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Abstrakt 

Syftet med detta utvecklingsinriktade arbete var att utveckla elevernas ledarskap genom 

olika ledarskapsövningar, där eleverna fick planera upp en aktivitet som de sedan skulle 

leda för en annan elevgrupp. Elevernas kompetenser och idéer fick synas i 

planeringarna. I tidigare forskning har det framgått att inflytande och ledarskap utvecklar 

elevens självförtroende, kompetens, ansvarstagande och delaktighet, vilket vi även ville 

se en utveckling av i vår fritidsverksamhet. Efter att eleverna planerat sin aktivitet 

genomfördes aktiviteten efter utvald elevgrupp. Under aktivitetens gång skedde 

observationer från oss studenter. I vårt utvecklingsinriktade arbete använde vi oss av två 

olika dokumentationer. Observationer, som genomfördes under aktiviteterna och 

intervjuer, som genomfördes efter varje avslutad aktivitet. Resultatet visade att eleverna 

gärna hade genomfört en aktivitet igen om de hade fått möjlighet. Detta visade att deras 

självförtroende hade ökat. Genom att de fick planera och ta ansvar för aktiviteterna fick 

deras kompetenser, delaktighet och ansvarstagande synas i fritidsverksamheten.  

 

Nyckelord: Ledarskap, inflytande, delaktighet, barns perspektiv, ansvarstagande, 

kompetenser, självförtroende.  
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   1 INTRODUKTION 

Vi är två studenter som går sista terminen på Linnèuniversitet, där vi läser till lärare i 

grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem och med ämnet idrott och hälsa 

som valt ämne. Under studieperioden har vi haft VI-dagar (verksamhetsinriktade 

dagar) och VFU (verksamhetsförlagd utbildning). Under dagarna har vi varit på 

praktik och haft möjligheten att se vad som kunde utvecklas i fritidsverksamheten. 

Bristen på elevernas inflytande har bidragit till möjligheter för oss studenter att 

kunna utveckla elevernas ledarskap och önskemål. Elevernas önskningar har inte allt 

uppfyllts. Detta har berott på att det inte funnits tillräckligt med tid, personalstyrkan 

på fritidshemsavdelningen har varit tunn och kunskapen hos lärarna i fritidshem har 

inte varit tillräckligt bra. Detta gör att eleverna inte kände glädje till att delta i de 

aktiviteter som erbjöds i fritidshemmet. I läroplanen understryker (Skolverket, 2018) 

att undervisningen i fritidshemmet ska utveckla och stimulera eleverna till en 

meningsfull fritid. Undervisningen ska utgå från elevernas behov, intressen och 

erfarenheter där eleverna sätts i centrum. Detta menar även Skolinspektionen 

(2010:3) på i rapporten Kvalitet i fritidshem att verksamheten ska ge eleverna en 

möjlighet att utveckla sitt förtroende och deras egna intressen så att eleverna kan ta 

mer eget ansvar då de kan skapa en positiv och meningsfull fritid. Pihlgren (2017) 

skriver att lärarna i fritidshemmet bör göra mer elevaktiva aktiviteter för att skapa 

intresse men även låta eleverna ta eget ansvar, vilket bidrar till lärande och 

utveckling. Detta är en grund i vårt arbete. 

Eleverna skulle i vårt arbete känna att de utmanades genom att läraren inspirerade 

eleverna till att upptäcka nya aktiviteter. I Fritidshem upplyser (Skolverket, 2014) att 

aktiviteterna i fritidsverksamheten ska tillföra så att eleverna känner att de utmanas 

och att de får en möjlighet till att utveckla sina kunskaper och erfarenheter. Enligt 

läroplanen (Skolverket, 2018) ska eleverna känna att undervisningen främjar deras 

lärande genom att eleverna uppmuntras att våga prova sina egna och även andras 

idéer. I vårt utvecklingsarbete koncentrerade vi oss på elevernas delaktighet i 

planeringarna till aktiviteter och inflytande och ansvarstagande i fritidsverksamheten. 

Detta skedde genom elevernas möjligheter till att ge olika förslag på aktiviteter de 

ville hålla i. Genom detta ville vi utveckla elevernas självförtroende till att våga leda 

en grupp.  

Skolverket (2014) skriver i Fritidshem att det är viktigt att lärarna i fritidshemmet får 

en förståelse för vilka intressen som eleverna har. Denna förståelse ligger till grund 

för att skapa olika möjligheter att skapa meningsfull fritid för eleverna i 

fritidsverksamheten. Detta är något som Skolverket (2018) styrker i Lgr11 att 

undervisningen ska inkludera omsorg, utveckling och lärande hos eleverna i 

fritidshemmet.   De äldre eleverna fick i vårt utvecklingsarbete öva på ledarskap 

genom att hålla aktiviteter för de yngre eleverna. I läroplanen (Skolverket, 2018) 

kapitel 4 står det att eleverna ska få vara med och påverka arbetssättet i 

verksamheten genom elevens delaktighet, inflytande och ansvar. Följande mål vill vi 

uppnå utifrån Lgr11 i vårt utvecklingsinriktade arbete:  

 

Tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen, och 

(Skolverket, 2018 s.14) 

Pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling, 

(Skolverket, 2018 s.23)   
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2  NULÄGESANALYS 
I denna del beskrivs områden i fritidsverksamheten som behövde utvecklas. Detta 

var en analys som gjordes på praktikdagarna och under samtal tillsammans med 

lärarna under året.  

 

2.1 Fritidshemmets omgivande miljö 

Genomförandet av detta utvecklingsarbete skedde på ett fritidshem som var beläget i 

ett bostadsområde. Detta genomfördes i en förort utanför en medelstor stad i sydöstra 

Sverige. Fritidshemmen hade elever från förskoleklass upp till årskurs sex. Runt 

fritidshemmet fanns det mycket bostäder med cykelvägar och få bilvägar som 

omringade området. Det var en säker plats för eleverna att ta sig till fritidshemmet. 

Totalt var det 222 elever som var inskriva på alla fritidshemmen. 

Fritidsverksamheterna var uppdelad på tre avdelningar. Dessa var förskoleklass, 

årskurs 1-2 och äldrefritids för eleverna som gick i årskurs 3-6. Alla tre 

fritidsavdelningarna hade både klassrum och fritidsrum som användes dagligen till 

verksamheten.  

2.2 Nuläget i verksamheten 

Eleverna i fritidshemmet hade tidigare haft många önskemål på aktiviteter de ville 

göra. Många av önskemålen hade inte uppfyllts, detta berodde på att lärarna i 

fritidshemmet inte haft möjligheter till att uppfylla önskemålen. Det gjorde att 

samma aktivitet genomfördes på fritidsgympan varje vecka. Detta ledde även till att 

många elever inte hade intresset att delta i fritidsgympan. Endast en del av eleverna 

på fritidshemmet hade varit delaktiga och andra hade valt att inte vara med. Eleverna 

hade fått komma med önskemål genom förslagslåda, men inte fått hålla i 

aktiviteterna själva. Eleverna har heller inte fått planera aktiviteter tillsammans med 

lärarna. Vi studenter ville ge eleverna möjligheter att lyfta fram sina egna kunskaper 

och idéer till att planera upp en aktivitet. Detta var för att lyfta elevernas ledarskap, 

idéer och inflytande i fritidshemmet men även deras självförtroende. Eleverna skulle 

få möjligheter att planera sina egna aktiviteter med stöd av oss studenter. Innan 

planeringarna kunde genomföras gjordes en intressemall av oss studenter för att se 

hur många elever som var intresserade av att genomföra en aktivitet på 

fritidshemmet. Planeringen genomfördes sedan med hjälp av en planeringsmall (se 

bild 3) som vi studenter tidigare hade gjort för att underlätta för de ansvariga 

eleverna.  

En av oss studenter hade tidigare sett hur en annan fritidsverksamhet arbetade med 

detta där äldrefritids elever fick hålla i en fritidsgympa för förskoleklasseleverna. 

Detta genomfördes en gång i veckan och gav ett positivt resultat.  Detta pågår 

fortfarande i den verksamheten. Sambandet som personalen såg i den tidigare 

verksamheten var att relationen mellan eleverna och samverkan mellan de olika 

fritidshemsavdelningarna ökade. Detta inspirerade även oss att genomföra detta på 

vår fritidsavdelning. De äldre eleverna skulle få vara i centrum och ta ett större 

ansvar och de yngre eleverna skulle få ett lärande tillfälle. 
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3 SYFTE 

 

Det övergripande syftet med detta utvecklingsarbete är att främja elevernas 

självförtroende genom träning i ansvarstagande och ledarskap. Utvecklingsarbetet 

syftar även till att eleverna ges ökade möjligheter till aktivt deltagande och inflytande 

i fritidshemmets verksamhet. I arbetet tas elevernas intressen och behov tillvara på 

ett demokratiskt sätt genom samtal och uppföljning utifrån deras egna perspektiv. 

Följande punkter är grunden för utvecklingsarbetet: 

 

 Att främja elevernas utveckling av självförtroende (genom 

ledarskapsövningar)  

 

 Att bidra till ökad delaktighet och inflytande för eleverna i fritidshemmets 

verksamhet 

 

 Att arbeta för att elevernas perspektiv sätt i centrum för verksamheten 
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4 TIDIGARE FORSKNING  
 

I denna del presenteras tidigare forskning om elevers ansvarstagande, inflytande, 

delaktighet, barns perspektiv, barnperspektiv och ledarskap i fritidsverksamheten.  

4.1 Elever och ledarskap 

Lindström (2011) har gjort en studie om ungas entreprenöriella förmågor och studien 

genomfördes i 23 kommuner i Sverige. Undersökningen hade sin utgångspunkt där 

unga människor besökte olika fritidsverksamheter.  Där fick de vara med och 

uttrycka sina tankar och idéer som kunde användas i verksamheten. Undersökningen 

som Lindström genomförde resulterade med att elever utvecklade sin 

samarbetsförmåga och att deras självförtroende ökade när de fick påverka sin 

undervisning. Lindström poängterar att den ansvariga läraren inte ska ge allt ansvar 

till eleverna utan läraren ska finnas som stöd men ändå låta eleven vara i centrum. 

Lärarens uppdrag är att se till att det finns ramar och regler som fungerar i 

verksamheten skriver Lindström (2011). 

I Cardells (2018) artikel om barns ledarskap skriver han att barns inflytande kopplas 

till demokrati, genom olika ledarskapsstilar, ledarskap inspirerar framtida ledare. I 

artikeln skriver Cardell att barns ledarskap har olikheter och varierar, men även att 

det påverkas av erfarenhet. Tidigare erfarenhet eleverna har varit med om kan liknas 

vid att makt ses som en grupp ledd av en kung eller drottning vilka saknar gränser. 

Denna erfarenhet kan då ses som negativt när det utgår från barns perspektiv. Det 

gäller att vara kritisk till hur mycket makt en ledare bör ha. Elever har förebilder när 

det gäller inflytande i samhället. Det kan vara ledare som positivt haft en påverkan i 

samhället och detta kan utnyttjas i utvecklingen av deras ledarskap. För elevens egen 

personliga utveckling krävs också att en vuxen påverkar då eleverna är påverkade av 

de vuxna i samhället. 

I en studie som Meckbach och Larsson (2010) har skrivit om handlar om den unga 

ledaren och för att skapa den unga ledaren behövs en miljö som stödjer barn till att 

bli ledare. Det kan vara metoder och arbetsformer som bidrar till barns utveckling 

inom ledarskap. De ska få möjligheter till att ta hjälp av äldre ledare då barn ständigt 

behöver stöd för att utvecklas. Detta är viktigt i början av utvecklingen då barnen 

behöver som mest stöd i ledarskapet. Förtroende och relationer är en viktig del i 

ledarskapet menar Dellve och Eriksson (2016) i sin rapport. Dovermark (2004) 

skriver i sin avhandling Ansvar- flexibilitet- valfrihet att om elevernas 

ansvarstagande i fritidsverksamheten ger en positiv effekt hos eleverna, blir de mer 

delaktiga när de får möjligheter att visa upp sina kunskaper. Elevens engagemang i 

skolan där Andersson (2017) i sin studie förklarar inre och yttre motivation som ett 

hjälpmedel för eleverna. Den inre motivationens betydelse handlar om ett lärande, 

någon aktivitet där eleven har en målsättning och intresse med aktiviteten. Yttre 

motivation utgörs t.ex. av den motivationen som eleven får genom en belöning. 

Belöning kan vara presenter osv. 

Avhandlingen som Williams (2001) skriver i menar hon att barn lär sig av andra barn 

i olika sammanhang. Barnens erfarenheter och kompetenser förvandlas till ett 

lärande när de delar med sig av sina kunskaper. I studien menar Williams på att i 

leken sker en kommunikation vilket öppnar upp för en interaktion och en 
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samhörighet mellan barn. Williams tar upp begreppet Complex Instruction som är en 

modell som forskaren Elisabeth Cohen har utarbetat. Denna modell har sin 

utgångspunkt att undervisningen hålls av barnen, bland annat för att barn lär sig av 

varandra där läraren går in i en ledarroll. De äldre barnen samarbetar med de yngre 

barnen för ett lärande, på detta sätt drivs kunskapen vidare bland barnen. 

4.2 Elevers inflytande och delaktighet 

Forsberg (2000) skriver i sin avhandling om elevers inflytande. Forsberg har under 

1990 talet genomfört olika undersökningar om elevers inflytande. Då gjordes det en 

satsning för att kunna utveckla elevernas inflytande i skolverksamheten. Projektet 

nämns också av Danell (2006) i sin avhandling och menar att elevinflytande startades 

som ett projekt och var en av satsningarna. Det förekom att eleverna tyckte att det 

fanns en brist på delaktighet i planeringen av undervisningen. Danell menar att 

eleverna inte hade disciplin eller självkänsla vilket kan har varit orsaken. Skolans 

arbete är att ge möjligheter till elever att utveckla sin delaktighet i skolan och i 

fritidshemmet vilket i undersökningen fanns brist på. Danell presenterar ELIAS 

projektet som är en förkortning av elevens inflytande och arbete i skolan.  Detta 

genomfördes under 1990-talet. Totalt deltog 41 skolor i projektet där syftet var att 

eftersträva att arbeta och utveckla elevernas inflytande i skolan. Danell förklarar att 

genom ELIAS projektet framkom det att grundskolornas arbete om inflytande 

förekom i undervisningen och elevernas eget arbete. En del skolor förklarade varför 

de hade valt att utveckla deras arbete om elevers inflytande. I resultatet visade de att 

skolornas tanke var att utveckla eleverna till demokratiska och ansvarstagande 

elever, medan andra förklarade att de handlade om att främja elevens lärande 

(Danell, 2006).   

I Rönnlunds (2011) avhandlingsstudie om demokrati och deltagande skriver att 

formellt och informellt elevinflytande är bra när läraren i planeringarna har med 

elevernas synpunkter då de fått påverka och inkluderas i undervisningen. Rönnlund 

förklarar att när läraren bjuder in eleverna är det vanligt att endast en liten grupp tar 

initiativ att påverka sin undervisning, för det mesta är det alltid samma elever som är 

aktiva. Rönnlund skiljer mellan formellt och informellt elevinflytande. Det formella 

elevinflytandet sker muntligt genom råd eller samtal med läraren och det informella 

sker genom samtal under undervisningen. De elever som vill påverka sin 

undervisning är aktiva i samtalen både under det formella och informella 

elevinflytandet.  

Elvstrand (2009) skriver om gemenskapsbryggan i sin avhandling delaktighet i 

skolans vardagsarbete. Avhandlingen visar att eleverna får vara med och känna sig 

delaktiga, samtidigt som det kan uppstå situationer där eleverna inte får vara med 

vilket leder till att de inte blir delaktiga. Gemenskapsbryggan handlar om att får med 

alla.  Undersökningen visar att många elever inte har fått vara med och påverka i 

verksamheten. Delaktighet handlar inte bara om relationer mellan lärare och elev, 

utan även mellan eleverna som har en stor betydelse för delaktighet. Elvstrand menar 
att denna tidigare forskning utgår från elevernas tidigare erfarenheter och 

delaktighet. Delaktighet anses vara en viktig grund i lärandet. Arnèr (2006) 

framhåller i sin avhandling om barns inflytande i förskolan att eleverna ska få 

möjlighet att påverka de aktiviteter som de deltar i under dagen. Att inflytande kan 

ske i aktiviteter både i och utanför skolans område är något Elvstrand (2009) också 

nämner. 
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Arnèr (2006) förklarar att begreppen inflytande och delaktighet förekommer oftast i 

olika forskningar inom förskolan och skolverksamheterna. Arnèr menar att begreppet 

inflytande betyder att barn ska kunna vara med och påverka sin vardag med tydlighet 

och utefter detta ska lärarna i fritidshem i sin planering kunna utgå från barns idéer 

och initiativ. 

I avhandlingen om elevinflytandets många ansikten som Forsberg (2000) har skrivit 

nämns begreppet elevinflytande där hon förklarar att begreppet är oklart. Detta gör 

att det blir svårare att tolka vad begreppet egentligen betyder. Hon förklarar att 

inflytande kan ske genom elevråd, som är ett sätt att låta eleverna vara med och 

påverka verksamheten där eleverna får chans att uttrycka synpunkter samt komma 

med förslag.  

 

Shier (2001) nämner i sin artikel en modell som har producerats fram som stödjer 

elevernas inflytande.  Den är uppbyggd i fem olika nivåer och kan användas av 

lärarna i fritidsverksamheten. Modellen utgår från elevernas inflytande inför 

genomförandet av aktiviteterna. Syftet är att eleverna ska känna sig delaktiga både i 

planeringen och i aktiviteten.  

Första nivån:   

Här visar eleven sitt deltagande till att vara med samt att får vara med och påverka.  

Läraren ska hjälpa eleven över tröskeln på den första nivån.  

 

Andra nivån:  

Läraren hjälper eleven med de stöd som eleven behöver för att kunna uttrycka sig. 

 

Tredje nivån:  

I detta stadie ser läraren eleven och de synpunkterna som eleven presenterar. Allt 

som eleven önskar kommer inte att gå igenom. Allt kan inte ses från elevens syn i 

verksamheten eftersom det som önskas ska kunna genomföras i fritidsverksamheten. 

Meningen är att eleven ska få säga vad den tycker. 

 

Fjärde nivån:  

Nu har elevens synpunkter gått igenom och här får eleven vara en del av detta skede 

där val ska göras. Dessa sammanhang kan ske i grupp där flera elever möter varandra 

där de får diskutera. När eleverna har fått vara delaktiga till ett beslut bidrar detta till 

att de har tagit sig över en avspärrning (mental spärr) som eleverna inte har vågat 

innan samt att elevernas självkänsla ökar.  

 

Femte nivån:  

I sista nivån i denna modell fattas besluten. Eleverna med bra självförtroende vågar 

ta egna beslut i verksamheten för en påverkan. Det är viktigt att eleverna är överens 

med varandra i besluten och som lärare inte påverkar men finns som vägledning i 

processen.  

 

Selberg (1999) skriver i sin avhandling om vägar för deltagande att elevinflytande är 

en interaktion mellan eleverna emellan samt med vuxna. I och med detta lär sig 

eleverna att samarbeta genom att lära sig vad andra elever har för önskemål och krav. 

Bergström och Holm (2002) skriver i sin rapport om förutsättningar för delaktighet 
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att positiva erfarenheter och delaktighet leder till demokratiska processer som leder 

till att individens vilja att delta utökas. I rapporten benämns dynamisk process som 

handlar om att skapa sin vilja till att ta ansvar både för sig själv och andra samt 

individens förtroende till att samverka med andra människor. 

 

 

Figur 1. Det dynamiska medborgarskapet (Bergström och Holm, 2002, s.3) 

 

Dynamiska medborgarskap förklarar Bergström och Holm (2002) i sin studie som 

skolas möjligheter att skapa förutsättningar för ungdomars delaktighet att människor 

behandlas lika samt att de känner att deltagandet känns betydelsefull. Detta sker 

genom att deltagaren får insyn i vad som sker i verksamheten. Dynamiken har sin 

grund i att delaktighet, inflytande och deltagande har ett samband. Bergström och 

Holm beskriver också hur det dynamiska medborgaskapet fungerar med hjälp av en 

triangel (se bilden ovanför). Människans positiva erfarenheter av delaktighet ger en 

positiv påverkan av den demokratiska utvecklingen vilket gör att människan ökar sin 

självkänsla, detta resulterar i att delaktighet stärks ännu mer. Elvstrand (2009) 

skriver för att eleverna ska känna att de är delaktiga och har ett inflytande finns det 

krav som måste uppnås. Första kravet är meningsfullt deltagande som förklarar att 

eleven som lär sig i verksamheten även ska känna att lärandet är meningsfullt och att 

det ska vara frivilligt. Öppenhet och insyn är det andra kravet där eleverna får reda 

på vad som ska se i verksamheten efter planering. Den sista delen handlar om 

politisk jämlikhet som enligt Elvstrand handlar om maktskillnad mellan vuxna och 

eleven. Eleven får delta i den planeringen som den vuxne har planerat.  

4.3 Barnperspektiv och barns perspektiv 

Hultman (2013) skriver i sin avhandling barnperspektiv i barnavårdsutredningar om 

två olika perspektiv att se på barn. Det första handlar om att vuxna ser barnens 

behov, barns villkor och barnens bästa. Det kan handla om beslut som är politiska 

eller andra beslut i verksamheter där barn ingår, detta kallas för barnperspektiv. 

Arnèr (2006) nämner också att de finns flera sätt att se på barnperspektiv vilket hon 

belyser genom att ställa ett antal frågor. Får barnen en chans att komma till tals i 

samhället? Hur intresserade är de vuxna för det som är viktigt hos barnen utefter 

deras synvinkel?  Det andra perspektivet kallas för barns perspektiv vilket förklarar 

barnens egen syn och upplevelser. Andersson, Nehlin, Muftee, och Becevic (2010) 

understryker i sin rapport om barns perspektiv som grundar på analyser och 

undersökningar som vuxna gör på barn. Barns perspektiv låter barn ge sitt eget 
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perspektiv. Vuxna undersöker barns perspektiv med hjälp av böcker, intervjuer och 

inspelningar vilket ger barns egen syn på omvärlden. Forskare menar också att 

barnperspektivet utgår från barns perspektiv genom problematisering som sedan 

tolkas av lärarna eller forskare. I artikeln som Elvstrand och Närvänen (2016) har 

nämner de om barnens egna perspektiv i skolan och att det finns studier som visar att 

barn värderar möjligheterna till att vara delaktiga och ta beslut utifrån deras egna 

perspektiv. Barnperspektiv har en stor betydelse om det är en lärare eller forskare 

som försöker få en insyn i det. Läraren utgår ifrån barns agerande medan forskaren 

utgår ifrån att hitta barns kunskap.  

Detta menar även Elvstrand (2009) och nämner också att de barn som är deltagande 

får uttrycka sig och att de känner att deras röst blir uppfångad. Garpelin och 

Sandberg (2018) skriver i sin artikel om att förstå barns vägar till lärande under 

övergången från förskola till skola att det finns flera argument som utgår från barns 

vilja att delta i aktiviteter och där barn känner att det är meningsfullt. Barnen är olika 

eftersom barnen formulera sig på olika sätt och då behövs flera olika metoder både 

för den enskilde eleven och i gruppsammanhang. Det kan vara svårt att fånga barns 

perspektiv och enligt Grepelin och Sandberg (2018) är detta en utmaning för läraren. 

Dels att kunna tolka och förstå barns uttryck både verbalt och med kroppen.  

4.4 Ansvarstagande 

Elvstrand (2009) förklarar i sin avhandling att ansvar handlar om förståelse och 

utveckling om hur situationer uppfattas som människor hamnar i. Hon beskriver att 

ansvar i verksamheten handlar om att eleven ska känna att de får möjlighet till 

inflytande. Ansvar och inflytande är två begrepp som går in i varandra. När eleven 

tar ansvar blir de automatiskt delaktiga och får ett inflytande. En studie som 

Dovermark (2004) har gjort visar ett positivt resultat gällande elevernas 

ansvarstagande. Resultatet visar att eleverna får ett större ansvar och att de blir mer 

delaktiga i verksamheten genom att eleverna får visa den kunskap som de redan har. 

När lärarna handleder eleverna och låter de arbeta med sina egna arbeten visar 

eleverna sina kompetenser. Eleverna ska kunna ta ansvar för sina egna arbeten 

genom att planera för att få ett färdigt arbete i tid och läraren vägleder eleven igenom 

arbetet med stöd av struktur när arbetet ska vara klart och hur innehållet ska vara 

menar Dovermark. Elvstrand (2015) nämner vidare att ansvarstagande handlar inte 

bara om ledarskap utan även om praktiska delar som kan vara att eleverna plockar 

undan efter sig eller att när eleverna får en instruktion att de sitter ner och lyssnar 

vilken information de får. 

Scherp och Scherp (2007) understryker i sin avhandling om lärande och 

skolutveckling att ansvar kan ses som ansvar och makt. Genom att lärandet ställer 

krav på relationer med varandra. Möten med varandra bör tas med respekt där 

erfarenheter, frågor och åsikter tas på allvar. Elevernas egna erfarenheter ska i skolan 

mötas med respekt för att skapa förutsättningar i lärandet. För att eleverna ska 

utveckla sitt ansvarstagande måste läraren våga ge eleverna ansvar för att eleverna 
ska kunna utföra sina egna uppgifter självständigt. 

Elvstrand (2009) skriver att det finns många olika sätt att träna på ansvarstagande 

hos eleverna. Något hon belyser är att ha rutiner. Detta kan ske genom att dagligen 

ge eleverna ansvar att dra i almanackan i klassrummet där de läser upp dagens 

datum, vilken dag det är och vem som har namnsdag. Ansvar kan enligt Elvstrand 

handla om att få en uppfattning om hur personligheten fungerar i olika situationer 
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och om hur eleven lär sig den kunskapen. Det kan även handla om att eleven vet hur 

kunskapen kan utnyttjas. Elevernas ansvarstagande ser olika ut och är en viktig del 

för att eleven ska kunna vara delaktig. Delaktighet handlar om att eleven klarar av att 

ha ett ansvar. Det finns två ord som kopplas ihop med ansvarstagande och dessa är 

arbetsdelning och solidaritet. Dessa två begrepp menar Elvstrand finns i 

klassrummet, skolan och på skolgården som är en gemensam plats där alla förväntas 

att ta ansvar. 
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5 METOD  
I detta kapitel beskrivs metoderna som används i våra aktioner där aktiviteterna 

genomförs för att få fram ett resultat. Detta kapitel är utgångspunkten för 

utvecklingsarbetet.  

5.1 Aktionsforskning 

Aktionsforskningsmodellens syfte är enligt Rönnerman (2012) att forskaren ska se 

hur verksamheten ser ut och vad som behöver utvecklas för att sedan utföra 

förändringar som behövs. Rönnerman (1998) hänvisar till Lewin som förklarar att 

det finns fyra olika moment i aktionsforskningen och dessa är planera, agera, 

observera och reflektera. De fyra momenten i aktionsforskningen använde vi oss av i 

vårt arbetssätt i aktionerna.  Här nedan beskrivs de fyra momenten: 

Planera: 

Rönnerman (1998) förklarar att analys av problemen analyseras för att sedan planera 

målen för att få en förståelse för det som behöver utvecklas. Genom planering sker 

en plan för en förbättring i verksamheten. Detta kan göras genom att ställa tre av de 

följande frågorna: 

 

 Vad ska utvecklas? 

 Varför ska detta utvecklas? 

 Hur ska studien genomföras för en förbättring? 

 

Agera: 

När det gäller att agera förklarar Rönnerman (1998) att det handlar om att handlingen 

genomförs i verksamheten. Hon förklarar att aktion eller handling kan prövas eller 

iscensättas. Detta kan göras med hjälp av en planering som eleven har gjort.  

Observation: 

Rönnerman (1998) förklarar att under aktionerna genomförs observationer. 
Observatörerna samlar information. Med samlat material tas det sedan med inför 

reflektionen om förbättringar eller försämringar har skett. Detta kan göras med hjälp 

av intervjuer, videoinspelningar, händelser osv. 

Reflektion: 

Det sista delen i aktionsforskningsmodellen menar Rönnerman (1998) är att 

reflektera hur aktionerna har gått till. Här ses resultaten från det som skulle utvecklas 

där nya frågor ställs. Exempel på detta kan vara: 

 Har förbättring skett? 

 Kan dessa resultat förstås? 

 Finns det fler studier med liknande resultat? 

För att se aktionsforsningsmodellen se bilden nedan: 
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Figur 2. Aktionsforskningsmodellen enligt McNiff (Wennergren 2012, s77) 

5.2 Dokumentation 

Håkansson (2013) tar upp att underlag för ett kvalitativt arbete är intervjuer för att få 

en uppfattning om individers upplevelser. Genom att få en uppfattning om 

upplevelser kan analyser och bedömningar göras för att få fram ett resultat. 

Håkansson menar att intervjuer ger möjligheter till en djupare insikt på ämnet där 

följdfrågor kan ställas. Vid intervjun knyts frågorna till ämnet som undersöks. 

Denscombe (2018) betonar att det är viktigt att efter avslutad intervju att forskaren 

transkribera det som har spelats in. Transkribering underlättar för forskaren som kan 

på ett mer noggrant sätt jämföra de material som har kommit in för att använda sig 

utav detta i sin forskning. Under tiden som eleverna höll i sin aktivitet skedde 

observationen av oss studenter. Händelserna noterades under aktiviteten som sedan 

diskuterades i intervjun efter genomförd aktion. 

5.2.1 Semistrukturerade intervjuer 

Denscombe (2018) tar upp att vid en semistrukturerad intervju gäller det att vara 

flexibel. Den som intervjuas får tala utförligt om frågorna som ställs och det finns 

ingen ordning på frågorna. Intervjuaren har färdiga frågor som svaras och utvecklas 

av respondenten. I grunden är det den intervjuade som står för följdfrågor och 

synpunkter. Detta gjorde vi även i våra intervjuer där vi studenter hade frågor vi 

utgick ifrån men som sedan eleverna svarade på. Det ställdes sedan följdfrågor 

utifrån det som eleverna sa. Det var deras tankar som var i centrum. 

5.2.2 Gruppintervjuer 

Håkansson (2013) menar att fördelar med gruppintervjuer är att frågorna besvarasur 

många synvinklar. De blyga känner sig trygga och vågar yttra sig om sina 

upplevelser i jämförelse med individuell intervju. Skolverket (2018) skriver i kapitel 

4 att varje elev ska känna att de tillhör en grupp och att de känner en trygghet i 

gruppen. Gruppintervjuer är bra att använda när det ges en bra överblick i ämnet. 

Håkansson (2013) hänvisar till Repstad (2007) som menar på att gruppintervjuer 

funkar bäst om det finns ett bra samspel i gruppen och inte inre konflikter. Det är 

svårt att få en överblick i gruppen om det finns dominanta individer eller minoriteter 

i gruppen där deras uppfattningar försvinner. Denscombe (2018) att om forskaren 

intervjuar flera personer så kommer forskaren att få ett större utbud och fler svar 

gällande den undersökningen som forskaren gör.  
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5.2.3 Individuella intervjuer 

Enligt Håkansson (2013) finns fördelar med individuella intervjuer. Det ger 

möjligheter till att gå djupt i frågeställningar. Det är även enklare att bygga 

förtroende med intervjupersonen vilket kan bidra till ett mer personligt samtal och 

upplevelser. Denscombe (2018) konstaterar att individuella intervjuer är mer lätta att 

styra upp eftersom oftast handlar det bara om en deltagare och en forskare. En annan 

fördel som tas upp är att den informationen som kommer fram i intervjun kommer 

från deltagaren och blir därmed källan i forskningen.  

5.3 Forskningsetiska principer 

Innan aktiviteterna genomfördes skickades ett missiv ut till vårdnadshavare (se 

Bilaga 1). Detta var för att få ett godkännande av elevernas vårdnadshavare där de 

fick kryssa i ja eller nej om deras barn fick delta (se Bilaga 2). Ett godkännande 

krävdes för att eleverna skulle få delta i intervjuerna som genomfördes efter 

aktiviteterna.  Totalt var det 11 elever som var intresserade av att hålla i en aktivitet. 

Sammanlagt skickade vi ut 22 missiv till vårdnadshavarna och samtliga lämnade 

godkännande att deras barn fick delta i detta utvecklingsarbete. Dock valde några i 

efterhand att inte delta. I vårt utvecklingsarbete använde vi oss av Vetenskapsrådets 

etiska riktlinjer från (God forskningssed, 2017) som förklarar att det finns viktiga 

huvudkrav i forskningsetiken som ska följas innan genomförande av forskning. 

Kraven vi stöter på i vårt arbete är: 

Informationskravet: 

God forskningssed (2017) förklarar att information ska skickas ut till de berörda i 

undersökningen. Informationen ska förklara syfte med undersökningen och 

beskrivning hur det ska gå till. Informationen ska bidra till motivation för att få med 

deltagarna. Det är också viktigt att det tydligt framgår att det är frivilligt att delta. 

Information angående utvecklingsprojektet skedde under samlingen för att nå ut till 

alla elever. Utvecklingsarbetet var en chans för eleverna att få genomföra aktiviteter 

som de inte haft möjligheter till tidigare.  

Samtyckekravet: 

God forskningssed (2017) menar vidare att forskaren ska få ett samtycke från 

föräldrar om deltagarna är under 15 år. Samtycket ska ske om känslig information 

behövs i undersökningen. Det kan i enskilda fall ske även om privata frågor inte 

förekommer i undersökningen, till exempel skolrelaterade frågor. God forskningssed 

menar att individskyddskravet är viktigt då privat information inte får läcka ut. 

Individen har också rätt till att avbryta deltagandet. Detta gjordes genom att ett 

formulär skickades ut till föräldrarna för ett godkännande av att eleverna skulle få 

delta i våra intervjuer.  

Konfidentialitetskravet: 

God forskningssed (2017) förklarar att personuppgifter inte får lämnas ut offentligt. 

Anonymitet är viktigt, om känslig information läcker ut ska den deltagande inte 

kunna identifieras. Information om den deltagande ska förvaras på ett sådant sätt att 

ingen ska kunna identifiera personen. Tystnadsplikt ska också undertecknas då 

forskare har stora krav på sig att inte läcka ut känsligt innehåll i arbetet. Intervjuerna 

som genomfördes var anonyma och inga namn nämndes. De inspelade intervjuerna 

raderades sedan efter färdigt utvecklingsarbete.  
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Nyttjandekravet: 

God forskningssed (2017) understryker att uppgifter om deltagandet endast får 

användas i forskningens syfte. De får inte lånas ut till andra arbeten eller icke-

vetenskapliga syften. Informationen får inte heller användas till ett sådant syfte som 

påverkar individen utan ett godkännande från den medverkade eller vårdnadshavare. 

Informationen som vi har samlat under vårt arbete har endast varit i syfte att få fram 

ett resultat och användes inte till ett annat syfte än det som var tänkt.  

5.4 Didaktiska arbetssätt 

Här redovisar vi vår grundmodell för vårt didaktiska arbetssätt inför planeringen och 

aktiviteterna som genomfördes. Den didaktiska pyramiden användes av oss studenter 

för att uppnå mål och syfte från Lgr11 men även syftet med vårt utvecklingsarbete.  

Den didaktiska pyramiden ligger till grund för planeringarna av aktiviteterna enligt 

Lindström och Pennlert (2016). De förklarar att kartans syfte lyfter fram dem 

didaktiska begreppen som är centrala. Totalt finns det fyra olika dimensioner i 

pyramiden. Dessa är vad (innehåll), hur (metoder), vilka (mål) och varför (syfte).  

Dessa fyra dimensioner använde vi oss av för att skapa ett lärande moment för 

eleverna och för att uppnå målen från Lgr11.  

Vad - I vårt arbete ville vi att eleverna skulle påverka fritidshemmet med sina idéer 

och kompetenser. Detta skulle ske med hjälp av planeringar av aktiviteter. Här var 

det viktigt med samspel mellan elev och lärare.   

Hur – Här planerade eleverna hur de ville genomföra aktiviteterna. Det kunde vara 

material, plats och gruppstorlek. 

Varför – Detta var för att uppfylla elevernas önskan om aktiviteter på fritidshemmet 

och uppfylla målen från Lgr11. Vi ville även utveckla elevernas ledarskap, 

ansvarstagande och delaktighet. 

Vilka – Målen vi ville uppnå finns i vårt syfte i vårt utvecklingsarbete.  

 

 

Figur 3. Undervisningens dimensioner (Lindström och Pennlert, 2016, s.27) 
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6 PLANERING  

Den här delen planerades utifrån aktionsforskningsmodellen från Rönnerman (2012). 

Här planerades aktiviteterna utifrån vad verksamheten behövde utveckla. Grunden 

till planeringen utgick även från den didaktiska pyramiden för hur vi studenter 

arbetade inför genomförande av de 5 aktiviteterna.  

Vår förslagslåda (se Bild 1) togs fram på fritidshemmet där eleverna fick lägga sina 

önskemål på aktiviteter de ville genomföra. Förslagslådan gjordes av oss studenter 

där eleverna fick 2 veckor på sig att lägga i sina förslag. Därefter dubbelkollade vi 

med de anmälda eleverna om de fortfarande var intresserade av att delta.   

 

 

Bild 1. Förslagslådan som användes på fritidshemmet 

 

Med hjälp av önskemålslapp som vi studenterna hade gjort (se Bild 2) fick eleverna 

skriva vilken aktivitet de ville genomföra och för vilken fritidsavdelning de ville göra 

det för. Eleverna på äldrefritids fick välja om de ville hålla aktiviteterna för 

förskoleklass, årskurs 1-2 eller för alla. Namn skrev de på baksidan av lappen. De 

ansvariga eleverna fick max vara en till tre stycken i varje grupp. Begränsningen 

fanns för att alla skulle få känna möjlighet att vara i ledarskapet, i planeringen och i 

själva utförandet av aktiviteterna. Eleverna utgick sedan efter en planeringsmall som 

gjordes av oss studenter för att underlätta (se Bild 3). 

 

 

 

Bild 2. Önskemålslapp som användes till förslagslådan 
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Bild 3. Planeringsmall 

Tiden för varje aktivitet inklusive intervju fick ta mellan 45-60 minuter totalt. Varje 

elevgrupp och enskild elev som hade önskat att delta fick samtala och planera med 

oss studenter. Material, grupper och lokal planerades tillsammans med eleverna för 

att förbereda så mycket så möjligt. Efter att alla planeringar hade genomförts med 

eleverna gjorde vi ett schema inför aktiviteter (se Bild 4) för en sammanställning. 

  

 
Bild 4. Schema inför aktiviteterna 
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7 AGERA 
Steget som följer efter planeringen i Lewins aktionsforskningsmodell är agera. När 

det gäller genomförandet av aktionerna förklarar Rönnerman (1998) att det handlar 

om att planeringen genomförs praktiskt i verksamheten. Med vårdnadshavarnas 

godkännande genomfördes fem aktioner med elever i olika grupper. Dessa aktiviteter 

planerades och genomfördes av eleverna från äldrefritids:  

Aktion 1  

Vad: Gymnastik 

När: 14.30–15.30 

Var: Gympasalen 

Hur: Den första aktiviteten som genomfördes var i gympasalen där tre tjejer från 

äldrefritids genomförde gymnastik tillsammans med elever från fritidshemmet i 

årskurs 1–2. Tjejerna fick sätta ihop tre stationer som alla eleverna skulle få pröva 

på. Stationerna var hopp på hoppbräda, stå på händer och hjulning. Aktiviteten 

inleddes med att de ansvariga eleverna samlade deltagarna på golvet i gympasalen 

och hälsade alla välkomna. Tjejerna inledde sedan med en genomgång hur de skulle 

gå till på de tre olika stationerna, vilka säkerhetsaspekt som fanns. Efter 

genomgången så delade eleverna in deltagarna i tre olika grupper och efter 10 

minuter skiftade deltagarna station för att skulle få möjlighet att delta på samtliga 

stationer.  

Material: Tjockmattor, hoppbräda, mattor 

 

Aktion 2  

Vad: Minutboll 

När: 14.25–14.55 

Var: Gympasalen 

Hur: Andra aktiviteten i vårt utvecklingsinriktade arbete var minutboll. Eleven valde 

att genomföra sin aktivitet för eleverna i förskoleklass. Innan eleverna kom delade 

den ansvarige eleven in gympasalen i fyra olika spelplaner med hjälp av bänkar. När 

förskoleklasseleverna kom samlades förskoleklassen på golvet och därefter gick 

eleven igenom vilka regler som gällde och hur aktiviteten gick till. När detta var 

genomfört delade eleven in deltagarna i fyra olika lag och därefter började 

aktiviteten. Eleven som ansvarade för aktiviteten var domare under tiden. Aktiviteten 

gick till att varje lag startade med en mjukboll. När musiken startade skulle lagen 

kasta iväg sina bollar och de gällde att vara snabb, efter 1 minut så stoppades 

musiken. De lag som hade bollar på sin ruta blev då av med en eller flera ärtpåsar. 

Material: 4 mjukbollar, ärtpåsar och 8 bänkar 
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Aktion 3  

Vad: Gymnastik 

När: 14.25–15.00 

Var: Gympasalen 

Hur: Tredje aktiviteten var gymnastik och det var två tjejer som genomförde denna 

aktivitet för förskoleklasseleverna. Här fick deltagarna prova på olika motoriska 

moment. De ansvariga eleverna fick bygga upp en bana i gympasalen som deltagarna 

skulle ta sig genom. Innan det var dags att genomföra aktiviteten förklarade de 

ansvariga eleverna hur hinderbanan gick till. Tjejerna tog även upp vad som var 

viktigt att tänka på för att inte skada sig. Sedan delades förskoleklasseleverna in i 

olika delar av hinderbanan för att förhindra att alla börja från samma del av banan 

genom att peka på vem och var de skulle gå och ställa sig. Förskoleklasseleverna fick 

sedan följa hela banan flera varv.  

Material: Madrasser, bänkar, plintar, rep, hopprep.  

Aktion 4  

Vad: Schack 

När: 14.30–15.30 

Var: I ett klassrum 

Hur: Aktiviteten genomfördes av två elever som ansvarade för 12 elever från årskurs 

1-2. Innan aktiviteten började hade eleverna placerat ut en spelplan och spelpjäserna 

stod redo på sex bord i klassrummet. Eleverna skulle sedan lära ut schack för 

deltagarna och som inledning hade eleverna genomgång på smartborden för att alla 

deltagarna kunde se hur spelpjäserna kunde förflyttas och vilka regler som gällde. De 

deltagande eleverna började sedan spela samtidigt som de ansvariga eleverna gick 

runt och tittade hur det gick, de gav även tips och idéer hur deltagarna kunde tänka.  

Material: Spelplaner och spelpjäser. 

Aktion 5  

Vad: Kahoot  

När: 14.30–15.30 

Var: I ett av förskoleklassrummen 

Hur: Kahoot genomfördes som sista aktivitet av en elev. Eleven hade sedan tidigare 

förberett frågorna som skulle handla om djur för förskolleklasseleverna tillsammans 

med en av oss studenter, sammanlagt blev de 12 frågor. Innan aktiviteten kunde 

påbörjas lånades en datorvagn ut till förskoleklasseleverna för att ha möjlighet till att 

delta i aktiviteten. Tillsammans med den ansvariga eleven hjälpte vi studenter till 

med att sprida ut datorerna i klassrummet och startade upp dessa för att förbereda så 

mycket möjlig inför aktiviteten. När förskoleklasseleverna ställde upp sig utanför 

klassrummet delade den ansvariga eleven upp eleverna genom att räkna 1-2. De 

deltagande eleverna delades in i par för att samarbeta. När grupperna sedan hade valt 

en dator blev det en genomgång av regler inför aktiviteten. Vi studenter fanns även 

till hjälp om datorerna krånglade.    

Material: Kahoot och 16 datorer. 
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8 OBSERVATION 
Under aktiviteterna genomfördes observationer. Vi agerade observatörer där vi 

samtidigt antecknade händelser. Vi studenter stod vid sidan för att inte ta plats från 

den ansvariga eleven. Rönnerman (1998) menar utifrån aktionsforskningen att under 

observation ser forskaren vad som sker i aktiviteten. Genom observation av 

aktiviteterna fick vi en överblick på hur eleverna genomförde aktiviteterna. Under 

elevernas aktiviteter uppstod olika situationer som kunde vara intressant att ta med 

sig in till intervjun för diskussion. Med hjälp av dokumentationen kunde frågor 

ställas utifrån detta. Håkansson (2013) skriver att fördelen med observation är att 

forskaren kan göra plötsliga observationer ute på fältet som därefter kan granskas. 

Svårigheter uppstod i aktiviteterna, det var vid samlingar i gympasalen de flesta 

problemen uppstod då eleverna istället för att samlas sprang runt. De ansvariga 

eleverna visste då inte vad de skulle göra och ville ha hjälp att samla ihop de 

deltagande eleverna. Det gjorde att de blev stillastående och ville ha vår hjälp. Vi 

studenter valde då att samla eleverna inför samlingen. Under aktiviteterna 

observerades eleverna om de var kunniga inom de aktiviteterna de hade valt. Detta 

var för att se om de även var väl förberedda och se om vi uppfyllde syftet med vårt 

utvecklingsarbete. Samtliga elever visade att de var kunniga inom de aktiviteter de 

hade valt. Detta visade eleverna genom att vara säkra på reglerna och ha god 

kunskap. Eleverna visade självförtroende när de vågade vara tydliga och peka vart de 

deltagande eleverna skulle samlas men även när de vågade lyfta fram sina egna idéer 

i planeringarna.   

En elev visade inför en aktivitet nervositet. Detta visades genom att eleven gick runt 

klassrummet och inte kunde sitta stil. Samtidigt såg eleven fram emot att kunna dela 

med sig av sina kunskaper. Vi valde att hjälpa eleven att förbereda för att underlätta 

och göra det så bekvämt som möjligt inför aktiviteten eftersom eleven verkade 

nervös. Trots att många elever var nervösa för att ta ansvar inför aktiviteterna har de 

varit duktiga i planering, genomförandet och i intervjuerna.  De visade engagemang 

genom att ställa frågor och komma med idéer. Detta kunde ske på raster under tiden 

vi studenter var rastvakter. Eleverna gick vid dessa tillfällen fram och visade 

engagemang då de kom fram med planeringsmall eller annat som skulle förberedas. 

Många elever kom fram på rasterna och frågade om deras vårdnadshavare hade 

svarat på missivet. Detta visade även att de ville delta. 

Planeringen genomfördes sedan tillsammans med eleverna och gjordes i god tid 

vilket resulterade att eleverna var väl förberedda. Under aktiviteternas gång visade 

nästan alla elever engagemang och ville dela med sig av den kompetens som de har. 

Det uppstod några svårigheter under aktiviteterna, men resulterade ändå att 

förändringar i elevernas ledarskap uppstod. Detta visade sig då eleverna visade att de 

kunde reflektera över deras ledarskap och vad de kunde förbättra tills nästa gång i 

intervjuerna. Några elever visade att de såg fram emot intervjuerna genom att ställa 

frågan om när den skulle genomföras med eleverna. De pekade på vilka klassrum 

och platser där detta kunde genomföras och gav förslag. Detta visade även på att de 

var nyfikna på att veta hur intervjuerna skulle gå till. De elever som deltog i 

aktiviteterna visade intresse genom att de gick fram och ställde frågor kring vem som 

skulle genomföra aktiviteten och när. Där såg vi intresset för aktiviteterna var stort. 

Under samlingarna i aktiviteterna såg vi elever ställa sig i ett led tidigt för att komma 

först in i klassrummen där aktiviteterna skulle genomföras. Delaktigheten hos de 
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deltagarna och de ansvariga eleverna var bra då glädjen visades då inte många valde 

att sätta sig på en bänk under aktivitetens gång.  
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9 REFLEKTERA  
Reflektion och sammanfattning skedde efter de genomförda aktiviteterna. 

Rönnerman (1998) skriver att här analyserar forskaren de resultat som forskaren har 

fått fram. Analys av aktiviteterna gjordes tillsammans med eleverna med hjälp av 

intervjuer. Intervjuer hade förberedande frågor som sedan följdes av följdfrågor (se 

Bilaga 3) men eleverna fick även prata fritt. 

Intervjuerna utgick vi från Håkanssons (2013) kvalitativa arbete där intervjuer 

genomförs både individuellt och i grupper. Våra intervjuer visade att eleverna var 

nöjda med hur aktiviteterna gick. Det som de var nöjda med var att de som deltog i 

aktiviteten gjorde som de skulle och att de flesta följde reglerna som de ledande 

eleverna hade satt upp. De lyckades även genomföra sina aktiviteter där de även fick 

visa sina kompetenser. Eleverna som höll i aktiviteterna tyckte de var kul och hade 

gärna gjort om det igen. De kände stöd från oss studenter under planeringarna, 

ansvarstagandet och aktiviteterna.  

Ansvarstagandet gav eleverna möjligheter till att planera upp vad som passade bäst 

inför aktiviteterna och att redskapen skulle fram. Detta gav ett inflytande från 

eleverna i verksamheten vilket uppskattas då de fick genomföra det som eleverna 

länge har önskat. Detta utgick vi från Shiers (2001) modell för elevers inflytande. 

Denna modell utgick från fem nivåer som vi använde oss av för att planera 

tillsammans med eleverna. Modellen bidrog till att vi enklare kunde utgå från målen 

och syftet vi hade satt i vårt utvecklingsarbete för planeringen. Vi kunde med hjälp 

att modellen arbeta utifrån elevernas inflytande i verksamheten. Detta skedde från 

planeringarna av aktiviteterna där de fick påverka till genomförandet av 

aktiviteterna.   

Det är viktigt att som lärare lyssna på elevers tankar och idéer för att utveckla 

fritidsverksamheten. Detta gjordes genom formell och informella samtal med 

eleverna. Detta är något som Rönnlund (2011) tar upp är viktigt för att elever ska 

kunna få vara med att påverka. Påverkan av eleverna är en stor del av vårt arbete och 

ligger till stor grund för planeringarna som genomfördes. Dynamiska medborskapet 

som Bergström och Holm (2002) lyfter fram ingick också i vår planering för att 

skapa förutsättning i vårt utvecklingsarbete. Vi studenter skapade förutsättningar för 

elevernas delaktighet, inflytande och deltagande i fritidsverksamheten vilken också 

ligger till stor grund för en utveckling. De tre begreppen har ett samband och skapar 

ett meningsfullt lärande för eleverna och lärarna.  Genom att skapa förutsättningar 

för eleverna såg vi att nya vägar öppnades där eleverna för första gången fick 

påverka verksamheten med eget initiativ.  Processen bidrog också till att eleverna 

fick en inblick i hur vi lärare i fritidshem arbetar i verksamheten genom att planera, 

påverka och ansvara. Eleverna fick också möjligheter till att leda grupper med ansvar 

där alla skulle få vara delaktiga. 

 

Det var några som inte fick så mycket bollen. Så jag tänkte ge bollen till henne. 

I detta citat visade eleven att delaktigheten i aktiviteten är viktigt för att få med alla. 

Ledarskapet som eleven har är att alla ska inkluderas i verksamheten. Delaktigheten 

spelade en stor roll bland eleverna där de yngre fick prova nya aktiviteter vilket gav 

ett lärande och de inkluderades i aktiviteterna. Vi ville skapa en gemenskap på 

fritidshemmen där skillnaderna mellan de olika avdelningarna skulle suddas ut. Detta 
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menar Elvstrand (2009) är gemenskapsbryggan. Det handlar inte bara om gemenskap 

mellan eleverna men även ett samarbete mellan lärarna. Detta skapar en utveckling i 

samtliga fritidsavdelningarna hos lärarna men också eleverna. Utvecklingsarbetet 

togs emot med positiv respons på grund av detta. Under processens gång såg vi att 

nya relationer skapades mellan eleverna. Aktiviteterna gav nya möjligheter till att 

bygga nya relationer mellan eleverna och fritidsavdelningarna. Det bidrog också till 

ett samarbete mellan lärarna.  

Intervjuerna gav oss studenter möjlighet till att utgå från elevernas egna perspektiv. 

Håkansson (2013) menar att underlag ska finnas för ett kvalitativt arbete för att få en 

upplevelse från deltagaren. Detta gjorde vi med hjälp av en inspelning som vi sedan 

transkriberade. Det gjorde det enkelt för oss att gå tillbaka och lyssna på exakt vad 

eleverna tidigare sagt och utifrån detta analysera inspelningen. Samtalet utgick från 

utgångsfrågor som eleverna sedan svarade på. Vi ställde sedan följdfrågor utifrån det 

som de svarade. Det var eleverna som var i centrum under samtalen och det var 

viktigt att vi utgick efter deras upplevelser. Det var viktigt att eleverna fick känna att 

de var med och gjorde ett inflytande i fritidsverksamheten och att deras idéer nåddes 

fram.  

Eleverna tyckte generellt att aktiviteterna hade gått som de hade tänkt sig trots att det 

fanns förbättringar de hade kunnat göra inför framtiden.  

 

Det gick väldigt bra och det skötte sig väldigt bra också. De lyssnade.  Det var 

inte alls för hög ljudnivå. Bra var nog att dem frågade om de behövde hjälp och 

bråkade inte så mycket. Det som inte var bra att det blev ett litet bråk. Men 

annars var det inget. Nån gång var det någon som inte var riktigt delaktiga 

 

Här visar det en utveckling hos eleven som reflekterar sitt eget ledarskap och kan 

göra förändringar inför kommande tillfällen eleven får möjlighet till att leda en 

aktivitet.  Deras reflektion bidrog också till en reflektion för oss studenter. Det 

bidrog till att vi kunde göra förändringar inför kommande aktiviteter. Det kunde vara 

att vägleda eleverna mer nästa gång eller backa och ge eleverna ännu mer plats. 

Detta var reflektioner som genomfördes efter varje genomförd aktivitet.  

Vi utgick från barns perspektiv genom att eleverna fick reflektera över deras 

ledarskap i intervjuerna och där utgick vi även från aktionsforskningsmodellen från 

Rönnerman (1998) för reflektion. När det gäller ledarskap reflekterade eleverna hur 

de kunde vara som ledare. I citaten menar eleverna hur en bra ledare bör vara och att 

lärandet bör vara en nytta: 

 

Det kändes bra eftersom jag var så mycket lärare. Jag var snäll och inte för hård och säga detta 

behöver du öva på 

Jag skulle vilja göra det igen för det var roligt och man gick lära barnen det man själv kunde och 

hoppas att det var nytta för dem i framtiden. Det var kul att hålla i det och man lär andra det 

man själv kan.  

Här visar det att eleverna har självförtroende i ledarskap och säger att eleverna fick 

vara mycket lärare. Självförtroendet bland eleverna visar att de gärna hade gjort detta 

igen om de hade fått möjligheten till det. Det gäller att kunna anpassa sig efter 

situationen och vara snäll men inte för hård enligt en av eleverna som reflekterar 
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kring sitt ledarskap. Hur gör jag nästa gång? Kan jag göra bättre förändringar? Vara 

tydligare? Detta är något som eleverna reflekterade om. 

När det gäller barnperspektivet vilket Elvstrand och Närvänen (2016) förklarar är 

lärarens syn på barnen utgick vi från att eleverna behövde utveckla deras ledarskap 

och lyfta fram sina egna idéer vilket vi har sett från deras önskemål. Vi såg även 

olika ledarskapsstilar under aktiviteterna. Några elever tog mer plats och var den 

auktoritära ledaren. Den auktoritära ledaren tar mycket makt i sitt ledande. Detta var 

i de grupperna som var fler där en elev tog mer plats än andra. Detta kan bero på 

erfarenheter eleven har. Detta är något Cardell (2018) nämner i sin artikel om elever 

som ser en ledare som kung eller drottning som har mycket makt. En annan grupp 

var det demokratiska ledarstil där eleverna inkluderade de deltagande. De vågade 

släppa in andra och ta gemensamma beslut.  Med anledning av att eleverna fick vara 

i centrum utvecklade eleverna sitt ledarskap, precis som Elvstrand (2009) skriver i 

sin avhandling. Detta visade elevernas initiativ till att fortsätta med detta projekt med 

hjälp av stöd från lärarna i fritidshem. Hade eleverna dock fått utföra aktiviteterna en 

gång extra hade deras ledarskap kunnat utvecklas ytterligare. Detta är något vi hade 

gjort om vi hade fått möjlighet till att göra detta utvecklingsarbete igen. Genom att 

ge fler möjligheter skapar det fler möjligheter till att utföra det som eleverna har 

reflekterat men även vi studenter.  

Med hjälp av aktionsmodellen hade en reflektion kunnat göras ytterligare en gång för 

att se vad utvecklats andra gången aktiviteterna genomförs. Bristen på tid gjorde att 

eleverna inte fick möjligheter att utveckla deras ledarskap ännu mer. Vi hade 

möjligheter att utföra fler aktiviteter trots brist på tid med några av eleverna vilket 

hade gett möjligheter till eleverna att utveckla deras ledarskap ännu mer. Detta är 

något vi hade kunnat utveckla tills nästa gång.  

Några elever hade velat organisera fördelningarna bättre av stationerna i 

aktiviteterna. Det gjorde att de inte riktigt visste vart de skulle stå och vilka 

instruktioner de skulle ge. Reflektionen av detta kan bidra till att eleverna tänker på 

detta tills nästa gång de genomför en aktivitet. Elvstrand (2009) menar att 

ansvarstagande också är arbetsfördelning vilket vi kan se kunde ändras på inför nästa 

gång i grupperna som genomförde sina aktiviteter. Några av eleverna visste ibland 

inte vad de skulle göra och vi studenter fick dela in de i stationer för att hjälpa och 

förtydliga. Men även vi studenter kunde varit tydligare ibland på hur eleverna kunde 

delats in i olika stationer och vad de kunde planerat inför detta. Det gjorde att 

eleverna minuter innan aktiviteterna skulle genomföras fick dela in sig själva och 

tänka på vad de skulle säga. Cardell (2018) nämner att elevers ledarskap påverkas av 

erfarenheter vilket utvecklingsarbetet har bidragit till. Några av de ledande eleverna 

tyckte att de kunde varit mer förberedda med tydligheten gällande regler. Andra 

tyckte att de kunde höjt svårighetsgraden samtidigt som de gärna hade haft äldre 

grupp istället. Detta visar att eleverna själva kunde analysera utifrån deras eget 

agerande i ledarskap och förbättra inför framtiden. De kunde även se vilka 

förändringar de hade kunnat göra i deras ledarskap för att underlätta inför nästa gång 

de håller en aktivitet.  

 

Jag kanske skulle säga det lite mer tydligare. Att man inte får gå till andra sidan 

och ta bollen. Några gick över andra spelplanen och tog bollen 
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Detta citat visar från elevens egna perspektiv att tydlighet är viktigt för att få med 

alla i aktiviteten och hur reglerna går till. Trots att allt inte gick som tänkt tyckte 

deltagande elever i projektet att det var kul att leda grupperna trots nervositeteten. 

Några tyckte det var lite jobbigt att några elever inte lyssnade men reflekterade hur 

de kunde förhindra detta inför nästa gång. Några elever tyckte även att det var för lite 

utmaning i aktiviteterna vilket gjorde att de blev uttråkade. Den inre motivationen 

som Andersson (2017) menar finns hos elever är viktig för ett lärande. Aktiviteten 

skulle kunna utvecklas genom att nästa gång aktiviteten genomförs ha äldre grupp 

elever vilka får svårare utmaningar. När det gällde deras ledarskap visade det sig att 

några av eleverna tidigare hade sett hur deras lärare gjorde. En elev ansåg att det var 

viktigt att se till att de som deltog trivdes och att vara förståelig. De ansåg också att 

det var viktig att vara rättvis. Detta visade att de tittar på hur deras lärare agerar och 

tar åt sig utifrån detta. Trots att eleverna stötte på problem gav det en inre motivation 

då de fick utföra de aktiviteter som de länge hade velat göra. Detta menar Andersson 

(2017) skapar ett lärande.  

Eftersom eleverna tyckte det var roligt att leda en aktivitet blev det bra respons på 

vårt utvecklingsarbete. Detta berodde på att de fick möjligheter till att leda aktiviteter 

som de hade velat göra på fritidshemmet. Deras kompetenser fick synas i 

verksamheten. Deras självförtroende hade även ökat efter att de har varit med och 

påverkat i fritidsverksamheten. Detta är något vi ser ett samband med ELIAS 

projektet som Danell (2006) undersökte då vi hade samma mål som resultatet visade 

i hans undersökning. Delaktighet och inflytande tillsammans med oss studenter 

spelade en stor roll för att eleverna skulle få vara med och påverka.  

Svårigheter som uppstod under och innan aktiviteterna var att tiden var knapp mellan 

skoldagens slut, mellanmålet och aktiviteten vilket gjorde att det blev stressigt för 

eleven. Detta kunde förändras tills nästa gång genom att vi studenter tog mer ansvar 

och plockade fram det som behövdes för att förhindra stressen för eleven. Trots att 

informationen om när aktiviteterna skulle genomföras kom ut i tid till den berörda 

avdelningen glömdes det ibland bort. Detta medförde att lärarna på avdelningen blev 

överraskade när dagen kom. Trots detta löste det sig och aktiviteterna kunde ändå 

genomföras på ett bra sätt. Alla aktiviteterna genomfördes som planerat och eleverna 

visade engagemang. Även lärarna som blev berörda av detta visade intresse och 

motiverade gärna eleverna att delta eller att hålla i aktiviteterna.  

De tydliga förändringar vi såg efter vårt utvecklingsarbete var att eleverna vågade ta 

mer plats och gärna vill påverka mer i verksamheten. De ville genomföra aktiviteter 

och intresset för projektet var stort både hos elever och lärare i fritidshem. Samtidigt 

uttryckte viss personal att de ansåg att det rådde både personalbrist samt tidsbrist för 

denna typ av utvecklingsarbete vilket kan ha en negativ effekt för fortsatt arbete. Vi 

studenter reflekterade att det endast behövs en lärare i fritidshemmet som är på plats 

för att stötta den ansvariga eleven. Efter varje aktivitet reflekterade vi studenter vad 

vi kunde gjort bättre till nästa gång. En förbättring var att inför varje kommande 

aktivitet gav vi studenter tips på bättre förberedelser, hur eleverna bättre kunde samla 

de deltagande eleverna eller sätta upp regler innan aktiviteterna började.   

Vi reflekterade även att aktiviteterna endast borde varit för förskoleklasseleverna av 

äldrefritids elever då storleken och åldersskillnaderna inte var stora. Detta visade sig 

när de ledande eleverna skulle hjälpa de elever som deltog. Eleverna var ibland lika 

stora och då kunde inte de ledande eleverna hjälp till att passa i gymnastiken då 
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deltagarna var för tunga och stora.  Även kunskapsskillnaderna var ibland inte så 

stora vilket medförde att det inte blev utmanande för de som deltog då de lätt kunde 

medföra trams eller att inte gjorde som de skulle. Några elever fick bli tillsagda av 

oss studenter och andra blev avvisade för att ha misskött sig. Detta skedde under en 

aktivitet där eleven inte följt reglerna. Förändringen som kunde gjorts tills nästa gång 

var att vi studenter innan aktiviteterna tydligare kunde gått igenom reglerna men att 

även de ansvariga eleverna i början av alla aktiviteter fått sätta upp regler som de vill 

ha. Några elever som ansvarade för sina aktiviteter valde istället att göra något annat 

då de blev uttråkade. Vi ställde oss frågan hur vi kunde förhindra detta inför 

kommande aktiviteter. Behövde vi utmana eleverna mer? Gick det inte som tänkt? 

Eleverna fick påminnas om att det var deras aktivitet som var igång för att inte de 

skulle bli för omotiverade. Återkoppling från oss skedde hela tiden med eleverna där 

de fick tips på vad de kunde göra. Det var när vi ansåg att de behövde ta tag i 

någonting. 

Under projektet väcktes följande frågor: 

Hur kan elevers kompetens stöttas till utveckling av deras ledarskap? 

Hur mycket bör eleverna vara delaktiga i fritidsverksamheten? 

Hur kan lärarna i fritidshem främja elevernas självförtroende inför framtiden? 
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10 DISKUSSION 
 

Självförtroende 

Vårt utvecklingsinriktade arbete har bidragit till att lyfta fram elevernas idéer och 

utveckling av ledarskap. De elever som valde att vara med och hålla i en aktivitet 

fick ta ansvar för hur de skulle planeras. Vi studenter tog ett steg bakåt för att ge 

eleverna större ansvar och inflytande precis som Dovermark (2004) menade att det 

skulle ge en positiv effekt för eleverna. Detta gjorde vi för att ge eleverna plats och 

möjlighet till att vara kreativa och även praktisk utföra detta. Detta visade sig genom 

att eleverna vågade prova sina egna idéer och ta mer plats i fritidsverksamheten. Det 

var viktigt att eleverna tyckte att de fick förtroende i sitt uppdrag vilket Dellve och 

Eriksson (2016) uttrycker är en viktig del i ledarskap. Ackesjö, Berggren, Dahl, 

Ellborg, Friman och Koskenkorva (2017) synliggör detta och framhåller att 

fritidsverksamheten är en plats där eleverna kan få utnyttja sina kunskaper med stöd 

från en aktivitet, där lärarna i fritidshemmet stöttar eleverna i deras nyfikenhet där de 

får utföra aktiviteterna i trygghet till andra åldersgrupper. 

Cardell (2018) menar att det är viktigt att ta elevers ledarskap på allvar då det ligger 

till grund på demokratiska synen i samhället. Aktiviteterna har bidragit till att 

eleverna har kunnat utveckla sitt eget ledarskap med hjälp av deras tidigare 

erfarenheter. Med hjälp av stöd och tips från oss studenter har det också bidragit till 

en personlig utveckling hos eleverna. Detta såg vi då de kunde reflektera sina 

upplevelser och kunde se vilka förändringar de hade kunnat göra tills nästa gång men 

även att de vågade stå framför en grupp och leda. Det kan handla om självförtroende 

då deras kunskaper fick synas i fritidsverksamheten men även förtroende för 

eleverna. Lindströms (2011) resultat i sin undersökning visade samma resultat där 

elevernas självförtroende ökade när eleverna fick påverka sin egen undervisning. 

Elevernas kunskaper bidrog också till en utveckling i fritidsverksamheten då deras 

intressen var i centrum. Vi ville skapa bra förutsättningar för de ledande eleverna att 

bli bra ledare. Detta nämner också Meckbach och Larsson (2010) att miljön och 

förutsättningar är viktigt för att kunna skapa en utveckling i ledarskapet hos barn. 

Detta gjorde vi i vårt utvecklingsarbete genom att ge eleverna tips och vägleda 

genom hela processen för att skapa så bra förutsättningar så möjligt inför 

aktiviteterna.  

Lärarna i fritidshemmet har även en stor roll för att motivera och få eleverna att våga 

till att börja genomföra detta utvecklingsarbete. Vägledning ska finnas för att 

eleverna ska hitta rätt väg. Mycket handlar om elevernas tidigare erfarenheter hur de 

har fått motivation till att lära sig. Den inre motivationen nämner Andersson (2017) 

som lärande med målsättningar. Vår målsättning var att elevernas kunskaper skulle 

synas och genom elevernas intressen och idéer skapa en motivation.  

Delaktighet  

Vår planeringmall var till stor hjälp för de deltagande eleverna. Planeringen gjordes i 

god tid och det gav eleverna en större inblick och förberedelse inför aktiviteterna. 

Tiden de hade använde eleverna till att tänka på hur de ville utföra aktiviteterna för 

att sedan berätta för oss studenter. Vi kunde sedan tipsa eleverna på vad de kunde 

ändra eller vad som var bra. Det gav oss också tid att presentera vad eleverna hade 
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planerat för lärarna i fritidshem för att även de skulle bli involverade och motivera 

eleverna som skulle utföra aktiviteterna. Det som var extra bra i planeringen var att 

elevers tankar var i centrum hela tiden. Detta berodde på att eleverna verkligen fick 

synas i verksamheten.  De blir inkluderade i verksamhetens utveckling. 

Delaktigheten i planeringen ligger i centrum. Dynamiska medborgarskapet förklarar 

att deltagaren får en insyn i vad som sker i verksamheten menar Bergström och Holm 

(2002). Detta sker genom att skapa förutsättningar för att eleverna ska få vara 

delaktiga i planeringar i fritidshemmet. Här tycker vi att eleverna fick vara en del av 

verksamheten och genomföra de aktiviteter som de önskade.  

Planering tyckte vi studenter var bra att det genomfördes i god tid för att eleverna 

skulle motiveras till att vara med. Med hjälp av aktionsforskningsmodellen kunde vi 

studenter planera vad som behövde utvecklas i fritidsverksamheten där vi utgick från 

frågeställningarna Rönnerman (1998) tar upp. Vi följde sedan hela modellen genom 

utvecklingsarbetet för att underlätta varje del som skulle genomföras.  

Deltagandet bidrog till samhörighet mellan eleven och läraren och mellan eleverna 

vilket även bidrog till att den ansvariga eleven kände sig viktig. Detta är något som 

Williams (2001) också nämner i sin avhandling. Genom detta kunde det också bidra 

till att eleven vågade synas mer och bidra med sina tankar. Det skapades också 

viktiga relationer mellan eleverna där de yngre eleverna såg upp till de äldre eleverna 

och deras ledarskap. Detta bidrog till ett lärande mellan eleverna. Modellen Complex 

Instruction som Williams (2001) nämner har sin utgångspunkt i att barnen lär 

varandra. Detta skedde i aktiviteterna där kunskaper från de ledande eleverna fördes 

vidare till de yngre eleverna med hjälp av ledarskap. 

Elevens perspektiv 

Aktiviteterna planerades efter elevernas egna perspektiv och det gav oss barns 

perspektiv i utvecklingsarbetet. Hultman (2013) förklarar detta perspektiv som barns 

egen syn och upplevelser. Elevernas upplevelser var i centrum för lärandet som 

genomfördes i aktiviteterna. Med hjälp av intervjuerna har vi studenter kunnat utgå 

från elevernas egna perspektiv när det gällde elevernas egna upplevelser. Detta 

bidrog också till motivation hos eleverna och viljan att lära. Elevernas kompetens 

skulle respekteras där de fick känna att de fick samma villkor till lärandet. Vi utgick 

även från Shiers (2001) modell för elevers inflytande utifrån deras perspektiv. 

Modellen bidrog till att hjälpa oss ge eleverna stöd och påverkan de behövde för en 

planering av aktiviteterna. Detta var från något som pågick hela tiden från 

presentationen av utvecklingsarbetet till avslutande intervjuerna.  

Vi ville i våra intervjuer att eleverna skulle uppfatta och reflektera olika situationer 

som skedde i aktiviteterna och detta menade Elvstrand (2009) bidrog till en 

utveckling hos människor. Utförandet av aktiviteter och reflektion i intervjuerna gav 

eleverna möjligheter till att reflektera vad för förändringar de hade kunnat göra till 

nästa gång utifrån deras eget perspektiv. Om aktiviteterna hade pågått under en 

längre tid hade vi kunnat se en tydligare förändring bland eleverna. För att det skulle 

bli en större utveckling krävdes det att eleverna fick fler tillfällen till att hålla i en 

aktivitet. På detta sätt hade de fått möjligheter till att reflektera flera gånger vad de 

hade kunnat förbättra tills nästa gång och prova sig fram. Trots att aktiviteterna 

endast genomfördes en gång gav det ändå en erfarenhet till eleverna. Genom att 

arbeta med detta en gång i veckan där äldrefritids elever ansvarar aktiviteter för 

förskoleklasserna bidrar det till en utveckling hos eleverna från äldrefritids.  
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Gruppintervjuerna med de deltagande eleverna gav oss flera vinklar från deras 

perspektiv utifrån aktiviteterna som eleverna hade utfört. Det var viktigt att alla som 

deltog i intervjuerna fick samtala och därför ställdes frågorna till alla där de fick 

möjlighet att säga vad de tyckte. Flera aktioner och intervjuer gjordes för mer 

material att analysera inför resultatet av arbetet. Denscombe (2018) menar att det är 

viktigt att samla så mycket material så möjligt för att skapa ett större utbud och 

samla in fler svar utifrån den forskning som görs.  

Skolverket (2018) lyfter fram i Lgr11 att eleverna ska kunna ta personligt ansvar för 

sitt lärande. Eleven ska kunna lyfta fram frågor och inflytande över sin egen 

utbildning. Med hjälp och stöd från oss studenter gavs möjlighet för eleverna att 

kunna utveckla sina kompetenser med hjälp av ledarskap i egna aktiviteter. 

Skolverket skriver också i Lgr11 att undervisningen ska nyttja elevernas 

kompetenser genom lek, rörelser och skapande. Detta gjordes genom att ha eleverna 

som ledare i aktiviteterna.  

Vi ville att eleverna skulle känna att allt som de har planerat skulle genomföras 

utifrån deras egna idéer och tankar och därför utgick vi från inflytande och ansvar 

som Elvstrand (2009) förklarade har en stor betydelse för varandra. Detta skedde 

genom att eleverna själva stod i centrum för planeringen där vi studenter vägledde 

eleverna eller gav tips. Planeringsmallen underlättade i planeringsarbetet både för 

eleverna och oss studenter. 

10.1 Didaktiska implikationer 

Vi tror att elevernas ledarskap och inflytande kan förändras på fritidsverksamheten 

om eleverna får möjligheter till att genomföra aktiviteter för andra elever. Eleverna 

behöver ges tid till planering och stöd när de får möjligheter till att hålla i en aktivitet 

som de har önskat länge. Deras idéer ska provas och delas med andra. Våra 

intervjuer har visat att eleverna gärna gör detta igen om de får tillfälle till det. 

Elevernas intresse och lärande ska sättas i centrum. Fortsätter detta projektet på den 

fritidsverksamheten vi har varit på bör elevernas idéer sättas i centrum där de får 

möjligheter att prova aktiviteterna på yngre elever. Då delas kunskaper och 

ambitioner mellan elever som kan inspirera till att våga prova men även att vara en 

ledare. Ledarskapet ska vara förberedande för eleven inför kommande arbetsliv eller 

fritidsföreningar de är med i.  

Vår roll i detta var att motivera eleverna till att hålla i en aktivitet, genom att 

presentera upplägget hur det kunde genomföras. Det var eleverna som bestämde hur 

deras aktivitet skulle genomföras. Vi studenter skulle endast finnas som stöd och 

vägleda eleverna till ett lärande. Utgångspunkten från planeringen till intervjuerna 

utgick vi från fem olika nivåer som Shier (2001) presenterade. Alla dessa nivåer 

användes till varje elev som deltog i arbetet.  

Ett förbättringsförslag om liknande projekt genomförs är att genomföra det som ett 

utvecklingsprojekt en längre tid. Detta är för att eleverna ska kunna göra 

förändringarna det har reflekterat. Det ger möjligheter till att kunna förbättra deras 
ledarskap. Eleverna kan då utföra samma aktivitet de gjorde första gången men med 

en ny grupp. Det är viktigt att vi som lärare i fritidshem ger möjligheter till att 

utveckla elevernas kompetenser genom att erbjuda fler tillfällen att genomföra 

aktiviteter. Det skulle även stärka elevernas självförtroende och motivationen till att 

påverka fritidsverksamheten. 
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I ett fortsatt utvecklingsarbete skulle fler aktiviteter kunna genomföras för att få ett 

tydligare resultat. Detta ger eleverna möjlighet att utifrån deras egna reflektioner från 

tidigare aktiviteter förbättra deras ledarskap. Detta kan göras genom att eleverna får 

möjligheter att utföra deras aktiviteter i fler grupper. Men också viktigt att större 

åldersskillnader finns mellan de som leder och de som deltar för att 

kunskapsskillnaderna ska vara större. Detta är för att de som deltar ska känna att de 

utmanas. Det behöver inte vara samma aktivitet som genomförs av de elever som ska 

leda utan att det viktiga är att de får prova att vara ledare i olika aktiviteter för att ta 

åt sig så mycket erfarenhet som möjligt.  

 

 



29 

 

 

11 REFERENSER 

Ackesjö, Helena, Jonas, Berggren, Dahl, Marianne, Ellborg, Katarina, Per-Ola, 

Friman & Kari, Koskenkorva (2017). Entreprenöriell fritidspedagogik: att 

bygga handlingskraft, mod, självtillit och motivation. Stockholm: Liber 

 

Andersson, Helena (2017). Möten där vi blir sedda: en studie om elevers 

engagemang i skolan. Diss. Malmö : Malmö högskola, 2017 

Tillgänglig på Internet: https://muep.mau.se/handle/2043/23423  

 

Andersson, Kjerstin, Nehlin, Ann, Muftee, Mehek & Becevic, Zulmir (2010). Barns 

perspektiv på jämställdhet i skola - en kunskapsöversikt. Stockholm: SOU 

2010:66 

 

Arnér, Elisabeth (2006). Barns inflytande i förskolan problem eller möjlighet för de 

vuxna?. Örebro: Örebro universitet 

Tillgänglig på Internet: http://oru.diva-

portal.org/smash/get/diva2:716104/FULLTEXT01.pdf 

 

Bergström, Margareta & Holm, Inger (2002). Rum för delaktighet En studie av en 

skolas möjligheter att skapa förutsättningar för ungdomars delaktighet. 

Linköping: Linköping University Electronic Press  Tillgänglig på Internet: 

http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:508737/FULLTEXT01.pdf  

 

Cardell, David (2018). Barns ledarskap: För en vidgad vokabulär genom skiftande 

exempel. Barn. 36:1, s. 23-39 

 

Danell, Mats (2006). På tal om elevinflytande: hur skolans praktik formas i 

pedagogers samtal. Diss. Luleå : Luleå tekniska universitet 

Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ltu:diva-17183 

 

Denscombe, Martyn (2018). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt 

inom samhällsvetenskaperna. Fjärde upplagan Lund: Studentlitteratur 

 

Dellve, Lotta & Eriksson, Andrea (2016). Hållbart ledarskap i vardag och 

förändring. Borås: Högskolan i Borås 

Tillgänglig på Internet: http://hb.diva-

portal.org/smash/get/diva2:953495/FULLTEXT01.pdf  

 

https://muep.mau.se/handle/2043/23423
http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:508737/FULLTEXT01.pdf
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ltu:diva-17183
http://hb.diva-portal.org/smash/get/diva2:953495/FULLTEXT01.pdf
http://hb.diva-portal.org/smash/get/diva2:953495/FULLTEXT01.pdf


30 

 

 

Dovermark, Marianne (2004). Ansvar - flexibilitet - valfrihet: en etnografisk studie 

om en skola i förändring. Diss. Göteborg : Göteborgs universitetet, 2004 

 

 

Elvstrand, Helene (2009). Delaktighet i skolans vardagsarbete [Elektronisk resurs]. 

Diss. Linköping: Linköpings universitet, 2009 

Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-19836  

 

Elvstrand, Helene (2015). Att göra delaktighet i skolan - elevers erfarenheter 

[Elektronisk resurs]. Utbildning och Lärande / Education and Learning. 9:1, s. 

102-115  

Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:du-28770  

 

Elvstrand, Helene & Närvänen, Anna-Liisa (2016). Children's own perspectives on 

participation in Leisure-time centers in Sweden. American Journal of 

Educational Research. 4:6, s. 496-503 

Tillgänglig på Internet: http://liu.diva-

portal.org/smash/get/diva2:928368/FULLTEXT01 

 

Forsberg, Eva (2000). Elevinflytandets många ansikten. Uppsala: Acta Universitatis 

Upsaliensis 

 

Fritidshem. (2014). Stockholm: Skolverket 

Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=3301  

 

Garpelin, Anders & Sandberg, Gunilla (red.) (2018). Att förstå barns vägar till 

lärande under övergången från förskola till skola. Västerås: Mälardalens 

högskola,  

 

God forskningssed [Elektronisk resurs]. Reviderad utgåva (2017). Stockholm: 

Vetenskapsrådet 

Tillgänglig på Internet: https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/  

 

Hultman, Elin (2013). Barnperspektiv i barnavårdsutredningar: med barns hälsa 

och barns upplevelser i fokus. Diss. (sammanfattning) Linköping : Linköpings 

universitet, 2013 

 

Håkansson, Jan (2013). Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skola och fritidshem: 

strategier och metoder. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur  

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-19836
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:du-28770
http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:928368/FULLTEXT01
http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:928368/FULLTEXT01
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3301
https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/


31 

 

 

 

Lindström, Gunnar & Pennlert, Lars-Åke (2016). Undervisning i teori och praktik: 

en introduktion i didaktik. 6. uppl. Umeå: Fundo  

 

Lindström, Lisbeth (2011). Ungas entreprenöriella förmågor [Elektronisk resurs] En 

studie genomförd vid fritidsgårdar och liknande mötesplatser i 23 svenska 

kommuner. Tillgänglig på Internet: 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ltu:diva-23251   

 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2018. 

Femte upplagan (2018). Stockholm: Skolverket 

Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=3975  

 

Meckbach, Jane & Larsson, Lena (2010). Stödjande miljöer för unga 

ledare. Posterpresentation vid SVEBI konferens 2010, Göteborg. 

 

Pihlgren, Ann S. (2017). Barns inflytande och värdegrund. I Pihlgren, Ann S. (red.) 

(2017). Fritidshemmet: fritidslärares uppdrag på fritidshemmet och i skolan. 

Andra upplagan Lund: Studentlitteratur s.143-183 

 

Rönnerman, Karin (1998). Utvecklingsarbete: en grund för lärares lärande. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Rönnerman, Karin (red.) (2012). Aktionsforskning i praktiken: förskola och skola på 

vetenskaplig grund. 2., [rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Rönnlund, Maria (2011). Demokrati och deltagande: elevinflytande i grundskolans 

årskurs 7-9 ur ett könsperspektiv. Diss. Umeå : Umeå universitet, 2011 

Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-47580 

 

Scherp, Hans-Åke & Scherp, Gun-Britt (2007). Lärande och skolutveckling: 

ledarskap för demokrati och meningsskapande. Karlstad: Estetisk-filosofiska 

fakulteten, Pedagogik, Karlstads universitet 

Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-700   

 

Selberg, Gunvor (1999). Elevinflytande i lärandet. Luleå: Luleå tekniska universitet 

 

Shier, H. (2001). Pathways to Participation: Openings, Opportunities and 

Obligation. A new model for Enhancing Children’s Participation in Decision 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ltu:diva-23251
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3975
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-700


32 

 

 

Making, in line with Article 12.1 of the United Nations Convention on the 

Rights of the Child. Children & Society. Volume15 pp.107-117. 

Skolinspektionen [Elektronisk resurs]. (2010) 

Tillgänglig på internet: 

https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/

kvalitetsgranskningar/2010/fritidshem/rapport-kvalitet-fritidshem.pdf    

Hämtad: 2019-06-04 

 

Wennegren, Ann-Christine (2012). På spaning efter en kritisk vän I: Rönnerman, 

Karin (red.) (2012). Aktionsforskning i praktiken- förskola och skola på 

vetenskaplig grund. Studentlitteratur AB, Lund 

 

Williams, Pia (2001). Barn lär av varandra. Samlärande i förskola och skola. 

Göteborg: Kompendiet 

https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitetsgranskningar/2010/fritidshem/rapport-kvalitet-fritidshem.pdf
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitetsgranskningar/2010/fritidshem/rapport-kvalitet-fritidshem.pdf


33 

 

 

12 BILAGOR: 

12.1 Bilaga 1: Missiv 
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12.2 Bilaga 2: Svarsalternativ på missiv 
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12.3 Bilaga 3: Intervjufrågor 

 


