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Abstrakt 
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Elever idag ska ges möjligheter att kunna påverka och ha inflytande på sin verksamhet i 

enlighet med gällande styrdokument om elevernas demokratifostran. Studiens syfte är att få 

en djupare syn på vad några fritidspedagoger har för uppfattning om elevinflytande på 

fritidshemmet och vad detta kan medföra för elevernas lärande och framtida demokratiska 

värderingar. Våra frågeställningar handlar om vilka uppfattningar om elevinflytande som 

verksamma fritidspedagoger har samt deras olika erfarenheter av detta inflytande och 

demokratifostran. Vi har även en frågeställning gällande pedagogernas svar och hur dessa kan 

diskuteras i relation till olika demokratiuppfattningar och olika teorier om lärande. För att få 

svar på de frågeställningar som ligger till grund för arbetet är tillvägagångssättet en 

hermeneutisk kvalitativ metod bestående av intervjuer med flera olika fritidspedagoger från 

olika skolor i olika kommuner. Resultaten av intervjuerna är att pedagogerna i stort använder 

sig av samtal för att nå fram till eleverna och på så sätt få fram vad eleverna önskar att 

verksamheten ska innehålla. Pedagogerna använder sig av deliberativa samtal för att i en stor 

elevgrupp anser dem att det är den mest praktiska metoden med tanke på tiden och de resurser 

som finns. 

 

Nyckelord: Inflytande, Demokrati, Lärande, Fritidshem, Pedagogiska uppfattningar 



 
 

Innehåll 

 

1 Inledning ................................................................................................................................ 1 

1.1 Syfte och frågeställningar ................................................................................................. 2 

2 Tidigare forskning om elevinflytande i skolans värld ........................................................ 3 

3 Demokrati, inflytande och lärande – några centrala teoretiska begrepp ........................ 6 

3.1 Demokrati och inflytande ................................................................................................. 6 

3.2 Lärande ........................................................................................................................... 10 

4 Metod .................................................................................................................................... 14 

4.1 Forskningstradition ......................................................................................................... 14 

4.2 Kvalitativ metod ............................................................................................................. 15 

4.3 Urval ............................................................................................................................... 16 

4.4 Procedur .......................................................................................................................... 17 

4.5 Forskningsetiska överväganden ...................................................................................... 18 

4.6 Studiens validitet ............................................................................................................ 19 

5 Resultat ................................................................................................................................. 21 

5.1 Intervjusvar ..................................................................................................................... 21 

5.2 Sammanfattade svar på studiens frågeställningar ........................................................... 25 

6 Analys ................................................................................................................................... 28 

7 Diskussion ............................................................................................................................ 34 

Referenser 



1 

 

1 Inledning 

Elevers inflytande på fritidshemmets verksamhet kan ha olika betydelse för de olika 

pedagogerna som arbetar inom fritidshemmet. Själva definitionen av ordet inflytande kan 

förklaras som en ”möjlighet att påverka”. Det handlar alltså om att eleverna ska ges 

möjligheter att kunna påverka den verksamhet som för dem ska innehålla meningsfulla 

aktiviteter baserade på intresseområden. Vi vill då undersöka vad några olika fritidspedagoger 

har för uppfattningar om vad elevers inflytande på fritidshemmets verksamhet innebär och 

vilken betydelse det får för elevernas demokratifostran samt deras lärande. 

 

Det står i Allmänna råd och kommentarer, Kvalitet i fritidshem att personalen ska arbeta 

aktivt med elevernas rätt till ”ansvar, delaktighet och inflytande i verksamheten utifrån 

erfarenheter, ålder och mognad” (Skolverket, 2007:27). De förklarar det på det sättet att som 

pedagog gäller det att visa respekt och en lyhördhet när eleverna framför sina önskemål och 

viljor i den vardagliga verksamheten. 

 

Anledningen till att vi valde detta område var att vi precis har läst en kurs som har handlat om 

bland annat demokrati i skolan. Detta fick oss att intressera oss för inflytandets demokratiska 

roll i lärandet i den verksamhet som vi kommer att befinna oss i efter avslutad utbildning, 

vilket då blir fritidsverksamheten. 

 

Demokratifostran är något som också tas upp av läroplanen i den form att eleverna ska besitta 

en kunskap om demokratins principer som då handlar om att kunna påverka, ta ansvar och 

vara delaktig (Skolverket, 2011). Det är även det som inflytande handlar om, vilket medför att 

under de demokratiska processerna i fritidsverksamheten utvecklas elevernas lärande gällande 

sin rätt och skyldighet i en demokratisk skola. Uppsatsen kommer då i sin helhet ge en 

kunskap om inflytandets betydelse för demokratifostran och lärande. Detta ter sig då relevant 

för dem som arbetar i fritidshemmets verksamhet och som vill få en bredare och djupare 

kunskap om hur man på olika sätt kan se på elevers inflytande i verksamheten. Detta kan då få 

upp ögonen hos andra pedagoger som inte är verksamma i fritidshemmet och få dem att förstå 

vilket viktigt arbete fritidspersonalen gör gällande elevers demokratifostran och lärande. 

 

Parling (2005) skriver att eleverna socialiseras inte längre bara av familjen, utan aktörer 

utanför familjen har en allt större roll idag än vad de hade förr. Till exempel är skolan en 



2 

 

sådan aktör där eleverna lär sig hur samhället fungerar samt vilka rättigheter och skyldigheter 

man som medborgare har. Skolan fungerar som en förmedlare av kunskap om samhället och 

vilka demokratiska processer som samhället är uppbyggt på. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att ge ett bidrag till kunskapen om inflytandets betydelse för 

demokratifostran och lärande på fritidshemmet. Vårt kunskapsbidrag omfattar några 

fritidspedagogers uppfattningar om och erfarenheter av elevers inflytande i verksamheten på 

fritidshemmet. 

I relation till syftet har några övergripande frågeställningar formulerats: 

 Vilka uppfattningar av elevernas inflytande på fritidshemmets verksamhet har några 

fritidspedagoger? 

 Vilka erfarenheter av elevinflytande och demokratifostran i fritidshemmet har 

pedagogerna? 

 Hur och i vilka avseenden kan pedagogernas uppfattningar och erfarenheter diskuteras 

i relation till olika demokratiuppfattningar och till olika teorier om lärande? 

 

Fritidshemmet finns till för att bidra till att eleverna ska få goda uppväxtvillkor genom att 

stödja och stimulera eleverna i deras utveckling och lärande. Det finns också till för att finnas 

där som ett stöd för föräldrarna genom att göra det möjligt för dem att förena föräldraskap 

med förvärvsarbete. Fritidshemmet ska erbjuda eleverna en meningsfull fritids samt 

rekreation. De två sakerna som verksamheten ska komplettera skolan med är dels tidsmässigt 

genom att erbjuda eleverna en verksamhet då de inte går i skolan eller då vårdnadshavare 

arbetar samt innehållsmässigt på så sätt att ge eleverna andra erfarenheter och kunskaper än 

vad de får i skolan. Detta samarbete mellan skola och fritidshem bör då bidra till elevernas 

allsidiga utveckling och lärande. Fritidshemmet ska formas efter elevernas intressen, behov 

och erfarenheter samt att det ska ta tillvara på elevernas lust att lära och deras nyfikenhet 

(Skolverket, 2011-01-18). 
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2 Tidigare forskning om elevinflytande i skolans värld  

I följande kapitel kommer vi att ta upp tidigare forskning angående de olika begreppen 

demokrati, inflytande och lärande och vilka kopplingar de har till fritidshemmets roll samt 

elevers lärande. 

 

Danell (2006) skriver i sin avhandling om en tidigare forskning som tar upp elevernas 

inflytande i fritidshemmet och att det beskrivs som begränsade. Han tar även upp de svåra 

möjligheterna att följa de höga ideal i styrdokumenten i de rådande förhållanden som finns i 

dagens fritidshemsverksamhet. Pedagogernas ansvar har även ökat i genom att skolan har 

blivit en målstyrd organisation då pedagogerna ska organisera och leda den pedagogiska 

verksamheten samtidigt som de ska fostra eleverna till demokratiska medborgare. Eleverna 

ska erbjudas inflytande över verksamheten samtidigt som pedagogerna ska se till att 

läroplanens mål följs. 

 

Danell tar upp att i den verkliga fritidshemsverksamheten utgör elevinflytande svaga 

styrsignaler när det kommer till pedagogernas arbete. Han tar upp att pedagogerna tolkade 

läroplanens mål om elevinflytande till vad som bedömdes vara praktiskt genomförbart. Elever 

som får ta större ansvar i sitt inflytande på verksamheten kan också bli kontrollerade av 

pedagogerna på så sätt att de får anvisningar för arbetsformer, objekt samt specifika områden. 

När då pedagogerna samtidigt ger eleverna inflytande strävar de även då mot att kontrollera 

detta inflytande som eleverna får utöva på verksamheten (ibid). 

 

Bolmeier (2006) skriver i sin artikel om den nivå som elever kan utöva inflytande på beror på 

flera olika faktorer. För det första måste man tidigt introducera, samt hålla fast vid, 

demokratiska processer och gradvis ge eleverna utrymme för ansvarstagande vilket medför en 

utveckling av pålitliga elever och medborgarna. För att eleverna ska nå sin största potentiella 

utveckling av vanor gällande demokratiskt beteende, förmågan att dela med sig, 

initiativtagande och självkontroll gäller det att arbetet påbörjas i förskolan och sedan fortsätter 

ihållande upp i skolan. Man kan inte bli en demokratisk medborgare om arbetet med 

demokrati påbörjas för sent. Elever som inte fått ta del av demokratiska processer kan lätt bli 

elever som försöker styra och ställa i klassrummet då läraren inte är där. Det är bättre att 

eleverna får komma i kontakt med demokrati i skolan då det där är meningen att man ska lära 

sig av sina misstag. Lär man sig om demokratiska processer först när man kommer ut i 
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samhället kan misstagen man gör där bli ödesdigra för individen och för dem som finns runt 

omkring. 

 

Den andra faktorn som Bolmeier tar upp handlar om att eleverna ska få vara med vid 

planering vid olika aktiviteter i skolans värld. Han tar upp att elevråd och andra liknande 

företeelser fungerar utmärkt för att lära sig om demokrati i skolan. Även att varje del av 

skolan som eleverna kommer i kontakt med ska undersökas om det där finns tillfällen att 

framhäva ett demokratiskt beteende genom elevers ansvars- och initiativtagande. Något man 

då bör ha i åtanke är att undersöka till vilken grad eleverna kan ges inflytande, det kan variera 

beroende på ämne och kunskapsområde.  

 

En tredje viktig del av arbetet med demokrati är att läraren, som ska lära eleverna om 

demokratiska processer, ska tro på demokrati som arbetssätt samt ha viljan och ambitionen att 

utöva demokrati i sitt arbetsätt. En lärare måste frambringa alla sina bra kvaliteter i sitt arbete 

med demokrati för att eleverna ska utveckla och senare kunna använda sina demokratiska 

kunskaper (ibid). 

 

Klassrummets utformning är vad den fjärde faktorn handlar om och Bolmeier skriver att 

klassrummet bör vara rymligt nog att flyttbara möbler kan arrangeras på ett sätt som gynnar 

de olika aktiviteterna i klassrummet. De olika supplement som man finner i ett klassrum bör 

också vara i den utformning att de ska uppmuntra eleverna till självständigt arbete. Miljön 

förutsätter på olika vis elevernas förmåga att utveckla sina demokratiska kunskaper och är en 

viktig del i arbetet. 

 

Den femte faktorn handlar om att ledningen på skolan ska förmedla till lärarna att det ska råda 

en demokrati i klassrummen och uppmuntra till ett demokratiskt arbetsätt. Lärare som arbetar 

på detta sätt kan då finna motstånd av föräldrar som helst vill se sina barn bli undervisade på 

samma sätt som de själva. Då är det viktigt att lärarna får stöd av ledningen på skolan för 

påvisa det demokratiska arbetssättets betydelse för elevernas utveckling och framtida 

kunskaper om ämnet. 

 

Den sjätte och sista faktorn mot ett demokratiskt arbetssätt är att eleverna ska få vägledning i 

sitt arbete och att denna vägledning ska visa eleven sina styrkor och vad eleven kan uppnå. I 

denna vägledning är det viktigt att man tillsammans med eleverna bestämma på vilken nivå 
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eleverna vill lägga sina kunskaper om demokrati på. De ska lägga sin demokratikunskap på en 

nivå där de känner att de har en välfärd samt att de passar in i den gruppen som de associerar 

sig med (ibid). 
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3 Demokrati, inflytande och lärande – några centrala teoretiska begrepp 

I detta kapitel kommer vi att beröra olika teorier kring demokrati och lärande som går att 

koppla till vad arbetet också berör, vilket då är elevers inflytande. Anledningen till att dessa 

olika begrepp tas med i arbetet är att demokrati har en stor del i själva inflytandet och dess 

roll i elevernas sätt att påverka sin fritid lagd i verksamhet i skolan. Lärande kommer man i 

kontakt med hela tiden och är då en viktig beståndsdel i själva demokratifostran genom 

inflytandet på verksamheten. Man lär sig hela tiden i sociala samspel de sociala regler som 

finns i ett demokratiskt samhälle och de lärandeprocesser som sker hjälper eleverna med deras 

demokratifostran, detta för att man vill passa in i det samhälle man lever i och bör då ha 

samma normer och värderingar som den samhälleliga gruppen som man vill tillhöra. Därför 

berörs de olika begreppen inflytande, demokrati och lärande i den litteratur som vi valt att 

använda. 

 

3.1 Demokrati och inflytande 

Funktionalistisk och normativ demokratiuppfattning 

Det finns två huvuduppfattningar om demokrati i dagens samhälle. Det ena synsättet är det 

funktionalistiska synsättet på demokrati. Ett funktionalistiskt synsätt innebär att demokratin 

ses som ett verktyg för att fatta politiska beslut. Det vill säga att allmänheten väljer ut 

representanter som företräder deras intressen och fattar besluten åt dem (Englund, 2003). 

 

Den normativa demokratiuppfattningen har sin grund i att alla får och kan vara med och fatta 

de beslut som gäller dem. Det betyder att allmänheten inte väljer representanter utan alla till 

exempel röstar för sin egen del. Ett exempel på detta kan vara en folkomröstning. Med detta 

synsätt ser man inte demokratin som ett medel för att kunna fatta politiska beslut. Demokratin 

blir ett sätt att leva som alla medborgare ska kunna bli delaktiga i (ibid). 

 

Demokrati i relation till skolan  

I skolans värld skiljer sig de olika sätten att se på demokrati på följande sätt. Om man i 

skolans värld anammar ett funktionalistiskt synsätt ses demokrati som ett kunskapsområde 

som ska läras in. Här antas också elevernas intresse variera från elev till elev (ibid). 

 

I den normativa synen på demokrati i skolans värld strävar pedagogerna mot ett arbete där alla 

elever i verksamheten ska förstå de grundläggande principer som demokratin vilar på. Arbetet 
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bygger på att få eleverna intresserade och skapa en vilja att vara med och påverka de beslut 

som rör dem. I verksamheten arbetar man helt enkelt för att eleverna ska få tillräckligt med 

kunskaper för att kunna delta i de demokratiska processer som de stöter på inom 

verksamhetens ramar men även förbereda dem för att kunna fungera som demokratiska 

medborgare senare i livet. För att eleverna ska kunna bli delaktiga i demokratiska processer 

senare i livet måste skolan som institution fostra eleverna till detta (ibid). 

 

När man i skolans värld ska arbeta med värdegrunden är det deliberativa samtalet ett viktigt 

verktyg för pedagogerna. Genom dessa samtal får elever och pedagoger utbyta uppfattningar 

och värderingar. Det som man i deliberativa samtal strävar efter är att individen själv ska 

bilda sig en uppfattning om ämnet. Eleverna ska också kunna ta ställning till och värdera det 

som diskuteras. De ska skaffa sig en uppfattning om och värdera och kunna argumentera för 

sina åsikter genom att lyssna och vara delaktiga i samtalet (ibid). 

 

Det är inte enbart den enskilde individen som ska komma till tals i dessa samtal. Målet med 

samtalen är att gruppen tillsammans ska komma fram till ett mål. Eftersom alla ska vara 

delaktiga i diskussionen så blir resultatet en kompromiss som alla kan känna sig nöjda med 

(ibid). 

 

När en pedagog i fritidshemmets verksamhet ska förmedla demokratiska värderingar till 

elevgruppen är det viktigt att pedagogen själv lever upp till dessa värderingar. Arbetet med 

demokrati i skolan är att pedagogerna arbetar för att eleverna ska utveckla ett fritt tänkande. 

Eleverna ska få sina tankar behandlade med respekt och uppmuntras till att ha egna åsikter 

och inse att de är viktiga. Pedagogerna bör aktivt arbeta med att uppmuntra eleverna att stå för 

sina egna åsikter. Eleverna ska också uppmuntras till ett aktivt deltagande i beslutsprocesserna 

(Gren, 2007). 

 

I verksamheten är det viktigt att pedagogerna är flexibla och har viljan att ta tillvara på de 

situationer som uppstår där eleverna kan vara med och bestämma. Det är också viktigt att 

elevgruppen blir involverad i besluten och inte enbart genom till exempel fritidsråd där hela 

gruppen är representerad av två eller tre elever (ibid). 

 

Elever i skolans värld har en positiv inställning till att de får vara med och planera de 

aktiviteter som ska genomföras i verksamheten. Dock finns det skoltraditioner som innebär att 



8 

 

det är pedagogerna som bestämmer och vissa pedagoger menar att dessa traditioner försvårar 

arbetet med elevinflytande. Andra menar att resurserna inte räcker till för att hela tiden ge 

elever det inflytande som pedagogen vill. Det inflytande som eleverna får i form av klassråd 

och liknande aktiviteter är för lite och eleverna bör ha större inflytande på verksamheten 

(Johansson & Johansson, 2003). 

 

När det kommer till att uppmuntra eleverna till inflytande tar Selberg (2005) upp att det är 

viktigt för pedagogerna i verksamheten att skapa en miljö som uppmuntrar till detta, det vill 

säga att pedagogen är öppen för att diskutera med eleverna och bjuder in till det. 

Pedagogernas förhållningssätt till eleverna och deras åsikter är mycket viktigt för att kunna 

skapa denna miljö. Om pedagogerna inte anser att det är viktigt med inflytande blir det också 

svårt att få eleverna att komma med förslag och åsikter. En annan viktig aspekt av att skapa en 

miljö som gör att barnen vill utöva sitt inflytande är kommunikationen mellan elever och 

pedagoger. Kommunikationen är även viktig för att skapa en god lärandemiljö då lärandet 

sker i diskussioner mellan pedagoger och elever men även mellan eleverna. Dessa samtal och 

diskussioner är också mycket viktiga för att få alla delaktiga i de beslut som fattas om vad 

som ska göras i verksamheten. I denna dialog är det viktigt att eleverna kan känna att de har 

stöd av pedagogerna men även av varandra. Detta stöd är också grunden för att eleverna ska 

våga ta steget till att ta upp frågor för diskussion och därmed skapa en lärandesituation. 

 

När man arbetar med elevers inflytande inom olika arbetsområden finns det ett antal steg man 

kan använda sig av för att öka elevernas inflytande i den dagliga verksamheten på 

fritidshemmet. Det första steget är att lärandet ska ta sin utgångspunkt i elevernas intressen 

och de frågor som väcks av dem. Frågorna kan vara sådana som eleverna har diskuterat med 

varandra eller spontana frågor till pedagogen som sedan kan utmynna i ett projekt på 

fritidshemmet (ibid). 

 

Nästa steg är att eleverna ska vara med i förberedandet av arbetsområdet. Här får eleverna 

samla sina gemensamma tankar och funderingar kring det som ska behandlas de får också 

argumentera för sina förslag. I detta steg är det viktigt att eleverna känner att de har stöd så att 

de vågar ta plats i diskussionen. Nästa del av processen handlar om att låta eleverna vara med 

och bestämma vad till exempel ett projekt ska innehålla och i vilken riktning man ska arbeta. 

Det kan handla om att välja hur arbetet ska ske om hela gruppen ska arbeta tillsammans eller 

om den större gruppen ska delas in i mindre grupper för att göra olika delar av projektet. Här 
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kan eleverna också samla sina tidigare kunskaper om ämnet för att på så sätt få en 

utgångspunkt för sitt lärande (ibid). 

 

Som pedagog är det också viktigt att göra barnen delaktiga i arbetet med planeringen och 

upplägget på arbetet. Eleverna kan komma med åsikter om hur arbetet sedan ska redovisas 

och även formulera frågeställningar eller sätta upp andra mål i inledningsskedet av arbetet. 

För att behålla elevernas intresse är det också viktigt att eleverna får vara med och planera 

själva utförandet i så stor utsträckning som möjligt. Det kan vara från att välja vilken miljö 

man ska utföra arbetet i till vilket forum man ska arbeta i till exempel film, teater eller 

liknande. Elevgruppen bör också vara delaktig i att lösa de problem som uppstår under 

arbetets gång. 

 

När det kommer till utvärderingen så har eleverna stora möjligheter till att påverka hur arbetet 

i verksamheten ska se ut i framtiden. Här har eleverna möjlighet att reflektera över resultatet 

av arbetet men även sin egen insatts. Detta kan ske i diskussioner mellan elever och även 

mellan elever och pedagoger (ibid). 

 

Barns personliga ansvar  

När eleverna är yngre är det viktigt att pedagogerna tar en aktiv ledarroll där de hjälper dem 

att fatta de beslut som är bäst för dem. När eleverna blir äldre kan pedagogerna gradvis ta ett 

steg tillbaka i sin roll som ledare och ge eleverna ett ökat personligt ansvar (Juul & Jensen, 

2009). 

 

Eleverna är beroende av pedagoger som är villiga att ta på sig en ledarroll för att för att kunna 

utvecklas i så stor utsträckning som möjligt när det kommer till att ta personligt ansvar för sig 

själv och sina val. Pedagogerna måste också tänka på hur de själva framstår i relation till sitt 

personliga ansvar (ibid). 

 

Pedagogens roll 

I fritidshemmets verksamhet, precis som i skolans, förväntas pedagogen att bry sig om sina 

elever och visa respekt gentemot dem. Pedagogerna ska arbeta för att skapa en trivsam miljö 

där elever och pedagoger visar respekt mot varandra och kan föra en dialog (Aspelin, 2005). 
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Som pedagog i ett fritidshem gäller det att kunna läsa av situationer för att anpassa 

ledarskapet efter den situation man befinner sig i. Pedagogen måste med andra ord kunna läsa 

av gruppen för att veta när det fungerar att ta ett steg tillbaka i sin ledarroll och låta eleverna 

bestämma (ibid). 

 

Demokratisk kompetens 

Elevernas förmåga att göra sociomoraliska ställningstagande står i direkt förbindelse med 

processens kvalité. Om eleverna inte kan se olika moraliska sidor av ett problem eller att det 

finns olika intressen och värden på spel kan de omöjligt avgöra vilket ställningstagande de ska 

göra eller se resultatet av detta ställningstagande. För att en elevgrupp ska kunna utveckla sin 

demokratiska kompetens måste en sociomoralisk medvetenhet finnas (Gerrevall, 2003). 

 

3.2 Lärande 

Lärande i samspel  

Illeris (2007) beskriver att allt lärande består av två skilda processer där de båda processerna 

måste vara aktiva för att man ska lära sig något. Det är samspelet mellan en individ och dess 

omgivning som utgör ena processen och detta sker hela tiden vi är vakna. Beroende på hur 

uppmärksam eller fokuserad man är på något utgör grunden för hur mycket man lär sig av de 

olika samspelen. Den andra processen som oftast sker samtidigt med samspelet är den 

individuella psykologiska bearbetning och tillägnelsen vilket man menar med att man kopplar 

samman det nya lärandet med tidigare erfarenheter, detta för att då skapa en kunskap som 

blivit bättre då man bearbetat nya intryck och gamla erfarenheter till ett större lärande. Dessa 

processer är beroende av mellanmänskliga kontakter, hur samhället ser ut och den enskilda 

individens biologiska karaktär. Illeris (ibid) påpekar också att tillägnelseprocessen omfattar ett 

innehåll och en drivkraft vilket i sin tur gör att lärandets tre dimensioner framkommer. 

 

Illeris (ibid) skriver att inom innehållsdimensionen ingår kunskap, förståelse samt färdigheter 

och det handlar om att göra vår funktionalitet starkare för att kunna fungera i den rådande 

omgivning man befinner sig i. För att man ska vilja och känna sig motiverad att utöka sina 

kunskaper och färdigheter är det drivkraftsdimensionen det handlar om då den omfattar saker 

som motivation, vilja och känslor. Få kan lära sig nya saker om det inte finns någon 

motivation eller vilja i själva utförandet i lärandet. Samspelsdimensionen handlar om den 

sociala delen i lärandet där det ingår kommunikation och samarbete. Man socialiseras in i det 
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samhälle som man lever i och generellt strävar man efter att skaffa sig samhälleligt 

accepterade normer och värderingar för att vidare utveckla sin socialitet (ibid). 

 

Illeris (2007) skriver att lärokvaliteten hos eleverna påverkas positivt när de har inflytande 

över det som äger rum i verksamheten. Lärokvaliteten påverkas positivt på så sätt att 

elevernas inställning till arbetet kan ändras så att de blir mer motiverade till att arbeta. Detta 

medför då att lärandet i sig blir mer påtagligt och skapar större möjligheter för eleverna att 

använda sig av den kunskap som de erhållit. Han påpekar att inflytandet är något som man får 

anpassa efter elevernas ålder och att under det första grundskoleåret måste det vara en 

lärarstyrd undervisning i samarbete med berörande föräldrar om de övergripande riktlinjerna. 

Han tar upp att en deltagarstyrd undervisning är mycket värdefull för eleverna när det 

kommer till motivationen och kvaliteten på undervisningen. Elever som kan hantera 

deltagarstyrning är då äldre som kan ta ansvaret över sig själva och se till att lärandet sker i 

aktiviteter som upplevs relevanta och att de har något att bidra till ämnet. 

 

Sociokulturellt perspektiv  

Säljö (2005) tar upp att det som Vygotskij menar är utgångspunkten för människan är att den 

är både en biologisk varelse samt en kulturvarelse. Den biologiska utvecklingen ser ungefär 

likadan ut för alla barn oavsett varifrån man kommer men när barnet sedan börjar 

kommunicera med omvärlden, kommer dess utveckling också bestämmas av sociokulturella 

faktorer. Det finns många former av kommunikation men det är språket som är av största vikt 

när det kommer till barns utveckling, det är då barnet kan komma i kontakt med sin 

omgivning och bli delaktig i sociokulturella erfarenheter. I det sociokulturella perspektivet 

fäster man stor vikt vid sociokulturella faktorer, och då särskilt språket, i människans 

utveckling. 

 

Säljö skriver om Vygotskijs syn på sociokulturell utveckling och hur han skiljer mellan 

”lägre” och ”högre” psykologiska funktioner. De lägre psykologiska funktionerna är de enkla 

reaktioner och grundläggande beteenden som små barn redan har skaffat sig. Man kan studera 

dessa lägre psykologiska funktioner som betingade reaktioner och det kan då till exempel röra 

sig om när man bränt sig på något och därför undviker det man bränt sig på. De högre 

psykologiska funktionerna menas då med de mer komplexa färdigheter som barn tar till sig 

från olika kulturella erfarenheter. Hur vi lär oss kommunicera, minnas, lösa problem, förstå 
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oss själva samt andra är vad det handlar om när man talar om högre psykologiska funktioner 

(ibid). 

 

För Vygotskij var skolan en central institution där människor fick tillfälle att lära på ett annat 

sätt än det lärandet som pågick i vardagliga situationer. Det är i vardagen som man förvärvar 

sina kunskaper genom interaktioner med andra människor. Det är i de vardagliga 

interaktionerna som barn lär sig språk och att kunna kommunicera med andra. Språket spelar 

en central roll i länken mellan kollektiv och individ och blir ett effektivt sätt där barn blir 

tvungna att förhålla sig till de vuxnas sätt att kommunicera. Barnet måste då använda sig av 

de språkliga redskap som man förvärvat för att kunna delta i interaktionen och för att kunna 

påverka sin omgivning. När man använder ett lärande av denna sorten förankrar man språket 

och kommunikationen i en mängd erfarenheter som man sedan kan använda sig av och ha 

som stöd i nya situationer. En utgångspunkt som är väldigt central inom ett sociokulturellt 

perspektiv är att människor lär och utvecklas i sociala samspel med andra. I det här samspelet 

spelar då språket och kommunikationen en väldigt stor roll där det utgör grunden för att förstå 

andra samt att göra sig förstådd (ibid). 

 

När man ska organisera en verksamhet som inriktar sig på lärande är det viktigt att se på 

vilket sätt som individer tar till sig kunskap och hur de utvecklar sina kompetenser. Detta gör 

att man kan förstå de svårigheter att förstå och lära vissa individer kan ha och hur man då kan 

hjälpa dessa individer. Man måste alltså se de olika behoven hos de individer som befinner sig 

i den lärande verksamhet som man bedriver för att få alla att utvecklas och lära. De 

erfarenheter och kunskaper som man besitter utvecklas i takt med att de används. Desto mer 

man använder en kunskap desto större förståelse inom den kunskapen får man. Säljö beskriver 

det på så sätt att ”det är en gradvis process, där individens insikter i hur redskapen kan 

brukas utvecklas successivt genom att man får bredare och djupare erfarenheter av hur man 

kan använda begrepp och fysiska redskap” (2005:128). 

 

Men det är inte bara när individen själv använder sig av de kunskaper som de utvecklas utan 

det är även när hen ser eller hör andra individer använda sig av de redskap de har med sig på 

ett specifikt sätt. Vi formas som sociokulturella varelser genom att de erfarenheter vi har med 

oss utgör grunden för vårt tänkande och vår inre förståelse för språket. Vygotskij talar om 

begreppet internalisering och att detta innebär att vi kan rekonstruera sociala processer och 

relationer i vårt eget tänkande för att sedan dra slutsatser om hur vi ska handla. Det är denna 
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internalisering som gör oss till sociokulturella varelser som vet av erfarenhet hur sociala 

situationer fungerar samt hur man agerar i dessa (ibid). 

 

Vygotskij (1995) skriver om barns fantasi och kreativitet och hur dessa påverkar det 

erfarenhetsbaserade lärandet. Han beskriver det på så sätt att man kan se berättelser i fantasin 

när de berättas för en och om man då har någon tidigare erfarenheter om det som berättas. 

Fantasin har då en mycket viktig roll i en människas beteende och utveckling. Människan 

använder då fantasin som ett medel för vidga sina erfarenheter för att på så sätt kunna 

fantisera sig in i nya erfarenheter. 

 

En människa kan med hjälp av fantasin tillägna sig både en historisk och social erfarenhet 

genom att hon kan föreställa sig saker hon inte har sett samt göra sig en föreställning från 

någon annans beskrivningar och berättelser. Fantasin kan då ge oss, i form av tidigare 

erfarenheter från oss själva eller andra, ett antal konsekvenser som kan uppstå i ett visst 

handlande som vi utför. Vi kan då innan detta handlande föreställa oss de konsekvenser som 

blir och även då överväga om handlandet ska äga rum eller inte. Vad vill människan få för 

konsekvenser i sitt handlande, positiva eller negativa. Erfarenheten ger oss de svar som vi vill 

ha och vad vi får ut av det. 

 

Fantasins skapande aktivitet är direkt avhängig av rikedomen och mångfalden i 

människans tidigare erfarenheter, eftersom dessa erfarenheter utgör det material som 

fantasikonstruktionerna byggs av. Ju rikare en människas erfarenheter är desto mer 

material förfogar hennes fantasi över. Ett barns fantasi är fattigare än en vuxen 

människas, eftersom dess erfarenhet är mindre rika (Vygotskij, 1995:19). 

 

Fantasin kan även skapa produkter som människan inte har några tidigare erfarenheter av. 

Barn skapar sig erfarenheter genom att göra saker de aldrig tidigare har gjort, de skapar 

produkter för framtida problem eller utmaningar där de tidigare erfarenheterna kommer till 

hjälp (ibid).  
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4 Metod 

Detta kapitel inleds med den forskningstradition som studien kan inplaceras i. Därefter 

fortsätter vi med att beskriva den kvalitativa metod som vi har använt oss av när vi har 

genomfört vår studie. Det som sedan följer är hur urvalet av intervjupersoner har skett och 

vilka kriterier som vi har haft när vi bestämt oss för vilka personer som vi har valt att 

intervjua. Vi redovisar också hur vi har gått tillväga när vi har planerat våra intervjuer och hur 

vi tänkte när vi formulerade våra frågor till intervjuerna kommer att tas upp i delkapitlet 

procedur. Här kommer vi även att ta upp hur intervjuerna genomfördes. Därefter kommer vi 

att skriva om de forskningsetiska överväganden som vi har vidtagit samt vad Vetenskapsrådet 

rekommenderar forskare att ta hänsyn till vid sina studier. Det vi avslutar med i detta kapitel 

är att skriva om studiens validitet och tillförlitlighet och vad det innebär i ett forskningssyfte. 

 

4.1 Forskningstradition 

Hermeneutisk ansats  

Hermeneutik är inriktad på att skapa en förståelse för människans livsvärden och den 

mänskliga existensen. När ett hermeneutiskt synsätt används anses språket vara ett mycket 

viktigt verktyg då människors existens kan tolkas genom detta (Patel & Davidson, 2003). 

Inom den moderna hermeneutiken strävar man efter att skapa en förståelse för och tolka 

människans handlingar. I strävan mot denna förståelse använder man sig av språket och 

menar att språket är nyckeln till förståelse. 

 

I en hermeneutisk ansats använder man sig av kvalitativa system för att tolka och skapa 

förståelse. Det vill säga att fokus ligger på ett lägre antal intervjuer som är mer noggrant 

tolkade istället för till exempel ett flertal enkäter för att komma fram till ett resultat (ibid). 

 

Hermeneutiken inriktar sig inte på att förklara olika fenomen utan istället vill man försöka 

förstå dem. Med detta menas att tolkningar av språket, genom till exempel intervjuer, hjälper 

till att skapa en förståelse för mänskligt handlande. Inom hermeneutiken vill man skapa en 

djupare förståelse genom att ställa de olika delarna av forskningen mot varandra och mot 

helheten. På detta sätt skapas olika synvinklar på ämnet och därmed en djupare förståelse 

(ibid). 
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När man arbetar utifrån en hermeneutisk ansats arbetar man för att genom en analys av texten, 

eller vårt fall intervjuerna, kunna skapa sig en förståelse av det texten vill säga. Det betyder 

att man en analys av det som sägs utifrån kontexten (Bryman, 2002). 

 

På grund av att vi i vår studie använder oss av ett fåtal intervjuer istället för ett större antal 

enkäter ansåg vi att en hermeneutisk ansats där vi på ett djupare plan granskar sex stycken 

kvalitativa intervjuer skulle ge oss en bättre insikt i fritidspedagogernas erfarenheter av 

inflytande i fritidshemmets verksamhet. 

 

4.2 Kvalitativ metod 

Den kvalitativa forskningsintervjun syftar till att ge en förståelse för vardagsvärlden ur 

intervjupersonens egna perspektiv. För att få svar på våra frågeställningar och uppnå vårt 

syfte har vi därför valt att använda oss av denna metod då vi vill ha reda på pedagogernas 

uppfattningar och måste därför ha djupare samtal om demokrati och lärande. Därför är den 

kvalitativa intervjun metoden för vårt arbete då vi vill ha pedagogernas egna erfarenheter och 

perspektiv på det område vi valt att inrikta oss på. 

 

Kvale & Brinkman (2009) skriver att forskningsintervjun är ett professionellt samtal där 

interaktionen mellan intervjuaren och den intervjuade konstruerar kunskapen som man vill få 

ut av samtalet. Det är i kvalitativa forskningsintervjuer som man försöker förstå världen hos 

den intervjuade personen. Man lyssnar på deras synvinklar av området och försöker utveckla 

en mening ur deras erfarenheter. 

 

De skriver om den halvstrukturerade livsvärldsintervjun och att den kan definieras som en 

intervju där målet är att få ut beskrivningar av intervjupersonens yrkespraktik i syfte att tolka 

innebörden av de beskrivna fenomenen. Den halvstrukturerade livsvärldsintervjun liknar ett 

vardagssamtal men är en professionell intervju med ett syfte och en intervjuguide som 

fokuserar på vissa teman. När intervjun är inspelad transkriberas den ut och används sedan 

som ett underlag till analysen i studien. Även om man har en intervjuguide finns det 

möjligheter för intervjuaren att göra förändringar när det kommer till frågornas form och 

ordningsföljd beroende av de specifika svaren som har getts (ibid). 

 

Denscombe (2000) benämner föregående intervjutyp som en semistrukturerad intervju där 

intervjuare har en sammanställt vilka ämnen som ska behandlas och vilka frågor som 
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intervjuaren vill ha svar på. Under intervjuns gång gäller det för intervjuaren att hen är 

inställd på att vara flexibel när det kommer till utformningen av samtalet. Man måste vara 

beredd på att kunna ändra ordningsföljden på de frågor man har för att intervjupersonen ska 

kunna gå djupare in på sina idéer och få rum att kunna prata mer omfattande om det ämne 

som intervjuaren tar upp. Detta blir en typ av personlig intervju som är relativt lätt att 

arrangera och det blir bara en person som man behöver ledsaga genom intervjun och få just 

den personens uppfattningar och synpunkter om ämnet (ibid). 

 

Vi har valt denna typ av intervju som vår kvalitativa metod för att vi vill utöka kunskaperna 

om vad fritidspedagoger har för uppfattning om och erfarenheter av demokrati, lärande och 

inflytande. Intervjuerna gjordes med flera olika enskilda fritidspedagoger för att sedan kunna 

sammanställa de svar vi har fått i ett resultat och på så sätt kunna ställa de olika svaren i 

förhållanden till varandra. Vi kände att för att få svar som kunde användas till vårt syfte valde 

vi att intervjua personerna i en personlig intervju med en intervjuare och en intervjuperson. 

 

4.3 Urval 

Det vi först hade i åtanke när vi skulle planera urvalet av våra undersökningspersoner var att 

det skulle vara tillräckligt för en vetenskaplig studie samt att det inte fick vara för många med 

tanke på de resurser vi hade och den tid vi hade på oss. Till slut kom vi fram till att det skulle 

röra sig om sex stycken personer som vi skulle intervjua. De personer som vi intervjuade 

skulle samtliga arbeta inom fritidshemmets verksamhet och vara utbildade fritidspedagoger. 

Vi hade inget kriterium angående ålder eller kön, det rör sig om både män och kvinnor i olika 

åldrar vilket kan medföra flera olika aspekter på det område som vår studie handlar om. 

 

Kvale & Brinkmann (2009) skriver att antalet intervjuer kan skifta beroende på den tid och de 

resurser som finns tillgängliga samt att man vinner inte mer ny kunskap genom att intervjua 

för många. 

 

På grund av de resurser och den tid som vi har haft tillgänglig har vi valt att intervjua personer 

på de orter som legat geografiskt nära till hands. Det handlar om tre olika kommuner i Sverige 

som intervjuerna har ägt rum och i den mån som gått har det också skett på flera olika skolor. 

Med anledning av det område som vår studie rör sig inom har vårt enda kriterium varit att de 

som vi intervjuar ska vara utbildade fritidspedagoger som i nuvarande läge arbetar på ett 

fritidshem. 
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Den urvalsteknik som vi har använt oss av är ”subjektivt urval”. Det innebär att urvalet av 

undersökningsdeltagare handplockas för undersökningen. Denna typ av urvalsteknik brukar 

användas då forskaren har en viss kännedom om de människor eller företeelser som ska 

undersökas. Denscombe (2000) skriver vidare att forskaren medvetet väljer vissa av dem 

eftersom det kan anses som om vissa ger de värdefullaste data. Dessa personer väljs ut på 

grund av att forskaren har ett speciellt syfte i åtanke när det kommer till dessa personer. Syftet 

återspeglar de personers särskilda kvaliteter och deras relevans för undersökningstemat (ibid). 

 

På samma sätt som Denscombe beskriver det subjektiva urvalet ser vi på det urvalet vid har 

gjort till vår studie. Vi har handplockat våra intervjupersoner bland alla pedagoger på skolan 

på den grund av deras särskilda kvaliteter och deras relevans då det handlar om fritidshemmet 

och fritidspedagogernas uppfattningar om elevers inflytande. 

 

Det som är fördelen med ett subjektivt urval är att ”det tillåter forskaren att närma sig 

människor […] som han eller hon på goda grunder kan anta vara avgörande för 

undersökningen” (2009:23). 

 

4.4 Procedur  

När vi hade fastställt syftet med vår studie och våra frågeställningar hade skrivits ner började 

vi arbeta med att utforma en intervjuguide. Frågorna i intervjuguiden formade vi genom att vi 

skulle få material till att besvara våra frågeställningar med ett så trovärdigt resultat som 

möjligt. När vi hade våra frågor sammanställda gick vi igenom vilka det var som vi skulle 

intervjua. Det visste vi redan från början att det skulle vara fritidspedagoger då vi ville veta 

just deras personliga uppfattningar om elevers inflytande på verksamheten. Vi bestämde 

också att vi skulle intervjua sex stycken fritidspedagoger, uppdelade så att vi skulle intervjua 

tre stycken var. 

 

Vi bestämde sedan var och en vilka det var som vi skulle kontakta och fråga om de ville 

medverka i vår undersökning. När vi hade kontaktat personerna per telefon och meddelat om 

vad undersökningen handlade om, under vilka omständigheter som intervjun skulle äga rum 

på och när intervjun skulle genomföras skickade vi sedan i efterhand ett missivbrev. 

Missivbrevet tog upp vad undersökningen handlade om, intervjupersonens roll samt hur 
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intervjun kommer att gå till och detta brev skickades till både undersökningspersonerna samt 

rektor på de aktuella skolorna. 

När intervjuerna sedan skulle genomföras åkte vi runt till de olika undersökningspersonerna 

och genomförde våra intervjuer. Intervjuerna dokumenterades genom att vi spelade in de 

samtal med personerna som stod som undersökningspersoner i vår studie och det underlag 

som vi hade med oss var vår intervjuguide där vi hade skrivit ner våra huvudfrågor. Dessa 

frågor ledde i sin tur vidare till följdfrågor som höll samtalet vid liv och vilka gav utrymme 

för intervjupersonerna att i ett vidare begrepp beskriva sin uppfattningar och åsikter. 

 

När vi hade samlat in alla våra intervjuer återstod endast transkriberingen av dessa intervjuer 

för att senare kunna användas till vårt resultat. De transkriberade intervjuerna hålls också 

anonyma för att hålla på etiken gällande intervjupersonernas medverkan i vår studie. 

 

4.5 Forskningsetiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) skriver om fyra huvudkrav som man ska ha i åtanke när man utför en 

forskningsstudie. Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet, dessa kommer att beskrivas i mer detalj nedan. 

 

Informationskravet 

Det som undersökningsdeltagaren ska informeras om är deras uppgift i projektet samt vilka 

villkor som gäller för deras deltagande. Personerna ska upplysas om att deltagandet är 

frivilligt samt att de ha rätt att avbryta sin medverkan i projektet när de helst vill. Det som 

informationen ska innehålla är alla de inslag i undersökningen som kan komma att påverka 

undersökningspersonens vilja att medverka. Det ska framgå att alla uppgifter som samlas in 

inte kommer att användas till något annat än i forskningssyfte (ibid). 

 

Samtyckeskravet 

Något som en forskare bör göra är att inhämta undersökningsdeltagarens samtycke om att 

delta i undersökningen. Undersökningsdeltagaren ska ha rätt till att själv bestämma om de vill 

delta, hur länge undersökningen ska pågå samt på vilka villkor de ska delta. De ska även ha 

rätten till att avbryta sin medverkan från undersökningen utan att det ska få någon negativ 

påverkan på dem. Om en undersökningsdeltagare väljer att avbryta sin medverkan ska detta 

ske utan att deltagaren utsätts för några olämpliga påtryckningar. Vetenskapsrådet nämner 

även att det inte bör finnas några beroendeförhållanden mellan forskare och deltagare (ibid) 
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Konfidentialitetskravet 

Vetenskapsrådet skriver att konfidentialitet har ett nära samband med frågan om offentlighet 

och sekretess. Om man gör en studie som innebär en användning av etiskt känsliga uppgifter 

om enskilda personer som går att identifieras av all forskningspersonal bör det undertecknas 

en förbindelse om tystnadsplikt som tar upp sådana uppgifter mellan deltagare och forskare. 

Alla uppgifter ska även antecknas lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att utomstående 

personer praktiskt omöjligt kan komma åt uppgifterna (ibid). 

 

Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet innebär bland annat att uppgifter om enskilda personer som har samlats in i 

forskningsändamål, inte får användas eller lånas ut för kommersiellt bruk eller i icke-

vetenskapliga syften. det innebär även att de personuppgifter som man har samlat in i 

forskningsändamål, inte får användas vid beslut eller åtgärder som direkt påverkar den 

enskilda individen. Detta kan handla om vård, tvångsintagningen mm, utom då den berörda 

har gett ett särskilt medgivande (ibid). 

 

Vad vi har gjort för att ta hänsyn till dessa olika krav är att genom information i ett missivbrev 

har klarlagt intentionerna med vårt arbete för att de berörda studiepersonerna ska ha en klar 

bild av vad studien handlar om. De får veta hur själva intervjun kommer att gå till, det vill 

säga att den kommer att spelas in och att allt kommer att ske på deras villkor och samtycke. 

Vi har meddelat intervjupersonerna om vad syftet med studien är och att det kommer att vara 

en total anonymitet i alla svar och resultat. 

 

4.6 Studiens validitet 

Det finns mycket att ta hänsyn till när det gäller studiens validitet och det är något som 

Denscombe (2000) tar upp. Det ska inte finnas några känslor med i resultatredovisningen utan 

forskningsinstrumenten ska vara neutrala för att studien ska vara tillförlitlig. Några saker som 

man bör ha i åtanke är att man inte gör för enkla slutsatser då det handlar om ett komplext 

område samt att man valt rimliga undersökningspersoner som har något att göra med det 

undersökta området. Det är rimligt att även se till att i sin roll som forskare inte påverkar 

resultaten av undersökningen på ett sådant sätt att det blir snedvridna slutsatser. Man bör även 
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undersöka flera olika förklaringar till resultaten samt att kolla med flera källor för att validera 

sina resultat. 

Något som man bör tänka på är om studiens resultat och slutsatser kan jämföras med 

existerande kunskap inom området och om det går att överföra detta till jämförbara 

situationer. De resultat och slutsatser bör också förhålla sig till de frågeställningar man har 

med sig i arbetet för att verkligen veta att man undersökt det man avsatt sig för att undersöka. 

Denscombe tar också upp att tillförlitligheten handlar om att ”om någon annan genomför 

undersökningen, kommer han eller hon fram till samma resultat och drar han eller hon 

samma slutsatser” (2000:250). En kvalitativ forskning bör ha en tydlig redogörelse för 

forskningens mål och grundläggande utgångspunkter. Man bör även tydligt redogöra för hur 

forskningen genomfördes samt att det är viktigt att föra fram de resonemang man hade för de 

beslut som fattades angående i till exempel urval (ibid). 
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5 Resultat 

I det här kapitlet kommer att resultaten från intervjuerna att presenteras och de kommer 

presenteras i den följd som intervjufrågorna förhöll sig under intervjuerna. 

 

5.1 Intervjusvar 

I intervjuerna löd den första frågan så här: Varför ska elever ha inflytande i fritidshemmets 

verksamhet? Här var alla pedagoger överens om att delaktighet är en viktig faktor i deras 

arbete. En av pedagogerna menar också att om eleverna är delaktiga redan i processens början 

så ökar deras motivation och arbetet blir lättare för pedagogerna då de slipper motivera 

eleverna. Hon menar att eleverna blir motiverade av att vara med redan i planeringen av en 

aktivitet. Här är det endast en pedagog som tar upp att det står i läroplanen att eleverna ska 

vara delaktiga. Det är flera av de pedagoger vi intervjuat som håller med i detta. De menar att 

elevernas trivsel ökar om de själva kan vara med och bestämma hur verksamheten ska se ut. 

Den pedagog vi har valt att kalla Jonas pratar om att det ger eleverna en inre motivation att få 

vara med och bestämma. 

 

Den pedagog som vi har valt att kalla Patrik är inte helt positivt ställd till hur elevernas 

inflytande i verksamheten fungerar. Han menar att pedagoger inte lyssnar så mycket på 

eleverna som de borde och att det syns genom vad eleverna önskar för aktiviteter. 

 

Att vi vuxna lyssnar på vad de har att säga. Jag tror inte att det är så 

vanligt egentligen så sett på fritidshemmet i dag. Man märker när man 

frågar barnen vad de vill göra så är det ju liksom en resa till Euro 

Disney och sånt där. 

 

Pedagogerna menar också att inflytande även lär barnen att ta ansvar för sina handlingar och 

att de lär sig att fullfölja något de påbörjat. Detta genom att de får ta ansvar för sina val av 

aktiviteter. Den pedagog som vi kallar Susanne menar också att eleverna växer i sig själva och 

får bättre självförtroende när de får gehör för sina åsikter. Andra pedagoger menar att de stora 

barngrupperna gör det svårt att arbeta med inflytande och att det därför måste begränsa 

barnens inflytande. Pedagogen vi kallar Karin ser precis som Susanne barnens inflytande som 

ett sätt att få deras självförtroende att växa. 
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Nästa fråga i våra intervjuer var tar eleverna chansen till inflytande när de får den? De flesta 

av pedagogerna menar att flertalet elever vill vara med att bestämma men det finns också de 

som bara vill flyta med och låter de andra bestämma. De menar att vissa barn behöver 

motiveras för att vara med och fatta beslut och inte gör det självmant. Den pedagog som vi 

har valt att kalla för Lina menar också att hon försöker snappa upp vad eleverna pratar om och 

försöker ge dem idéer som de sedan själva kan vidareutveckla. 

 

… sedan pratar de ju hela tiden och man lyssnar ju och försöker 

snappa upp vad de är intresserade av att göra. 

 

Patrik menar dock att eleverna inte riktigt tar chansen och att detta beror på att eleverna inte 

känner att deras idéer tas på allvar och inte genomförs i verksamheten. Han menar vidare att 

eleverna antagligen hade tagit chansen om det fått med gehör för sina åsikter. 

 

Den tredje frågan vi hade till pedagogerna handlar om hur de arbetar för att eleverna ska ha 

inflytande i verksamheten. Här arbetar pedagogerna på ett lite olika sätt, de flesta arbetar 

genom att de lyssnar på eleverna och försöker genom samtal med dem snappa upp deras idéer 

och tankar kring verksamheten. Andra arbetar genom att eleverna själva planerar sina 

eftermiddagar och önskar aktiviteter till idrotten och inför loven. De pedagoger som arbetar 

på ett sätt där de möter eleverna i dagliga samtal menar att de i det vardagliga samtalet 

försöker att ge barnen inflytande genom att hjälpa dem att komma på och utveckla förslag på 

aktiviteter och annat som påverkar verksamheten. De försöker få barnen delaktiga och menar 

att man ibland får försöka tvinga barnen att vara med och fatta beslut som påverkar dem.  

 

”Ibland får man inom citationstecken tvinga dem lite att vara 

delaktiga” 

 

Två av pedagogerna nämner också att det på fritidshemmet finns en förslagslåda där eleverna 

kan lämna förslag på aktiviteter. Patrik är dock kritisk mot förslagslådan och menar att 

eleverna inte riktigt tar den på allvar och att det är lättare för dem att påverka genom samtal 

och att de kommer med förslag muntligt. Den pedagog som vi kallar för Karin säger att hon 

skriver ner elevernas önskemål och sedan försöker de hinna med att göra så mycket som 

möjligt av de önskemålen. 
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Pedagogerna arbetar på detta sätt för att de tycker att det är roligare när barnen har inflytande 

och trivs i verksamheten och det motiverar dem till att vara med på aktiviteter när eleverna 

själva har fått vara med och planera. Susanne menar att om eleverna är med från börjar i 

planeringen så blir de motiverade. 

 

De blir villiga eller liksom att, ehm, ja engagerade på ett annat sätt än 

om jag bestämmer ett ämne eller tema som vi ska jobba med och de inte 

hänger på från början. Då måste jag övertala dem och det behöver 

man inte när man låter dem vara med från början. 

 

Susanne berättar också om att eleverna görs delaktiga i processer med regler för 

fritidshemmet och olika aktiviteter som till exempel snöbollskrig. Där involveras alla elever 

för att alla ska känna att de får vara med och bestämma och fatta ett beslut som alla är nöjda 

med. 

 

Det var även en pedagog som inte kunde svara på frågan om hur denne arbetar med att ge 

barnen inflytande. 

 

Nästa fråga som vi ställde handlar om vilka erfarenheter pedagogerna har av elevernas 

inflytande i verksamheten och om de kan se några fördelar eller nackdelar med detta. 

Pedagogerna är här väldigt överens om att det mest finns fördelar med att jobba på detta sätt 

med elevernas inflytande. De menar att det är roligt att arbeta när eleverna är engagerade i 

verksamheten och att det underlättar deras arbete. Patrik menar på att det är viktigt för 

eleverna att känna att de kan påverka verksamheten och att det finns stora möjligheter. 

Pedagogerna menar också att det är ett bra sätt att lära barnen att ta ansvar för sina handlingar 

och sina val. 

 

Två av pedagogerna pratar också om att storleken på barngrupperna kan vara en nackdel i 

arbetet och att detta leder till att tiden inte räcker till för att lyssna på alla hela tiden. Karin 

menar att eleverna har så mycket förslag på vad som ska göras så de hinner inte genomföra 

allt. ” … är så har de jättemånga bra önskningar men man hinner ju inte göra allt. Så det kan 

kännas som en nackdel som jag tycker. Att just mitt förslag hann vi inte göra ” (Ur intervju 

med Karin). Den pedagog som vi har valt att kalla Hanna menar att i en stor barngrupp är det 

lättare för pedagogen att bestämma men att det inte blir lika givande för eleverna. Hon anser 
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att det är lättare att använda sig av inflytande när det kommer till problemlösning i mindre 

grupper istället för att en större grupp ska påverka verksamheten. En annan negativ aspekt är 

att det inte alltid finns pengar till att genomföra de aktiviteter som eleverna önskar. 

 

Nackdelar är väl att de inte alltid finns tid och att man kanske inte 

alltid har pengar till att göra de här grejerna och då får man försöka 

hitta någon annan väg att göra det. 

 

Nästa fråga vi samtalade om var hur mycket inflytande bör eleverna ha? Alla pedagogerna 

ställer sig positivt till att eleverna ska ha ett stort inflytande på verksamheten då det trots allt 

är deras fritid det handlar om. Susanne menar att desto mer inflytande eleverna har lär de sig 

konsekvenser av sitt handlande och blir mer ansvarsfulla. Hon menar också att om eleverna är 

med under en hel beslutsprocess får de lättare att se sammanhanget i verksamheten. Lina 

menar att i slutändan är det pedagogerna som bestämmer men eleverna ska ha stor påverkan 

på beslutet eftersom det är dem det handlar om. Patrik menar att det kan skilja från olika 

elevgrupper beroende på elevernas ålder. 

 

Det bör väl ligga lite i fas med vilken ålder det är kan jag tycka. Ju 

äldre man är desto mer inflytande bör man kanske ha och lägga över 

lite, ansvar ska jag väl inte säga med lägga över lite av innehållet till 

barnen är absolut inte fel. 

 

Han menar också att barnen får en positiv känsla av att få ta ansvar vissa delar av 

verksamheten. Patrik anser också att mycket beror på personalens inställning och hur varje 

enskilt fritidshem ser på det här med inflytande. 

 

Karin anser att eleverna inte kan ges hur mycket inflytande som helst då verksamheten måste 

ta sin utgångspunkt i läroplanen. Hon menar att pedagogerna gör en planering som de håller 

sig till och barnens inflytande rör de saker som händer utanför planeringen. 

 

På frågan om hur arbetet med inflytande påverkar elevernas demokratifostran är alla 

pedagogerna överens om att den påverkas positivt om eleverna får mycket inflytande. De 

menar att det till viss del förbereder eleverna för att förstå hur demokrati fungerar och att man 

inte alltid kan få precis som man vill. Patrik menar att inflytande är grunden för demokrati. 
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Han är också kritisk till sättet de jobbar med förslagslådan och menar att eleverna inte får 

gehör för sina förslag genom den. Han menar vidare att för att ge eleverna en positiv 

upplevelse av demokrati och för att få en positiv effekt på demokratifostran behöver 

pedagogerna hjälpa eleverna att förstå vilka förslag som är rimliga inom verksamheten och 

göra det genom att visa att man lyssnar på eleverna genom att ta de förslag som de kommer 

med på allvar. 

 

Karin påpekar att en viktig del i demokrati är att man inte alltid kan få som man vill och att 

eleverna lär sig detta när de får rösta om olika saker i verksamheten. Hon menar att de genom 

detta får lära sig hur det kan fungera i samhället. Jonas anser att den initiativförmåga som 

eleverna utvecklar när de själva får vara med och styra i verksamheten är något de har nytta 

av i sitt framtida yrkesliv då han menar att arbetsgivare letar efter människor som tar initiativ 

och inte behöver drivas på. Några av de andra pedagogerna pekar på att respekten och att 

eleverna lär sig att lyssna på varandras åsikter är något av det viktigaste som de lär sig i 

arbetet med inflytande. 

 

5.2 Sammanfattade svar på studiens frågeställningar 

Den första frågeställningen som vi vill besvarar med denna studie är: Vilka uppfattningar av 

elevers inflytande på fritidshemmet har några fritidspedagoger? På denna frågeställning kan 

vi se ett relativt entydigt svar. Samtliga av de intervjuade fritidspedagogerna har en positiv 

inställning till att ge eleverna inflytande i verksamheten. Dock skiljer sig åsikterna något i om 

det är en faktor som underlättar arbetet eller om elevernas inflytande är något som blir en 

extra börda i och med stora barngrupper och brist på tid till att hörsamma alla elevers åsikter 

och önskemål. 

 

Flera av pedagogerna anser att det är en trivselfaktor för eleverna att kunna påverka sin egen 

fritid. De anser också att det ger eleverna en inre motivation, något som flera pedagoger 

nämner i intervjuerna. 

 

Synen på elevernas inflytande är dock inte enbart positiv. Det är flera av pedagogerna som 

kan se olika problem med de stora barngrupper som nämns i intervjuerna och även dålig 

ekonomi som hindrar pedagogerna från att hjälpa eleverna att genomföra vissa aktiviteter. 

Den pedagog som här kallas Patrik nämner också att han anser att inflytande inte fungerar så 

bra som det borde. Han menar vidare att det har blivit en ond cirkel där pedagogerna inte 
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lyssnar helt på eleverna och till följd av detta kommer eleverna med önskemål som de vet inte 

går att genomföra i verksamheten. 

 

Det är även ett par pedagoger som menar att eleverna får en personlig utveckling av att utöva 

ansvar i verksamheten. De anser att eleverna lär sig att ta ansvar för att fullfölja de aktiviteter 

som de påbörjat. Vidare menar pedagogerna att elevernas självförtroende växer och att de 

även lär sig att lyssna på varandra. Pedagogen Karin menar att de även lär sig att demokrati 

kan vara att lära sig acceptera att man inte alltid kan få som man vill i alla frågor och att det 

handlar om att komma fram till en kompromiss. 

 

Nästa frågeställning i studien är Vilka erfarenheter av elevinflytande och demokratifostran i 

fritidshemmet har pedagogerna? Här har samtliga pedagoger som ingår i studien en positiv 

erfarenhet av att arbeta med elevernas inflytande. Flertalet av pedagogerna anser att de flesta 

elever vill vara med och påverka sin situation och verksamhetens utformning när de ges 

möjligheten. Återigen är Patrik kritisk till hur väl inflytandet fungerar i verksamheten. Han 

menar att eleverna inte känner sig hörda och därför kommer med de orimliga önskemåla han 

talat om. Vidare menar Patrik att elevernas önskningar inte bearbetas tillräckligt i 

verksamheten. 

 

Det sätt som dominerar arbetet med inflytande i verksamheten bland de intervjuade 

pedagogerna är att föra samtal med eleverna i vardagliga situationer, det vill säga fånga upp 

elevernas intressen i det dagliga samtalet och utifrån det utforma aktiviteter som kan 

genomföras i verksamheten. 

 

Vissa av pedagogerna menar att de stora elevgrupperna hindrar arbetet med inflytande och att 

på grund av antalet elever räcker inte tiden till för att arbeta på ett sätt som gör att allas förslag 

kan genomföras. En av pedagogerna menar också att de stora grupperna gör att pedagogerna 

får gå in och bestämma mycket av det som ska hända. 

 

När det kommer till elevernas demokratifostran i fritidshemmet är pedagogerna överens om 

att det har en positiv inverkan på eleverna. De menar att eleverna lär sig att lyssna på 

varandras förslag och de får även lära sig att de inte alltid kan få som de vill. Det finns även 

de som menar att man som pedagog måste hjälpa eleverna att förstå varför de ska ha 
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inflytande i fritidshemmet för att det ska ge ett positivt utslag på deras demokratifostran. Om 

eleverna inte förstår varför så lär de sig ingenting av arbetet. 

 

I den tredje och sista frågeställningen i studien ställer vi oss frågan hur och i vilka avseenden 

kan pedagogernas uppfattningar och erfarenheter diskuteras i relation till olika 

demokratiuppfattningar och till olika teorier om lärande? Den demokratisyn som dominerar 

bland de intervjuade pedagogerna är den normativa synen på demokrati där demokratin har ett 

egenvärde. Pedagogerna använder sig av deliberativa samtal i sitt arbete där eleverna får vara 

med och diskutera de beslut de kan vara med och påverka på deras nivå. När det sker ett 

arbete med deliberativa samtal som verktyg är det viktigt att pedagogerna lever upp till de 

krav som man ställer på elever med att lyssna på och respektera varandra. Patrik uttrycker 

åsikter om att så inte alltid är fallet och att eleverna på grund av detta medvetet kommer med 

önskemål som inte går att genomföra. En viktig del i ett deliberativ samtal är att eleverna är 

insatta i det som diskuteras och görs delaktiga så att de kan delta i diskussionen, Susanne 

pratar om en sådan process när det kommer till att skapa regler för snöbollskrig. Där görs alla 

elever på skolan delaktiga i processen och får tillsammans genom klassråd och elevråd 

komma fram till ett regelverk som alla på skolan ska följa. 

 

När det kommer till lärandeteorier är pedagogerna inriktade på ett sociokulturellt lärande. De 

vill att eleverna ska komma till tals genom samtal med varandra och med pedagogerna. Patrik 

uttrycker det som att eleverna inte lär sig något om demokrati genom att lägga ett förslag i en 

låda, de lär sig istället i samspel med andra som befinner sig i fritidshemmets verksamhet. För 

att eleverna ska lära sig något om demokrati och inflytande i de samtal som förs är det viktigt 

att det är en miljö där eleverna känner sig trygga och vågar dela med sig av sina åsikter. 
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6 Analys 

I detta kapitel ska vi göra en analys av det resultat vi kommit fram till i vår studie. Resultatet 

kommer vi här ställa mot det teoretiska kapitel som vi presenterat tidigare. 

 

Den demokratisyn som är dominerande bland de pedagoger som vi har intervjuat är den 

normativa demokratisynen. Pedagogerna menar att de vill komma åt eleverna åsikter och 

tankar genom samtal där alla har samma utgångspunkt. Däremot är det en pedagog som även 

säger att de använder sig av ett funktionalistiskt synsätt där representanter blir valda för 

elevråd när det kommer till frågor som rör hela skolan. I dessa pedagogers arbete utgör det 

deliberativa samtalet en stor del. Svårigheterna med detta är att eleverna inte har samma insikt 

i verksamheten som pedagogerna har, inom till exempel det ekonomiska läget i verksamheten, 

och därmed kommer med orimliga önskemål. Eleverna kan dock genom dessa samtal få en 

insikt som ger dem en chans att förstå vilka typer av aktiviteter som går att genomföra i 

verksamheten. 

 

I dessa samtal är det viktigt att pedagogerna visar respekt gentemot elevernas åsikter. En av 

de intervjuade pedagogerna anser dock att det inte alltid är så att pedagogerna lyssnar på det 

eleverna har att säga och därmed kommer eleverna med orimliga förslag till verksamheten. 

Aspelin (2005) tar upp att en pedagog förväntas att bry sig om sina elever och visa respekt 

gentemot dem. Pedagogerna ska sträva efter att skapa en miljö där eleverna trivs och där 

eleverna och pedagogerna kan mötas och respektera varandra i de dialoger som uppkommer. 

 

När den normativa demokratin kopplas till skolans värld handlar det om att få eleverna att 

förstå och bli tillräckligt insatta i verksamheten. Det handlar om att bygga upp ett intresse hos 

eleverna som gör att de vill påverka verksamheten (Englund, 2003). Detta är något som flera 

pedagoger arbetar för. De berättar att elevernas engagemang gör arbetet roligt och har en 

positiv inställning till elevernas inflytande. Susanne som vi intervjuade menar att eleverna blir 

motiverade när de får vara med redan tidigt i planeringsstadiet för en aktivitet och det skapar 

ett engagemang och en vilja att påverka verksamheten. Detta är några av de delar Englund 

(2003) beskriver att ett deliberativt samtal strävar efter. Aspelin (2005) tar också upp att det 

gäller för pedagogerna att kunna läsa av situationer som uppstår för att på bästa sätt kunna 

anpassa sitt ledarskap. Pedagogen måste alltså se när något i gruppen fungerar och då ta ett 

steg tillbaka i sin ledarroll för att låta eleverna få utrymme att utrycka sina tankar och idéer. 
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Eleverna ska då genom att pedagogen lämnar över en del av ansvaret till dem utöva sitt 

inflytande i en form av bestämmande över verksamheten. Den fungerande dialogen skapar 

elevernas inflytande då pedagogen tar ett steg tillbaka och till slut låter eleverna bestämma. 

 

Gren (2007) beskriver att en pedagogs flexibilitet och vilja att ta tillvara på de idéer som 

eleverna föreslår är mycket viktig för att eleverna ska känna att deras inflytande faktiskt gör 

skillnad och att pedagogerna lyssnar på deras åsikter. Här har vi sett lite olika arbetssätt hos 

de pedagoger vi har intervjuat då cirka hälften lyssnar mycket på elevgruppens åsikt medan 

andra menar att det inte finns tillräckligt med tid och enbart låter eleverna ha inflytande när 

det passar pedagogen, till exempel när det är mindre grupper. Detta visar på det Johansson 

och Johansson (2003) skriver om att elever i skolans värld vill bestämma men att det ofta 

slutar i att pedagogerna fattar besluten. I detta fall bestämmer pedagogen när eleverna ska få 

vara med och ha inflytande på pedagogens villkor istället för på elevernas och pedagogernas 

gemensamma villkor. 

 

Selberg (2005) skriver om att det är pedagogernas uppgift att skapa en miljö där eleverna 

uppmuntras till att utöva sitt inflytande, något som flera pedagoger försöker göra men 

samtidigt är pedagogen vi kallar Patrik kritisk till det arbetet och menar att det inte riktigt 

fungerar så bra som det borde. Selberg skriver vidare att pedagogernas inställning till 

inflytande är avgörande för hur det fungerar i verksamheten. I vår studie finns det de 

pedagoger som anser att elevernas inflytande är kärnan i verksamheten och de pedagoger som 

anser att inflytande är något eleverna får om inte grupperna är för stora och tiden räcker till. 

Här är det tydliga skillnader på hur pedagogerna arbetar för att skapa en miljö som öppnar 

eller inte öppnar för elevernas inflytande. För vissa av pedagogerna är det syftet med 

verksamheten och för andra är det något man gör när tiden finns. 

 

Selberg (2005) beskriver även ett antal steg i arbetet med elevers inflytande i verksamheten 

som bör fungera som en guide i pedagogernas arbete med elevinflytande. Dessa steg går ut på 

att eleverna ska vara delaktiga från idé, genom planering och utförande, till färdigställande av 

projektet och utvärdering. Av de vi har intervjuat är det enbart Susanne som nämner detta, 

hon menar att eleverna blir mer engagerade när de får vara med och fatta beslut redan från 

början istället för att pedagogerna själva ska komma med förslag och sedan övertala eleverna 

att vara med. Istället anser hon att de ska vara med från början och på så sätt motivera sig 

själva istället för att behöva en yttre motivation. Illeris (2007) tar också upp att när eleverna 
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får inflytande på verksamheten påverkas lärokvaliteteten positivt för då blir elevernas 

inställning till aktiviteten bättre och de blir mer motiverade till att arbeta bättre. Detta ger då 

eleverna större möjligheter att ta till sig kunskapen och för att senare kunna använda sig av 

den kunskapen. Han nämner också att inflytande är något som man måste anpassa efter ålder 

då yngre elever behöver bli ledda av en pedagog i sitt lärande. Äldre elever kan ta mer ansvar 

för sig själva och på så sätt kan de hantera att få mer inflytande på verksamheten. 

 

En pedagog menar på att det är åldern på eleverna som avgör hur mycket inflytande de ska få 

utöva i fritidshemmets verksamhet. Det är också något som Juul & Jensen (2003) tar upp och 

de skriver att det är viktigt att pedagogerna tar en aktiv ledarroll när det handlar om yngre 

elever för att de inte alltid kan avgöra vilka beslut som är bäst för dem. Pedagogen säger i 

intervjun att inflytandet är något som ska öka ju äldre man blir och desto mer erfarenhet man 

då får av verksamhetens möjligheter. Han anser att det är inte fel att låta eleverna få vara med 

och bestämma innehållet i verksamheten men att detta då sker i förhållande till elevernas 

ålder. Pedagogerna ska alltså lära de yngre eleverna vilka gränser och möjligheter som finns 

på fritidshemmet för att de senare ska kunna få ett ökat personligt ansvar i takt med ju äldre 

de blir. Juul & Jensen skriver att fritidspedagogerna kan då gradvis ta ett steg tillbaka i sin 

styrande roll av aktiviteter och lärande på fritids och då ge eleverna ett ökat inflytande där de 

kan känna att det de vill syns i verksamheten. De nämner också att när det kommer till att 

utvecklas så mycket som möjligt i att ta ett personligt ansvar för sig själv och sina val är de 

yngre eleverna beroende av pedagogerna finns där och leder eleverna rätt. 

 

Flera pedagoger nämner att de ser elever som inte delar med sig av sina önskningar på vad 

aktiviteterna på fritidshemmet ska präglas av. Dessa elever kommer då i skymundan av de 

elever som är snabba på att dela med sig av vad de vill att fritidshemmets aktiviteter ska 

handla om. Fritidspedagogerna måste då gå in i dessa situationer och leda eleverna för att 

dessa elever ser möjligtvis inte att det finns fler elever som aldrig ger uttryck för sina tankar. 

Detta är något som kan kopplas till Utbildning & demokrati (2003) då det där står skrivet att 

en process kvalité är beroende av att eleverna kan utföra sociomoraliska ställningstagande. 

Om eleverna inte då kan se de andras behov, intressen och lika rätt att få komma med förslag 

kan de då inte heller se kvaliteten av verksamhetens aktiviteter. Då kommer det alltid finnas 

elever som är svåra att motivera och för att en demokratisk kompetens ska utvecklas bland 

dessa elever krävs det att en sociomoralisk medvetenhet finns. Man måste alltså ta hänsyn till 

allas åsikter för att processen eller aktiviteten på fritidshemmet ska lyckas allra bäst och för att 
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alla elever ska utvecklas, det måste ske ett samspel. Pedagogerna i studien menar på att 

inflytande som eleverna får skapar ett större lärande hos eleverna gällande att ta ansvar för sig 

själv och sina handlingar. 

 

Illeris (2007) skriver att samspelet mellan individen och dess omgivning är ena processen vid 

lärande och det som påverkar hur mycket man lär sig i dessa samspel är hur uppmärksam eller 

fokuserad man är. Det utgör själva grunden för lärandet och för att eleverna ska vara helt 

uppmärksamma krävs det att de är intresserade för att på så sätt skapa en inre motivation för 

lärandet i samspelet. En pedagog arbetar på det sätt att hon skriver ner elevernas önskemål för 

att veta vad de vill och sedan försöka hinna med så mycket möjligt av dessa önskemål. Hon 

säger att det är roligare när eleverna får vara med och utöva sitt inflytande och trivas på 

verksamheten. Detta ökar då deras motivation att vara med på aktiviteterna då de i detta 

samspel med pedagogen får vara med att planera aktiviteterna Detta artar sig då som Illeris 

beskriver det att elevernas motivation ökar då de får vara med att planera i samspelet med 

pedagogen vilket då leder till att de håller uppmärksamheten och fokusen uppe vilket i sin tur 

leder till att grunden till lärande blir större. 

 

Den andra processen som Illeris tar upp handlar om den individuella psykologiska 

bearbetningen och tillägnelsen vilket då Illeris menar med att man sammankopplar det nya 

lärandet med något man redan har lärt sig. Det sker en fördjupning av kunskap som man redan 

besitter kring ett visst ämne. Dessa två processer är beroende av mellanmänskliga kontakter, 

hur samhället ser ut och den enskilda individens biologiska karaktär. De mellanmänskliga 

kontakterna som eleverna stöter på i fritidshemmet är då andra elever och pedagoger. 

Eleverna lär sig genom att föra dialoger och i olika former av samspel med andra samt att de 

samhälleliga värdena som finns hos pedagogerna angående demokrati präglar verksamheten 

på så sätt att eleverna ska kunna ta till sig dessa värden som sina egna. 

 

Illeris skriver vidare om de tre olika dimensionerna inom lärande och han tar upp att 

samspelsdimensionen handlar om att kommunikation och samarbete. Han tar upp att man som 

individ generellt strävar efter att skaffa sig de samhälleligt accepterade normerna och värdena 

för att på så sätt få en utveckling i sin socialisation. Pedagogen Karin nämner att en viktig del 

i demokrati är att förstå att man inte alltid kan få som man vill, man måste kunna acceptera att 

det finns andra viljor i världen och att det är på detta vis som det fungerar ute i samhället. 

Eleverna lär sig genom demokratiarbete på fritidshemmet hur man ska förhålla sig till de 
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samhälleliga normerna kring medbestämmanderätt och majoritet. Patrik tar också upp att 

demokrati är viktigt i det avseende att pedagogerna ser elevernas viljor men också att eleverna 

får en respons på vilka aktiviteter som är rimliga att genomföra. Pedagogerna måste ta 

elevernas förslag på allvar och förklara de faktorer som avgör vilka aktiviteter som är rimliga 

på verksamheten, vilket leder till att elevernas förståelse ökar om vilka krav man kan ha på 

samhället och andra människor runt omkring sig. 

 

Flera av de intervjuade pedagogerna använder sig av det talade språket och den kultur som 

finns på fritidshemmet när de vill höra elevernas åsikter och önskemål om verksamheten. 

Säljö (2005) beskriver detta som en huvuddel i det sociokulturella lärandet. Pedagogerna 

berättar om att de vill fånga upp elevernas tankar i det vardagliga samtalet. Patrik menar att 

det är här det verkliga inflytandet sker och att det är i detta samtal barnen lär sig om hur de 

kan påverka verksamhetens utformning. Eleverna lär sig i samspel med varandra och med 

pedagogerna, Vygotskij ser detta som en av hörnstenarna i det sociokulturella lärandet. 

 

Säljö (2005) skriver vidare om Vygotskijs teori om högre och lägre psykologiska funktioner, 

där de lägre funktionerna är sådant som barn lär sig tidigt i livet som till exempel ett barn som 

bränt sig på spisen och efter det är aktsam när barnet är i närheten av spisen i fortsättningen 

och de högre psykologiska funktionerna är erfarenheter som barnen tar till sig genom 

kulturella erfarenheter. Patrik beskriver detta som att eleverna i verksamheten kommer med 

orimliga önskemål på grund av att de inte känner gehör från pedagogerna. Han menar att 

eleverna lär sig att det inte är någon mening att komma med önskemål då de ändå inte 

genomförs i verksamheten. 

 

I mötet med eleverna kan pedagogerna också se hur elevernas utveckling sker när det kommer 

till att lyssna på de andra eleverna och ta till sig deras åsikter och även argumentera för sina 

egna. De flesta av de pedagoger som vi intervjuat arbetar på ett sätt där de hela tiden möter 

sina elever och detta mötet beskriver Säljö (2005) som en möjlighet att stötta de elever som 

har svårigheter att komma till tals. Susanne beskriver att hon ibland måste dra ut åsikter ur 

vissa elever. Detta kan vara svårt att upptäcka om pedagogerna inte deltar i de samtal som 

eleverna har med varandra. I dessa samtal lär sig inte eleverna enbart av sig själva eller 

pedagogerna menar Säljö (2005). De lär sig även av att se och höra hur andra elever använder 

sig av sina språkliga färdigheter och kan sätta detta till sina egna erfarenheter och därmed 

utvecklas. Vygotskij (1995) skriver att i denna process är fantasin ett viktigt verktyg då 
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eleverna använder denna för att lära sig använda sina nya erfarenheter. Fantasin används på så 

sätt att de skapar sig en föreställning av det som andra berättar och hur de kan skapa förståelse 

för det genom sina tidigare erfarenheter. Detta hjälper eleverna att försöka skapa en bild av 

konsekvenserna av deras val  
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7 Diskussion 

Många av de pedagoger som vi har intervjuat tar upp vikten av att föra samtal med eleverna 

för att få veta vad de är intresserade av vilket senare kan prägla verksamheten. Frågan man 

kan ställa sig är om pedagogerna verkligen lyssnar på elevernas intressen och ser deras olika 

behov? Pedagogerna kan säkerligen uppfatta vad eleverna säger men hur fungerar samtalen 

om inte pedagogerna delar med sig av de insikter om verksamheten som de besitter till 

eleverna. Man kan nästan tänka sig att eleverna kommer med orimliga önskemål när de inte 

vet vilka ramar de måste hålla sig inom.  

 

I ett deliberativt samtal så som vi har uppfattat det, är att båda parter ger med sig av sin del av 

saken för att senare tillsammans komma överens om något. Det handlar inte om att en part ska 

lyssna på den andra för att senare säga, när förslaget är framlagt, blankt nej utan det handlar 

om att lyssna på varandra och dela med sig av sina kunskaper. Pedagogerna på dessa 

fritidshem, anser vi, ha ett påbörjat elevinflytande i sin verksamhet då de tar sig tid att lyssna 

av elevernas önskemål. När dessa samtal äger rum lär sig eleverna i efterhand vilka typer av 

önskemål som fungerar och vi anser att pedagogerna borde ha gått ett steg i förväg i dessa 

samtal. Vi anser att pedagogerna gör ett gott arbete gällande inflytande men att de kan redan i 

början när de samtalar med eleverna klargöra begränsningarna som finns och vad eleverna bör 

tänka på när de kommer med önskemål. Det är självklart omöjligt för pedagogerna att göra 

sina elever insatta i allt som rör fritidshemmets verksamhet som till exempel det ekonomiska 

läget. I samtalen med eleverna anser vi att pedagogerna kan hjälpa eleverna med att komma 

fram till ett förslag som är genomförbart. Det kanske är så att det är brist på tid som gör att 

pedagogerna inte riktigt lyssnar på eleverna, elevgruppen som är för stor eller är de kanske för 

inkörda i sina gamla rutiner att de har svårt att börja arbeta på något nytt sätt. Det finns många 

olika tankar kring vad det är som får vissa pedagoger att skylla på olika omständigheter 

istället för att samla sin resurser och försöka göra det bästa av situationen för elevernas 

utvecklings skull. 

 

I samtalen märker vi att pedagogerna respekterar sina elever och vill att verksamheten ska 

vara så stimulerande som möjligt för att eleverna ska utvecklas inom många olika områden. 

Men vad lär sig eleverna om att ta sig tid åt att lyssna på andra människor när pedagogerna 

ibland inte riktigt lyssnar på eleverna har att säga. Man kan fråga sig varför fritidspedagoger 
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ofta säger att det finns för lite tid till allting när man kan spara en massa tid genom att lyssna 

av eleverna och på så sätt genomföra aktiviteter som eleverna finner stimulerande samt att de 

är lärorika och går att koppla till läroplanen. Vi anser att man borde ägna mer tid åt att lyssna 

samt förstå eleverna för att på så sätt få dem mer engagerade och och de får en större vilja att 

delta i aktiviteterna. Vi kan tycka att det ofta kan handla om vad pedagogerna orkar och inte 

orkar, det blir mer ett fall av att eleverna kommer med ett rimligt förslag till pedagogerna men 

att detta förslag inte faller i smaken hos pedagogerna. När man arbetar på ett fritidshem måste 

man se till elevernas önskemål och intressen, inte sina egna personliga känslor. Det kommer 

komma tillfällen då man känner att man inte vill, men man är faktiskt där för elevernas skull 

och det är en fritidspedagogs jobb att se till att eleverna trivs och mår bra. Vi anser att 

flexibilitet är en stor vinst för alla fritidshem men att det också finns rum för en struktur som 

går att vila på vid kompromisser. Pedagoger som försöker styra hela verksamheten bara 

utifrån läroplanen kan få det svårt att få med sig eleverna i aktiviteterna. En flexibel pedagog 

måste sammanfläta elevernas intresse med de mål som finns för verksamheten och vissa 

pedagoger i vår studie måste nog ta ett kliv ur sin trygghetszon och inte bara skylla på andra 

omständigheter i verksamheten. 

 

Flera av de pedagoger vi har intervjuat menar att det är de stora elevgrupperna som gör att det 

svårt att hinna lyssna på vad eleverna har att säga. De menar att deras tid helt enkelt inte 

räcker till för att lyssna på alla förslag. På grund av detta har de en förslagslåda där eleverna 

kan lämna förslag på aktiviteter som de vill genomföra i verksamheten. Vi anser att 

förslagslådan kan vara ett bra sätt för eleverna att komma till tals om man efter att ha gått 

igenom förslagen samtalar med eleverna om varför pedagogerna valde vissa förslag och andra 

inte. Detta kan hjälpa eleverna att förstå vad som är genomförbart i verksamheten. Det är 

också viktigt att förklara varför andra förslag inte blev valda och kanske med hjälp av 

eleverna anpassa dessa så att de passar inom verksamhetens ramar. 

 

Några av de intervjuade pedagogerna anser att eleverna får en personlig utveckling av att 

utöva inflytande genom att de lär sig att ta ansvar för sina val, som flera av pedagogerna varit 

inne på anser vi att ansvar och inflytande står i relation till elevernas ålder. Äldre elever bör 

ha större inflytande än de yngre. Vi anser, när det gäller yngre som äldre elever, att det är 

viktigt att se till att eleverna är medvetna om konsekvenserna av sina val. Om de ska välja 

mellan olika aktiviteter är det viktigt att de känner till de andra alternativen och vad de 

innebär för att kunna göra ett bra val. Karin pratar om att demokrati är att man inte alltid får 
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som man vill och vi håller med om detta. Det är viktigt att eleverna är medvetna om detta och 

lär sig att man ibland måste komma fram till en kompromiss.  

 

Bland de intervjuade pedagogerna är det dominerande arbetssättet att ta del av elevernas 

åsikter genom vardagliga samtal. De menar att i dessa samtal lär sig eleverna att lyssna på 

varandras förslag och utveckla dem. Här anser vi att det är viktigt att pedagogerna finns i 

bakgrunden för att någon elev inte ska bli överkörd av de andra. Det är viktigt att alla elever i 

samtalet får komma till tals och att de blir lyssnade på. När det är stora elevgrupper kan detta 

bli ett problem ,tror vi, då det kan pågå flera samtal mellan elever på ett flertal olika platser i 

fritidshemmet. Personalen kanske helt enkelt inte räcker till för att hinna lyssna på alla dessa 

samtal som ständigt pågår. Vi tror att detta kan leda till att många elevers önskemål kommer i 

skymundan och att dessa elever till slut inte kommer med några förslag då det känner att det 

är meningslöst.  

 

Som vi tidigare har nämnt är det mycket viktigt att eleverna är insatta i det som diskuteras i ett 

deliberativt samtal för att alla ska kunna komma med förslag som är relevanta för 

verksamheten. Här anser vi av våra erfarenheter att det är ovanligt att pedagoger tar sig denna 

tiden och talar med eleverna om vilka förutsättningar som finns. Det vi har sett mycket under 

de perioder vi har spenderat tid i verksamheten är att eleverna kommer med förslag och om 

detta förslag inte är genomförbart får de endast höra ett nej och att det inte går. Här anser vi 

att det är viktigt att fånga upp eleverna och samtala med dem om varför det inte går eller 

hjälpa dem att utveckla idén och försöka anpassa den till verksamhetens förutsättningar. 

 

När vi har tittat på vilka lärandeteorier som de intervjuade pedagogerna använder sig av så är 

det i samtliga fall sociokulturellt lärande som de lutar sig mot. Vi anser att när elever ska lära 

sig hur demokrati fungerar i en grupp är detta bästa vägen att gå. När eleverna i samverkan 

med varandra kan de tillsammans komma fram till lösningar på olika situationer uppstå. 

Problemet är att det kan vara svårt för alla att få komma till tals om det inte finns en pedagog 

som kan styra upp samtalet så att samtliga elever får en chans att komma till tals. Om eleverna 

ska lära sig något om hur demokrati kan fungera anser vi att det är viktigt att göra det i grupp, 

att endast få berättat för sig eller läsa om det tror vi inte ger eleverna samma kunskap som att 

faktiskt pröva att diskutera olika frågor som rör dem. Vidare anser vi att det är viktigt att de 

frågor som diskuteras rör eleverna och att de känner att de verkligen har en chans att påverka 

sin tid i verksamheten. 



37 

 

Den hermeneutiska ansats som vi valt att använda oss av känns rätt då vi är ute efter att 

studera de pedagogiska tankarna kring elevinflytande. Vi ville skapa oss en förståelse för de 

olika handlingar som pedagogerna utför i samband med arbetet med elevinflytande på 

fritidshemmet. Då kände vi att det var viktigt att vi fick samtala med några pedagoger som är 

verksamma inom fritidshemmet och inom en hermeneutisk ansats använder man sig av 

kvalitativa metoder. Vi ville intervjua några få utvalda personer för att djupare kunna ta del av 

de tankar och uppfattningar som pedagogerna har kring inflytande, då vi ville undersöka vad 

det finns för olika uppfattningar om inflytande bland fritidspedagoger i samhället kände vi att 

den rätta ansatsen var den hermeneutiska, detta för att vi ville ha kvalitativ information istället 

för kvantitativ. Vi ville kunna ställa de olika resultat vi fick mot vad forskningen och teorier 

säger för att på så sätt skapa olika synvinklar av ämnet och då få en djupare förståelse. 

 

Den kvalitativa metoden erbjöd oss möjligheten att intervjua några få personer med en 

särskild kunskap som har väldigt stor relevans för vår studie. Dessa få intervjuer ger oss mer 

material än om vi skulle ha valt en kvantitativ metod där man samlar in grund information av 

ett ämne från väldigt många personer. Då vi valde ett studieområde där man kräver 

intervjupersonernas djupare tankar kring ett visst ämne blir det inte bättre av att man 

intervjuar många personer. Därför valde vi att intervjua sex olika pedagoger om deras 

uppfattningar om elevinflytande. 

 

En svårighet som vi har upplevt under arbetet har varit att det är tidskrävande att åka och göra 

dessa sex intervjuer. Pedagogerna som vi har intervjuat har, i vissa, fall haft svårigheter att 

passa in oss i sitt schema på grund av tidsbrist. Det har även varit så att vi fått byta 

intervjupersoner på grund av detta. Det har dock inte varit några svårigheter att få pedagoger 

att ställa upp på intervjuer och alla vi har pratat med har varit positivt inställda till det, även de 

som slutligen inte kunde ställa upp på grund av yttre omständigheter. De resurser som vi har 

haft tillgängliga har också gjort att vi har fått använda oss av pedagoger på de skolor som 

ligger geografiskt sett. Vår tid och våra resurser begränsade oss i vårt urval av studiepersoner 

vilket medför att vår studie är relevant för vårt geografiska läge. Vi har trots detta försökt 

sprida ut i vilka olika skolor och kommuner som vi har valt att intervjua pedagogerna på i 

deras arbetsplats. Hade vi velat göra en mer omfattande studie hade vi behövt mer tid och mer 

resurser för att på så sätt öka spridningen till en mer nationell nivå.  
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När vi ser tillbaka på de olika intervjuerna kan vi själva se att resultaten vi har fått utav dem är 

bra men att de skulle kunnat ha bli bättre om vi hade gjort en mer utförlig planering utav 

intervjuerna. En forskare kan kanske alltid känna i efterhand då intervjuerna är klara att, 

varför ställde jag inte den frågan eller den frågan. Om man då noga gått igenom de frågor och 

möjliga följdfrågor som kunde ha uppkommit hade man varit mer förberedd i själva 

intervjuerna. Då vi kände av tidspressen av allt som skulle hinnas med innan intervjuerna 

skulle äga rum och andra omständigheter blev det att mer tid, som inte fanns, egentligen 

kunde behövt ha lagts på förberedelser av intervjuerna. Då hade vi också möjliggjort för oss 

själva att öka en spridning på de pedagoger som vi skulle ha intervjuat. Detta hade dock inte 

förändrat resultaten men vi hade fått en större geografisk spridning vilket hade medfört att 

studien hade blivit större i sin utbredning av intervjupersoner. 
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Bilaga A 

Missivbrev 

Hej! 

Denna intervju handlar om elevers inflytande i fritidshemmet och kommer att användas till 

vårt examensarbete. Intervjun är helt frivillig och samtliga personer kommer att förbli 

anonyma. Intervjun kommer också att spelas in och inspelningen kommer att raderas när 

uppsatsen blivit godkänd. 

 

Med vänlig hälsning // Anton och Tobias 

 



 

 

Bilaga B 

Intervjuguide 

Varför ska eleverna ha inflytande på verksamheten?  

 – Följdfrågor 

Hur arbetar du för att eleverna ska ha inflytande på verksamheten? 

 – Följdfrågor 

Vad har du för erfarenheter av att arbeta med elevers inflytande? 

 – Följdfrågor 


