sedan vara med på det 
andra (syftar på arbetet)?”  

 
Vi svarade att eleverna hade all rätt att välja vilka moment de ville delta eller inte delta i, och 
att detta skulle gälla under hela arbetets gång. 
 
Konfidentialitetskravet 

1 Se bilaga 1 och 2. 
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Konfidentialitetskravet innebär att all dokumentation av arbetet ska förvaras där den ej kan 
nås av obehöriga (Vetenskapsrådet, 2011). I förstudien informerade vi eleverna om att de inte 
behövde skriva namn på sina teckningar. Vi förde även en loggbok under arbetets gång där 
inga namn nämndes. Rummen fotograferades men utan elevernas medverkan på bild. All 
insamlad data var skyddad från obehöriga. 
 
Nyttjandekravet 
Enligt nyttjandekravet ska den insamlade datan, dokumentationen och resultatet av arbetet 
enbart nyttjas av forskarna (Vetenskapsrådet, 2011). Vi förklarade att elevernas teckningar 
enbart skulle användas under arbetsprocessen och i vårt examensarbete. Även de bilder vi tog 
samt vår loggbok har enbart nyttjats av oss.  
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7. Förstudie 
Idén till utvecklingsarbetet presenterades för fritidshemmets personal för att få deras 
godkännande. De var positivt inställda till arbetet och mycket samarbetsvilliga. De uttryckte 
att deras verksamhet begränsades av brist på tid och personal. De var därför tacksamma över 
vårt arbete, varav en av lärarna uttryckte det “jag har fullt förtroende för er och ger er fria 
händer!”. Förstudien handlade om att ta reda på vad eleverna hade för intressen och vad de 
gillade att sysselsätta sig med på fritiden. Vid detta tillfället presenterades arbetet och dess 
syfte. Öppna frågor ställdes för att i så bred utsträckning som möjligt inte påverka elevernas 
tankar, idéer eller åsikter. Dock fanns det vissa ramar i verksamheten som togs i åtanke under 
arbetet gällande ekonomi, tid, rumsstorlek och säkerhet. Därefter fick eleverna varsitt papper 
där de fick rita eller skriva utifrån följande instruktioner: 
  

·       Rita och/eller skriv vad du har för intressen. 
·       Rita och/eller skriv vad du tycker om att sysselsätta dig med på din fritid. 

 
Bild 1. Teckningar med elevernas intressen. 
 
Alla teckningar samlades in direkt efter studien och därefter skedde en sammanställning av 
resultaten som stod till grund för en tematisering av datan. Därefter valdes ett antal teman 
utifrån vad majoriteten av eleverna hade ritat och skrivit. Enligt Denscombe (2016) innebär 
kvalitativ data exempelvis skrift, tal och visuella bilder, som är framtagna genom metoder 
som observationer, intervjuer, dokument eller frågeformulär. För att en analys ska kunna 
genomföras måste den insamlade datan förberedas och organiseras för att kunna utforska den 
kvalitativa datan på ett systematiskt och meningsfullt sätt. För att kunna utarbeta relevanta 
kategorier för denna dataanalys måste forskaren ha en klar bild över vilka typer av kategorier, 
tankar och idéer som är av intresse och vilket sätt de framträder i texten. Det kan handla om 
“nyckelord” som är sammankopplade till temat. 
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Efter att ha analyserat datan togs följande teman fram: 
 

- Fotboll/hockey 
- Hästar/djur 
- Lekrum/”hem”/mysrum/spa 
- Måla/rita/sy 
- Snacks/baka/pinjata 
- Disco/sjunga/dansa 
- Film 
- Tv/data/mobil 
- Akrobatik/studsmatta 
- Lego 

 
Utifrån rådande förutsättningar, främst gällande begränsningen av tid och rum, var det inte 
möjligt för oss att tillgodose alla dessa önskemål utan de mest populära och genomförbara 
inom ramarna för vårt arbete valdes ut, vilket resulterade i följande kategorier:  
Sport (fotboll, hockey) 
Skapande (måla, rita) 
Bygga (lego)  
Digitala verktyg (datorer)  
 
21 elever deltog i förstudien. Dock deltog inte alla elever vid varje arbetstillfälle. En del 
valde att delta varje gång medan andra valde att endast delta i vissa aktiviteter. I snitt hade vi 
därför 12 elever deltagande vid varje arbetstillfälle. 
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8. Genomförande och resultat 
I följande kapitel presenteras en tidsplan för utvecklingsarbetet. Därefter beskrivs 
genomförandet och resultaten av aktionen, vecka för vecka under den tidsperiod som vi 
befann oss i fritidshemsverksamheten.  

8.1 Tidsplan 

Utvecklingsarbetet har pågått under 15 veckor. Under de första fem veckorna formulerades 
inledning och bakgrund. Två informationsbrev skickades ut till vårdnadshavare och elever, 
ett inför förstudien och ytterligare ett inför utvecklingsarbetets start . Under följande fem 2

veckor genomfördes verksamhetsförlagd utbildning på denna skola, dock på ett annat 
fritidshem. Utvecklingsarbetet genomfördes under sex tillfällen, onsdags- samt 
fredagseftermiddagar fördelat på fyra av dessa fem veckor. Detta innebar att ingen av oss 
forskare befann oss i fritidshemmet de dagar då utvecklingsarbetet inte genomfördes, utan 
enbart under de sex nämnda tillfällena. Vid det sista tillfället hölls en diskussion och 
utvärdering av arbetet tillsammans med eleverna. Lärarna på fritidshemmet har ej varit 
delaktiga i de aktioner som genomförts i vårt utvecklingsarbete förutom vid förstudien. 
Däremot fanns de hela tiden i närheten och tillgängliga för frågor eller reflektion. De sista 
fem veckorna ägnades åt att analysera, diskutera och utvärdera resultatet. 

8.2 Första veckan 

Onsdag 
Spel- och byggrum  
De teman som låg till grund för veckans arbete var: 
Sport - skriva fakta om idrottare på dator. 
Skapande - konstruktion av skyltar. 
Bygga - byggnation av lego som sedan fotograferas. 
Digitala verktyg - användning av datorer och ipad. 
 
Dagen började med att vi presenterade upplägget av arbetet och berättade att vi skulle 
fokusera på ett rum i taget. Därefter delgav vi eleverna våra idéer på vilka metoder som 
kunde användas för att utforma rummen, utifrån de intressen vi tidigare samlat in. Vi 
poängterade att detta var våra förslag och att eleverna gärna fick komma med egna förslag på 
hur de kunde gå tillväga i skapandet av de olika delarna. Att vi valde att presentera egna 
förslag berodde på att vi ville väcka elevernas tankeprocess, intresse och motivation, som en 
uppstart till arbetet. Vi förtydligade även vilka ramar vi hade att förhålla oss till, på grund av 
exempelvis tid, rum, ekonomi och personal. Fokus i denna process var att elevernas 
inflytande och delaktighet skulle få ta så mycket plats som möjligt. 
 
Under den här veckan påbörjades utformningen av rummen, där eleverna var delaktiga i de 
olika aktiviteterna som presenterades ovan. De fick komma med förslag och nya idéer på hur 
genomförandet kunde gå till. Eleverna fick skapa legobyggen för att sedan fotografera dem, 
skriva ut dem och sätta upp dem på väggarna. De bestämde hur byggena skulle se ut och vart 

2 Se bilaga 1 och 2. 
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fotografierna skulle sättas upp i rummet. De elever som använde datorerna, för att skriva om 
idrottare, valde själva vilka idrottare de ville skriva om och vilken fakta som skulle vara med. 
De skrev ner allt i ett dokument som de sedan skrev ut och klippte i olika former, klistrade på 
färgade papper och satte upp på väggarna i rummet. De fyra elever som skapade skyltar 
använde en demokratisk process där de lät alla komma till tals med sina idéer och delade upp 
arbetet lika mellan dem. Resultatet blev att varje enskild elev skapade varsin bokstav som de 
fick utforma hur de ville. I följande stycke presenteras citat tagna ur diskussionen om hur 
dessa bokstäver skulle utformas: 
 

- Ska de vara små eller stora?  
- Vilken färg och form ska de ha?” 
- Hur ska de dekoreras?  
- Jag tycker vi kan få bestämma själva, storleken och utseendet på våra bokstäver.  

 
Eleverna enades om förslaget och var överens om att resultatet av att ha olika utseende på 
bokstäverna kunde komma att se riktigt snyggt ut när de sedan tillsammans skulle bilda orden 
“spel- och byggrum”. 
 
 

 
Bild 2. Skylten “Spel och Bygg” som eleverna skapade och sedan satte upp på dörren. 
 
Fredag 
Spel- och byggrum 
Under fredag eftermiddag fortsatte eleverna där de avslutat på onsdagen. Det var även några 
nya elever som inte var med under onsdagens arbete, så vi gav dem samma presentation som 
vi hade presenterat för de andra. Eleverna fortsatte med legobyggen, fakta om idrottare, 
skapandet av skyltar samt möblerade om och organiserade innehållet i skåpen i “spel- och 
byggrummet”. Faktan om idrottare utvecklade eleverna på eget initiativ till att skriva om 
diverse artister och kända personligheter som de tyckte om. Eleverna kom även på idén att 
skriva fakta om sig själva och de sporter de utövade på sin fritid, som de sedan ville sätta upp 
på väggen för att illustrera fritidshemmets idrottare. 
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Bild 3. Planscher med fakta om olika idrottare, artister och kända personligheter.  

8.3 Andra veckan  

Under måndagen förklarade fritidslärarna för eleverna att utvecklingsarbetet skulle fortsättas 
med på onsdagen, varpå en elev uttryckte “jag längtar till i övermorgon!”. En annan elev gick 
fram till Amanda och frågade “vad ska vi göra på onsdag?”. Dessa två citat gav oss 
uppfattningen om att det fanns ett intresse och en motivation för utvecklingsarbetet hos 
eleverna. 
 
De teman som låg till grund för veckans arbete var: 
Sport - skriva fakta om idrottare, artister och kända personligheter på datorn. 
Skapande - konstruktion av skyltar. 
Bygga - byggnation av lego. 
Digitala verktyg - användning av datorer och ipad. 
 
Onsdag 
Denna vecka startades arbetet med “pyssel- och skapanderummet”. Några av eleverna 
plockade fram och sorterade material som placerades på fönsterbrädan, för att göra det mer 
synligt för användning. En grupp elever påbörjade skapandet av olika slags girlanger med 
motiv av hjärtan, fotbollsflaggor och kaniner. Förslagen med girlanger kom ifrån oss, 
baserade på elevernas önskemål om skapande verksamhet. De vidareutvecklade sedan 
skapandet till att göra miniatyrgirlanger på eget initiativ. Därefter dekorerades rummen med 
de skapade verken. Det fanns ett fortsatt intresse från några av eleverna att fortsätta med 
faktabladen om idrottare, där även fler idrotter tillkom, exempelvis ridsport och handboll. 
Eleverna skrev även om artister och youtubers. En elev fortsatte med legobygget.  
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Bild 4. Girlanger i form av hjärtan. 
 

 
Bild 5. Fotbollsgirlanger och spel i fönsterbrädan. 
  
Fredag 
Eftermiddagen ägnades åt att eleverna sorterade lego och plockade fram spel som placerades 
på fönsterbrädan. Eleverna skapade några fler idrottsplanscher som sattes upp på väggarna. 
Två av eleverna tillverkade en skylt av utklippta pappersbokstäver med texten “sparade 
byggen” som sattes upp på väggen där legot förvarades. Skapanderummet möblerades om 
och fönsterbrädorna fylldes med skapandematerial hämtat ur garderoberna. Detta gjordes för 
att synliggöra det skapandematerial som fanns att använda. 
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Bild 6. Fotografier på legobyggen som några av eleverna byggt och skylten “sparade 
byggen”. 
 

 
Bild 7. Sortering av skapandematerial. 

8.4 Tredje veckan 

De teman som låg till grund för veckans arbete var: 
Sport - skriva fakta om idrottare, artister och kända personligheter på datorn. 
Skapande - tema värdegrund, konstruktion av skyltar och girlanger.  
Bygga - byggnation av lego som sedan fotograferades. 
Digitala verktyg - användning av datorer och ipad. 
 
Onsdag 
Dagens aktiviteter bestod bland annat av en diskussion med eleverna, där de skulle få 
möjligheten att utvärdera hur arbetet gått hittills. Så här löd diskussionen: 
 

Karolina - upplever ni att rummen har förändrats? 
Eleverna - ja.  
Karolina - vad känner ni när ni går in i rummen nu? 
Elev 1 - jag tycker det är mycket mysigare nu än innan. 

24 



 

Elev 2 - det är mycket färggladare. 
Elev 3 - jag tycker det var bättre innan för då var det inte så rörigt. 
 
Amanda - på vilket sätt har ni varit delaktiga i detta? 
Elev 2 - jag har skrivit om dessa idrottare (eleven pekar på några av dem på 
planscherna). 
Elev 4 - jag har möblerat om, plockat fram spel och pysslet i fönstrena. 
Elev 5 - jag har gjort spel- och byggskylten som sitter på dörren. 
 

Därefter presenterade vi ett förslag på skapandetema: värdegrund. Inspirationen till temat 
kom från en korridorsvägg som de äldre eleverna klätt med olika hjärtformationer inför alla 
hjärtans dag. När vi startade dagens aktiviteter fick eleverna tillsammans med oss fundera och 
diskutera vad “värdegrund” innebar. 
 

Amanda - vilka egenskaper tycker ni att en bra kompis ska ha? 
Elev 1 - den ska vara snäll. 
Elev 2 - låta alla få vara med. 
Elev 3 - lyssna. 
Elev 4 - en bra kompis ska hjälpa till.  
Elev 5 - jag tycker en kompis ska dela med sig och inte bara ha allt för sig själv. 

  
Efter diskussionen startade vi upp denna aktivitet med instruktionen att de skulle klippa ut 
hjärtan i olika former. Vi hade lagt fram papper i olika färger där eleverna fick välja vilka de 
ville använda. Därefter skapade eleverna olika mönster och formationer av pappershjärtan 
med ord på, som beskrev deras syn på hur en bra kompis ska vara. Exempel på ord skrivna på 
elevernas hjärtan var “snäll”, “hjälpa till”, “lyssna”, “dela med sig” och “låta alla vara med”. 
Eleverna satte upp sina hjärtan på väggen i skapanderummet, där de även kom med förslaget 
att de skulle göra en rubrik med texten “hur man ska vara en bra kompis”.  
 

 
Bild 8. Elevernas hjärtan. 

8.5 Fjärde veckan 

Det sista tillfället var planerat att ägnas åt en utvärderande diskussion samt att avsluta 
påbörjade arbeten. 
 
Onsdag  
Vid det sista tillfället hölls en utvärderande diskussion, i form av en gruppintervju, 
innehållande elevernas tankar och reflektioner. För att främja denna utvärdering 
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presenterades collage med “före-” och “efterbilder” vi tagit på rummen, se bild 9-14, som vi 
kunde använda för att påminna eleverna om hur miljön såg ut innan arbetet påbörjades samt 
hur det såg ut efter att det avslutats. 
Nedan presenteras ett urval av svar: 
 
Amanda - känner ni att ni har fått inflytande över utformningen av rummen? 
Eleverna: *tystnad*. 
Vi upplevde att eleverna inte förstod begreppet “inflytande”. Därför valde vi att fortsätta 
diskussionen på följande sätt:  
 

Karolina - på vilket sätt har ni fått komma med era intressen och idéer? 
Elev 1 - vi fick måla våra intressen på teckningarna. 
Elev 2 - jag skrev det jag tycker om att göra. 
Elev 3 - vi fick måla teckningar med sånt vi tycker om. 
Elev 4 - jag gillar sport så jag ritade en fotbollsplan. 
Elev 5 - jag kom på att man kunde skriva om artister så då gjorde jag det, de som 
sitter över stereon nu. 
Elev 6 - jag gillar att pyssla och det skrev jag på min teckning.  
  
Amanda - på vilket sätt har ni deltagit i arbetet?  
Elev 5 - jag gjorde spel- och byggskylten. 
Elev 7 - jag med. 
Elev 4 - jag har inte gjort något i de här rummen för jag ville inte vara med. 
Elev 9 - den har jag byggt *pekar på bilden med ett legobygge*. 
Elev 8 - jag har skrivit om Michael Jordan och Zlatan! 
Elev 6 - jag har gjort fotbollsgirlanger och sorterat pyssel och ställt det i fönstrena. 
 

Efter diskussionen slutförde eleverna de aktiviteter som påbörjats föregående vecka.  

 
Bild 9 och 10. “Förebilder” på rum 1. 
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Bild 11.  “Efterbild” på rum 1. 
 

 
Bild 12. “Förebild” på rum 2. 
 

 
Bild 13. “Efterbild” på rum 2. 
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Bild 14. “Efterbild” på rum 2. 
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9. Resultatanalys 
Nedan presenteras en analys av aktionens resultat indelat i två teman: demokratiska 
förhållningssätt och att lära elever ta ansvar över den egna verksamheten. 

9.1 Demokratiska förhållningssätt 

Elevernas delaktighet borde ses som en resurs som kan utveckla verksamheten och bidra till 
ett fördjupat lärande hos eleverna såväl som hos lärarna (Fielding, 2001). Under den tid vi 
spenderade i fritidshemmet noterades att eleverna oftast fick välja mellan lärarnas förslag på 
aktiviteter. De aktiviteter vi presenterade kunde eleverna ofta vidareutveckla utifrån deras 
egna idéer. När eleverna fick möjlighet att komma med egna idéer om aktiviteter inför 
arbetsdagarna hade de däremot svårt att komma på något nytt. Dewey (2009) förklarar att för 
att få inflytelserika och delaktiga elever måste de ges möjlighet att utöva inflytande och 
delaktighet i de aktiviteter och i den verksamhet de befinner sig i. Det finns en tendens att 
vuxna fastnar för sådant som ligger dem varmt om hjärtat, vilket leder till att de sätter upp 
mål för eleverna som inte är anpassade efter deras förmåga. Ett pedagogiskt mål ska istället 
bygga på verkliga aktiviteter och behov hos den lärande eleven. Målet måste kunna nås 
genom ett tillvägagångssätt som är applicerbart i den aktuella verksamheten. I veckorna 
frågade eleverna oss “vad ska vi göra på onsdag?”. Vi fick en uppfattning om att de var vana 
vid att bli serverade förslag och inte behöva komma med egna idéer och initiativ. Elvstrand 
(2009) skriver att elevernas delaktighet är en rättighet som de måste bli medvetna om, att de 
faktiskt har rätt att välja om de vill delta eller inte och på så sätt få inflytande. Bristen på 
initiativtagande menar vi kan bero på att fritidshemmet har lyckats tillfredsställa elevernas 
intressen, så att eleverna inte kände något behov av ytterligare inflytande. Att lärarna inte 
arbetat med inflytande och delaktighet kan vara en annan anledning till bristen på 
initiativtagande. Detta kan ha bidragit till avsaknaden av kunskaper och medvetenhet om 
rätten till inflytande och delaktighet. 
 

Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande 
demokratiska värderingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer 
och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. Den ska utveckla deras 
förmåga att ta ett personligt ansvar. Genom att delta i planering och utvärdering av 
den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan 
eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar (Skolverket 2016, s. 
8). 

 
Av utdraget från läroplanen uppfattar vi att eleverna ska utveckla förmågan att delta och 
utöva inflytande över aktiviteter, teman, planering och utvärdering. Enligt Dewey (2009) 
måste eleverna få träna praktiskt i att utöva demokratiska handlingar och förhållningssätt för 
att kunna utvecklas till demokratiska samhällsmedborgare. I enlighet med Dewey menar 
Samanci (2010) att lärarna kan lyckas med detta genom att hjälpa eleverna tillägna sig de 
kunskaper som krävs för att utveckla ett demokratiskt förhållningssätt genom olika aktiviteter 
och övningar. Med stöd ur Dewey och Samanci uppfattar vi att det alltså inte räcker med att 
säga att eleverna får påverka om de vill, utan de ska tränas i detta för att utveckla dessa 
förmågor och kunna bli aktiva, inflytelserika och delaktiga samhällsmedborgare. För att detta 
ska kunna ske i den verksamhet och i de aktiviteter de är vana vid måste eleverna mötas på 
den nivå de befinner sig på i nuläget. James (2003) beskriver pragmatismen som en metod 
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eller ett verktyg att hantera handlande och förmåga med. Rönnlund (2007) förklarar att 
lärarna kan använda sig av olika strategier för att främja elevinflytande. En strategi kan vara 
att tydliggöra målen i läroplanen och ge eleverna möjlighet att testa olika arbetssätt för att nå 
dem. Därför erbjöd vi olika förslag på aktiviteter för utvecklingen av fritidshemmet, baserat 
på de intressen eleverna tidigare presenterat i sina teckningar. Detta motiverade och 
engagerade eleverna till deltagande. Sedan uppmuntrades de till inflytande och delaktighet på 
en nivå som passade dem, genom att få fria händer över material, färg och form, där de fick 
träna sin förmåga att ta initiativ och att samarbeta i grupp. På det sättet blev eleverna 
vägledda in i ett arbete på “nybörjarnivå” i inflytande och delaktighet, som sedan kan 
utvecklas allt mer för att i större skala utveckla demokratiska samhällsmedborgare som kan ta 
egna initiativ och ansvar. 

9.2 Att lära elever ta ansvar över den egna verksamheten 

Inför varje arbetstillfälle presenterade vi vår plan och de förslag vi hade, för att få igång 
elevernas tankeverksamhet och motivation till att själva komma med idéer som de kunde 
tillsätta i handling. James (2003) förklarar att begreppet pragmatism härstammar ur 
grekiskans ord för handling. Pragmatismen är en metod eller ett verktyg för undersökning 
och framtagning av lösningar. Då vi utgår från pragmatismen anser vi att eleverna ska 
utveckla strategier för att lösa problem och göra förändringar på egen hand utan lärarens 
hjälp. Vid ett arbetstillfälle skulle fyra elever skapa bokstäverna till skylten “spel-” och 
“byggrum”. Vi gav inga direktiv om hur detta skulle gå till. Vi lade fram material på borden 
och förklarade sedan att eleverna fritt fick välja hur de skulle utforma skylten och att alla som 
ville delta var välkomna. Vi förklarade vidare att eleverna bildade en arbetsgrupp som fick i 
uppgift att komma på ett arbetssätt som skulle fungera för dem tillsammans. 
 

I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förtrogenhet med 
demokratiska principer, arbetssätt och processer genom att de får vara delaktiga, 
utöva inflytande och ta ansvar i verksamheten (Skolverket, 2016, s 24). 

  
Vi använde oss av det begrepp som van Manen (1991) kallar för pedagogisk takt, som bland 
annat innebär att låta eleverna lösa en situation på egen hand. Vi backade därmed ett steg och 
lät eleverna prova att själva hantera situationen. Enligt von Wright (2009) spelar lärarens 
bemötande en stor roll för elevers möjlighet till inflytande. Att vi backade ledde till att 
eleverna inledde en diskussion med alternativ på hur arbetet kunde fördelas mellan dem. 
Olika förslag presenterades, varav en elev kom på att de kunde ta två bokstäver var. Därefter 
uppkom fler frågor i gruppen, om hur bokstäverna skulle se ut: “ska de vara små eller stora?”, 
“vilken färg och form ska de ha?”, “hur ska de dekoreras?”. Återigen presenterades olika 
förslag. En elev sa “jag tycker vi kan få bestämma själva, storleken och utseendet på våra 
bokstäver”, varpå eleverna enades om förslaget. Diskussionen avslutades med att eleverna 
var överens om att resultatet av att ha olika utseende på bokstäverna kunde komma att se 
riktigt snyggt ut när de sedan tillsammans skulle bilda orden “spel-” och “byggrum”.  
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10. Diskussion  
I detta kapitel diskuteras utvecklingsarbetets resultat och metoder, under varsin rubrik. 
Slutligen presenteras en slutsats samt didaktiska implikationer. 

10.1 Resultatdiskussion 

Vid förstudien fick eleverna kort information om arbetet, men frågan är om eleverna 
uppfattade syftet med arbetet och deras roll i det. Innan hade vi pratat med lärarna om arbetet. 
Då de gjort en egen tolkning av dess innebörd la de sig i den information vi gav och delgav 
sin uppfattning om arbetet, vilket kan ha bidragit till en viss förvirring hos eleverna. Syftet 
med utvecklingsarbetet var att ge eleverna inflytande över hur fritidshemmets inomhusmiljö 
skulle se ut och möjliggöra elevernas delaktighet i utvecklingsprocessen. Dock kan syftet ha 
hamnat i skymundan som följd av lärarens förklaring. Eleverna verkade istället tro att vi var 
där för att uppfylla deras önskemål gällande deras fritidsintressen. Exempel på önskemål var 
att bygga en fotbollsplan, en hockeyrink eller att sätta in en studsmatta, vilket rent fysiskt var 
omöjligt i de grupprum som arbetet var menat att behandla. En tolkning av elevgruppens 
främsta intressen användes som en inspiration på hur rummen kunde utformas inom rimliga 
ramar. Elvstrand (2009) förklarar att aktiviteter kan inledas med en hög elevdelaktighet som 
sedan går miste, för att eleverna känner att deras önskemål i planeringen av en aktivitet inte 
slutfördes enligt deras önskan. På så sätt kan eleverna uppleva att deras idéer inte tagits 
tillvara på. När vi granskade elevernas teckningar och fotografier av rummens utveckling 
kunde vi se att allas önskemål inte blivit uppfyllda. Att vissa av elevernas idéer inte 
presenterades som valda teman kan ha bidragit till att inte alla elever valde att delta. Eleverna 
kan ha känt att deras idéer inte tillgodosetts, vilket kan ha bidragit till en känsla av brist på 
inflytande i verksamheten samt ha minskat lusten till delaktighet. 
 
Som Tetler (2015) skriver måste eleverna få komma till tals för att de ska få en möjlighet att 
kunna påverka, ta ansvar och vara delaktiga i formandet av deras utbildning. I vårt arbete 
uttryckte eleverna att de haft möjlighet till inflytande. När vi frågade på vilket sätt eleverna 
tyckte att de fått delge sina intressen och idéer svarade en elev “jag gillar att pyssla och det 
skrev jag på min teckning”. När vi sedan frågade på vilket sätt de tyckte att de hade deltagit i 
arbetet svarade samma elev “jag har gjort fotbollsgirlanger och sorterat pyssel och ställt det i 
fönstrena”. Av detta drar vi slutsatsen att denna elev fått inflytande över hur 
fritidshemsverksamheten ska se ut och vad hen vill bidra med i processen som därefter 
genomförts. En annan elev svarade på första frågan “jag gillar sport så jag ritade en 
fotbollsplan” och på andra frågan “jag har inte gjort något i de här rummen för jag ville inte 
vara med“. Utifrån detta tolkar vi att eleven, genom deltagandet vid ritandet av teckningarna, 
hade möjlighet till inflytande. Fotbollsplanen eleven ritade bidrog till att ett av rummens tema 
blev sport. Svaret på nästa fråga pekar på att eleven var medveten om möjligheten till 
deltagande men att hen valde att istället spendera dessa tillfällen på skolans fotbollsplan. Det 
här är två exempel på hur diskussionen gav oss svar på om eleverna uppfattat att de fått 
möjlighet till inflytande och delaktighet över utformningen av fritidshemsmiljön. Dock var 
inte alla elever närvarande vid denna utvärdering, vilket kan ha påverkat validiteten av 
resultatet. Den slutsats vi däremot kan dra är att det skett en förändring i rummen genom 
elevernas deltagande baserade på deras intressen och önskemål. Därmed uppfattade vi att de 
haft inflytande över arbetet. 
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Planeringen utgick från elevernas intressen och önskemål som uttrycktes genom deras 
teckningar. Förslag på aktiviteter presenterades, där delaktigheten var frivillig. Tanken med 
förslagen på aktiviteter var att inspirera eleverna till deltagande samtidigt som vi var noga 
med att påpeka att detta endast var förslag och att eleverna hade möjlighet att komma med 
egna förslag och idéer - att utöva sitt inflytande. Det tillvägagångssättet genomsyrade hela 
arbetet. Som Elvstrand (2009) förklarar uppstår delaktighet genom interaktion mellan 
människor. Lärarna måste utgå från elevernas behov och intressen för att de ska känna sig 
motiverade till delaktighet och utveckling. Att eleverna var delaktiga i arbetet visade sig 
genom exempelvis väggen som de klädde med planscherna de skapat. De flesta verk som 
skapades var dock oftast våra förslag snarare än elevernas egna idéer. Det vi kan tolka ur 
detta är en viss brist på initiativtagande hos eleverna. De var mycket positivt inställda till de 
idéer vi presenterade, men upplevdes ha svårare att komma med egna förslag. Ett alternativ 
kunde ha varit att ge dem förslag på olika inspirationssajter, som Pinterest, till att söka på de 
teman vi sammanställt utifrån elevernas intressen. Vi hade exempelvis kunnat presentera 
teman och denna sajt för eleverna och förklarat hur den kan fungera som en inspirationskälla, 
för att sedan låta eleverna själva söka efter förslag och idéer. På detta sätt hade de dels fått 
mer användning av datorer och ipads, som var ett av deras intressen, samt använt sin 
initiativförmåga i större utsträckning. Verken som då hade klätt väggarna hade kunnat vara 
mer präglade av elevernas egna ord, tankar, idéer och initiativ. Tetler (2015) poängterar att ett 
engagemang från både lärarna och eleverna kan leda till känslan av att det finns möjlighet till 
delaktighet. Det var ett antal elever som från början valde att inte delta i arbetet, men som 
med tiden blev nyfikna när de såg vad de andra arbetade med. Därefter valde de att delta, 
vilket kan visa på att engagemang, förslag och idéer kan inspirera och motivera eleverna till 
delaktighet som kan leda till initiativtagande.  
 
Elvstrand (2009) förklarar att trots att eleverna önskar få inflytande över verksamhetens 
ramar begränsas de oftast av lärarna. Information är en viktig förutsättning för delaktighet. 
För att eleverna ska kunna få förståelse för ramarna i ett arbete kan det vara viktigt att låta 
eleverna bli informerade om verksamhetens tillgångar och begränsningar, så att de utvecklar 
en förståelse för varför vissa ramar finns och måste tas i beaktning. Genom sådan information 
och kunskap kan elever få utökat ansvar och inflytande över verksamhetens ramar. Detta kan 
styrkas av Bergström & Holm (2002) som även de skriver att eleverna har rätt att påverka 
beslut gällande verksamhetens innehåll, organisation av tid och rum samt arbetssätt. I vårt 
utvecklingsarbete utgjordes ramarna av rum, tid, ekonomi och personal. Tillgångarna bestod 
av det material som redan tillhörde fritidshemmet och de lokaler de var ålagda. Vi vill 
poängtera att ingen av oss forskare under dessa fem veckor befann sig i detta fritidshem mer 
än under de sex tillfällena som utvecklingsarbetet genomfördes. Hade vår 
verksamhetsförlagda utbildning varit i denna verksamhet hade troligtvis mer tid kunnat 
läggas på utvecklingsarbetet. Hade tiden funnits kunde eleverna ha tagit större del av 
planeringen och ramarna för arbetet, genom att först få information och förståelse om hur och 
varför sådant måste göras. Istället hade vi inte tid till att laborera med ramarna utan utgick 
från de ramar som redan fanns och ägnade arbetstiden åt att genomföra syftet i mindre skala.  
 
Att få eleverna att vara delaktiga var relativt lätt genom att presentera förslag på aktiviteter. 
Däremot var att få eleverna till att komma med sitt inflytande en process som utvecklades 
över tid. Allt eftersom fler aktiviteter, teman och rum hade påbörjats fick eleverna mer frihet 
att utveckla och slutföra dem på egen hand. Eleverna var då väl insatta i arbetet och kunde ta 
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mer ansvar, vilket innebar att det fanns en bredare möjlighet för elever med olika intressen att 
hitta ett område att engagera sig i. Som von Wright (2009) förklarar ska eleverna ges 
möjlighet att själva ta initiativ utan lärarens inblandning eller avsikter. Därför höll vi oss lite 
mer i bakgrunden och lät elevernas egna idéer ta mer plats. Då hade vi större möjlighet att 
cirkulera bland eleverna och stötta deras initiativ. Eleverna behövde först motiveras till 
delaktighet för att sedan utveckla inflytande. 

10.2 Metoddiskussion 

10.2.1 Aktionsforskning 
Grunden för utvecklingsarbetet baserades på metoden aktionsforskning. Vi utgick från 
aktionsforskningens olika steg genom hela arbetet. Som Swedner (2017) skriver så handlar 
aktionsforskning om att minska eller avlägsna missförhållanden inom exempelvis skolans 
värld genom att agera. Under Amandas verksamhetsförlagda utbildning upptäckte hon att det 
fanns vissa områden i verksamheten som behövdes förändras för att uppfylla fritidshemmets 
mål och syfte. Rönnerman (2012) skriver att det inte finns några rätta eller felaktiga svar i 
processen. Istället finns en öppenhet för förslag över lösningar och tillvägagångssätt, då 
processen som genomförs ständigt analyseras, diskuteras och reflekteras över. Under arbetets 
gång upptäckte vi att vår originalplan förändrades relativt snabbt på grund av olika 
förutsättningar vi inte varit förberedda på vid arbetets start. Detta innebar att vi hela tiden fick 
tänka om och ändra vår plan under arbetets gång. Vi fick hela tiden reflektera kring våra 
handlingar och hur vi skulle gå tillväga i nästa steg. Swedner (2017) skriver att forskaren ska 
vara aktiv i både planeringsprocessen, den genomförande delen i förändringsarbetet och 
analysen av arbetet samt dess resultat. När utvecklingsarbetet påbörjades var 
aktionsforskning den enda metod vi utgick från. Efter vidare reflektioner och diskussioner, 
såväl mellan oss forskare som med lärarna i verksamheten, kom vi fram till att vi behövde 
komplettera med fler metoder för att nå ett bredare resultat. Rönnerman (2012) menar att 
enligt aktionsforskning är det lärarna i verksamheten som är bäst lämpade att identifiera ett 
problemområde. Därefter kan processen med planering, handling och systematisk 
observering påbörjas, som i slutskedet leder till reflektion av det som dokumenterats. Att 
Amanda tidigare haft sin verksamhetsförlagda utbildning i denna verksamhet var till vår 
fördel, då man som student ges en möjlighet att se verksamheten ur ett lärarperspektiv. 
Tillsammans med handledaren, en lärare i fritidshemmet, identifierades ett problemområde 
som stod till grund för planeringen av utvecklingsarbetet. Dokumentationen av aktionen 
reflekterades över och utvärderades. Vi forskare kommer inte att återgå till verksamheten. 
Däremot har verksamhetens lärare fått ta del av arbetet och till viss del varit delaktiga i 
diskussioner och reflektioner gällande planering, genomförande och utvärdering. Vi hoppas 
att de kan ha nytta av detta för utveckling av verksamheten. 

10.2.2 Gruppintervju 
Som Doverborg och Pramling-Samuelsson (2012) förklarar är gruppintervjuer en bra metod 
att använda för att ta reda på vad en grupp tänker kring ett visst fenomen. Sista dagen under 
arbetet i verksamheten ville vi ta reda på om vi uppnått arbetets syfte, genom en samling med 
eleverna där vi diskuterade och ställde frågor. Här blev det uppenbart att eleverna hade svårt 
att formulera huruvida de haft inflytande eller inte. Det var däremot betydligt enklare för dem 
att tala om sitt deltagande i arbetet, då det var mer tydligt vad de hade bidragit med i 
utformningen av rummen. Vi hade skrivit ut före- och efterbilder av rummen som de fick titta 
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på under diskussionen, vilket resulterade i att de påmindes om allt de hade skapat och den 
förändring de hade bidragit med. Denscombe (2016) påpekar att ökning av deltagare i en 
undersökning gör att forskningen sannolikt täcker en bredare skara av människor som i sin tur 
leder till en större variation av åsikter och erfarenheter i undersökningen. Vid samlingen den 
sista dagen var det många elever som inte var närvarande. Därför var det svårt att få ihop en 
rättvis bild av elevernas upplevelse av arbetet. Ett alternativ till denna uppföljning hade 
kunnat vara att lämna ut enkäter i början av sista veckan, som lärarna fått ansvara för att dela 
ut till så många elever som möjligt för att få ihop fler svar, vilket hade kunnat bidra till ett 
annat resultat. 

10.2.3 Loggbok 
Att föra anteckningar är ett verktyg för att kunna följa utvecklingen av tänkandet och 
handlandet i verksamheten, det vill säga ett sätt att följa förändring, utveckling och process 
(Rönnerman, 2012). Fördelen med att föra anteckningar eller “loggbok” i vårt arbete, var att 
vi hela tiden kunde gå tillbaka i våra anteckningar för att hitta svar över något som fallit bort 
under vägen eller för att kunna se utvecklingen av processen. Vi antecknade vad eleverna sa 
till oss under arbetets gång, vilket var värdefullt att titta tillbaka på när vi utvärderade vårt 
resultat. Att videofilma är ett annat alternativ till dokumentation som vi övervägde. Då vi var 
medvetna om att inte alla elever hade tillåtelse att delta på film valde vi att bort det. Film 
hade kunnat vara ett komplement till loggboken, då vi upplevde det svårt att anteckna exakt 
allt som hände, sades eller uttrycktes. Ett exempel är gester och tonfall som kunde antecknas 
men som kunde blivit lättare att avläsa genom film och därför hade kunnat vara värdefullt för 
vårt resultat. 

10.2.4 Foto 
Fotografier är en typ av kvalitativ data som kan användas som metod för observation och 
dokumentation (Denscombe, 2016). I utvecklingsarbetet användes fotografier som verktyg 
för att vi såväl som eleverna skulle kunna få en tydlig bild över förändringen av rummen från 
arbetets första till sista dag. Genom att fotografera verken som skapats kunde både vi och 
eleverna få en klar uppfattning om deras deltagande, när de vid den sista gruppintervjun 
pekade på någon av bilderna och kommenterade med “den har jag gjort!”. Vi uppfattade att 
fotografierna gjorde det lättare för eleverna att minnas deras deltagande och att också bli 
medvetna om det. I detta arbete valde vi att endast fotografera verken och rummen och att 
inte ta med några elever på bilderna eftersom att vi var medvetna om att flera elever inte hade 
tillåtelse att vara med på foto. Hade vi valt att ha med bilder på eleverna under 
arbetsprocessen hade detta kunnat försvåra vårt arbete genom att vi varit tvungna att sålla 
bort de tillfällen då elever som inte fick vara med på bild var delaktiga i arbetet. Å andra 
sidan, om vi haft med fotografierna där elevers medverkan syntes, hade det kunnat bidra 
ytterligare till elevers medvetenhet och förståelse för deras delaktighet i arbetet. 

10.3 Slutsats och didaktiska implikationer 

Syftet med utvecklingsarbetet var att ge eleverna inflytande över hur fritidshemmets 
inomhusmiljö skulle se ut och möjliggöra elevernas delaktighet i utvecklingsprocessen. Då vi 
hade begränsat med tid valde vi att avgränsa oss till elevinflytande och delaktighet över en 
del av fritidshemsmiljön, vilket innebar två grupprum. Däremot anser vi, i enlighet med 
Skolverket, att elevinflytande och delaktighet ska genomsyra hela fritidshemmets 
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verksamhet. I läroplanens kapitel 4 står det att eleverna ska utveckla demokratiska arbetssätt 
genom att ha inflytande, ta ansvar och vara delaktiga i verksamheten (Skolverket, 2016). 
Eftersom vi uppfattade att elevernas förståelse för begreppet inflytande var låg skulle lärarna 
behöva fortsätta arbeta med detta. Enligt James (2003) kan pragmatismen förklaras som en 
filosofisk metod som innebär att undersöka teorier och begrepp i förhållande till vilka 
konsekvenser de får i praktiken. Lärarna på fritidshemmet skulle kunna fortsätta arbeta med 
förståelsen för elevinflytande, genom att applicera det på olika områden och aktiviteter. I 
verksamheten jobbar två lärare med en stor elevgrupp. Det kan vara svårt för dem att hinna 
genomföra ett liknande arbete då det inte finns tid eller tillräckligt med personal. Dewey 
(2009) menar att det finns en tendens till att vuxna fastnar för sådant som ligger dem varmt 
om hjärtat, vilket leder till att de sätter upp mål för eleverna som inte är anpassade efter deras 
förmåga. Vi upplevde att fritidslärarnas egna intressen till stor del genomsyrade 
verksamheten, då en av lärarna uttryckte “man gör oftast det man själv tycker är kul och är 
bra på”. Detta kan ses som något positivt för de elever som delar deras intressen, men det 
som behöver tas i åtanke är de elever som inte gör det. En idé kan vara att ha en låda där 
eleverna kan få lägga ner sina förslag på aktiviteter. Därefter kan fritidshemmet ha 
regelbundna samlingar där dessa förslag presenteras, följt av diskussioner huruvida dessa 
aktiviteter går att genomföra inom ramarna för fritidshemmet. Därefter kan eleverna vara 
med och planera, reflektera och utvärdera verksamhetens innehåll. På så sätt kan detta vara 
ett bra tillvägagångssätt för att tala om inflytande över den egna verksamheten och rösta fram 
olika förslag genom demokratiska processer. Vad vi menar med detta är att lärarna på 
fritidshemmet kan fortsätta att jobba med elevinflytande även om det inte är möjligt för dem 
att fortsätta med vårt utvecklingsarbete. 
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Bilaga 1 
Hej alla elever och vårdnadshavare på XXXX Fritidshem!  
 
Vi är två studenter från Linnéuniversitetet som läser vår sista termin på lärarprogrammet med 
inriktning mot arbete i fritidshem. Vi ska under denna termin genomföra vårt examensarbete 
som är ett utvecklingsarbete, där vi tillsammans med eleverna kommer att utveckla 
fritidshemmets lokaler. Vi kommer därför att inleda med observationer och samtal med 
eleverna samt låta dem rita sina idéer om fritidshemmets inomhusmiljö.  
Har ni några synpunkter eller funderingar kring detta går det bra att ta kontakt med oss via 
mejl:  
Amanda Bilancioni: ab223jn@student.lnu.se 
Karolina Björnström: kb222kf@student.lnu.se 
alternativt med XXXX: XXXX@XXXX.se, fritidslärare vid XXXX, som kommer att vara 
vår handledare. 
 
Med vänlig hälsning,  
Amanda & Karolina  
Linnéuniversitet 
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Bilaga 2 
Hej alla elever och vårdnadshavare!  
 
Vi är två studenter från Linnéuniversitetet som läser vår sista termin på lärarprogrammet med 
inriktning mot arbete i fritidshem. Vi ska from vecka 13 tom vecka 17 genomföra vårt 
examensarbete som är ett utvecklingsarbete, där vi tillsammans med eleverna kommer att 
utveckla fritidshemmets lokaler utifrån de idéer eleverna delade med sig av vid vårt senaste 
besök. Vid arbetets start kommer vi informera eleverna om hur arbetet ska gå till och syftet 
med det. arbetet sker på frivillig basis. Eleverna väljer själva om eller vilka delar de vill delta 
i och får självfallet ångra sig eller dra sig ur när de vill. Vi kommer att föra loggbok över 
arbetet och fota utvecklingen av rummen. Då vi följer konfidentialitetskravet kommer vi inte 
fota eleverna eller uppge deras namn.  

 
Har ni några synpunkter eller funderingar kring detta går det bra att ta kontakt med oss via 
mejl:  
Amanda Bilancioni: ab223jn@student.lnu.se 
Karolina Björnström: kb222kf@student.lnu.se 
alternativt med XXXX: XXXX@XXXX.se, fritidslärare vid XXXX, som kommer att vara 
vår handledare. 

 
Med vänlig hälsning,  
Amanda & Karolina  
Linnéuniversitet  
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