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ABSTRAKT 

Alla som arbetar inom skolans verksamhet, där fritidshemmet ingår, ska utifrån läroplan 

och styrdokument verka för att alla elever ska utvecklas till demokratiska medborgare. I 

den här studien avgränsas det demokratiska uppdraget till att handla om delaktighet och 

inflytande i fritidshemmets verksamhet. Genom tidigare forskning så tas flera faktorer upp 

som kan främja eller hindra demokratiarbete i skolan. Elever i årskurs 3 från två fritidshem 

har i gruppintervjuer delgett sina uppfattningar kring deras delaktighet och inflytande över 

verksamheten. I studien har 14 elever intervjuats och delgett sin bild av hur demokratiska 

processer får utrymme och praktiseras på fritidshemmet. I studiens resultat har elevernas 

uppfattningar identifierats som olika grader av delaktighet samt satts i relation till 

fritidshemmets demokratiska uppdrag. Resultatet visar på en relativt låg grad av 

delaktighet samt att faktorer, så som kontinuitet, begriplighet och återkoppling till viss del 

saknas för att möjliggöra elevers inflytande. Eleverna behöver kontinuerliga situationer 

där de vet att får komma till tals samt återkoppling och information för att skapa en 

förståelse för de beslut som tas och varför. Ett medvetet förhållningssätt från 

fritidspedagogerna är nödvändigt för att ett demokratiskt arbete ska vara en del av 

fritidshemmets verksamhet. Strategier och verktyg med syfte att utveckla elevernas 

demokratiska kompetenser behövs för att ge eleverna goda förutsättningar att fostras till 

demokratiska medborgare.  

 

Nyckelord: Fritidshem, delaktighet och inflytande, gruppintervju, barns perspektiv och 

barnperspektiv, demokratiska processer. 
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1 INTRODUKTION 
Som lärarstudenter med inriktning mot arbete i fritidshem har vi under vår utbildning 

ofta återkommit till vikten av att möta elever och deras tidigare erfarenheter och 

intressen. Det finns tydligt uttalade mål för att såväl skolan som fritidshemmen ska 

bedriva en verksamhet på demokratiska grunder. Samtidigt verkar det finnas en viss 

avsaknad av tidigare forskning kring barns perspektiv på elevinflytande i 

fritidshemmet. Den nuvarande forskningen tenderar att fokusera på elevinflytande i 

skolans obligatoriska verksamhet. I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet (Skolverket 2011) finns ett tydligt demokratiskt perspektiv där elevers 

delaktighet och inflytande skrivs fram. I läroplanen finner vi följande citat: 

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska 

omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska 

fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen 

och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för 

elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid 

ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras 

inflytande över utbildningen (Skolverket, 2011, s.15)  

Barnombudsmannen (2006) belyser barns rätt till att kunna påverka sin vardag och 

situation, bli respekterad och lyssnad på, på samma villkor som vuxna (a.a.). I en 

artikel av Bengts (2013) om barns inflytande så framkommer det tydligt att pedagoger 

över lag är positiva till elevinflytande och barns rättighet att bli hörd. Samtidigt saknar 

pedagogerna kunskap och strategier för att främja inflytande i praktiken och det finns 

en osäkerhet i att bjuda in barn i beslutsfattandet. Inflytande handlar inte om att vuxna 

ska avsäga sin makt och lämna över ansvaret helt till barnen, utan att de ska ha ett 

medvetet förhållningssätt där barns bjuds in och där beslut tas gemensamt. Det ligger 

i vuxnas ansvar att ge barnen de verktyg och förutsättningar för att de ska få möjlighet 

att utvecklas till demokratiska medborgare (a.a.). I den här studien vill vi närma oss 

barns perspektiv genom att på två fritidshem föra intervjuer med elever om hur deras 

möjlighet till delaktighet och inflytande upplevs samt undersöka hur de uppfattar att 

fritidshemmens arbete med demokratiska processer. 
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2 BAKGRUND 
Skolans demokratiska uppdrag är mångfasetterat. I den här studien fokuseras det 

främst på fritidshemmet och elevers rätt till delaktighet och inflytande. Fritidshemmet 

är en pedagogisk verksamhet där elever från förskoleklass och fram till årskurs 6 kan 

vara inskriva. Verksamheten är ett komplement till skolan och hemmet som främst 

verkar efter skoltid (Skolverket, 2007). Av tidigare forskning, som kommer att tas upp 

i bakgrunden, framgår det att forskare i de flesta fall kopplat delaktighet och inflytande 

till den obligatoriska skolans verksamhet, vilket innebär att ett fritidshemsperspektiv 

saknas. Dessutom förs barns perspektiv enligt Halldén (2003) sällan fram inom den 

forskning som finns kring barns delaktighet och inflytande.   

Nedan kommer tidigare forskning att lyftas fram som behandlar elevers delaktighet 

och inflytande i skolan, hur barns perspektiv kan användas i forskning samt olika 

teorier kring delaktighet. Även demokratibegreppet kommer att beröras ur ett 

skolpolitiskt perspektiv. Inledningsvis tydliggörs fritidshemmets och skolans riktlinjer 

med koppling till delaktighet och inflytande. 

I studien kommer benämningen på barn varieras mellan barn och elever. I tidigare 

forskning och skollagar finns en blandad benämning oavsett det handlar om skola eller 

fritidshem. Senare styrdokument och skollagar benämner barn på fritidshemmet som 

elever då fritidshemmet som pedagogisk arena fått en alltmer tydlig roll i 

utbildningssammanhang.  Däremot skiljer sig de olika benämningarna beroende på om 

författaren eller forskaren syftar på barn som aktörer i en pedagogisk verksamhet, 

alltså elever, eller på barn ur ett samhälls- eller ett helhetsperspektiv. Barns perspektiv 

och barns rättigheter i relation till demokrati, delaktighet och inflytande kommer i 

studien att belysas främst i en skolkontext. 

2.1 Fritidshemmets demokratiska uppdrag 

Både i läroplanen och i de allmänna råden för kvalitet i fritidshem (Skolverket, 2007, 

2011) beskrivs vikten av demokratiskt arbete i skolan och i fritidshemmet. I 

Skolverkets (2007) allmänna råd beskrivs fritidshemmets roll i demokratiarbetet och 

vikten av att ta vara på barns delaktighet och inflytande. Barn ska bli hörda samt få 

möjlighet att skapa strategier för elevinflytande.  

För att kunna agera demokratiskt behöver barn delta i demokratiska processer som 

till exempel samlingar, planeringar, möten och utvärderingar. Delaktighet, utifrån 

erfarenhet, ålder och mognad, är en grundförutsättning för barns möjligheter att 

föra sin egen talan och påverka. Det är dock viktigt att inte bara det inflytande som 

sker vid gruppaktiviteter stärks utan även barnets inflytande över sina egna 

aktiviteter. (Skolverket, 2007 s.27-28) 

Skolverket (2007) framhåller att det ligger i fritidspedagogernas uppdrag att aktivt 

stärka barns möjligheter att påverka och känna ansvar i såväl formella som informella 

sammanhang. För att barnen på fritidshemmet själva ska uppfatta att de har inflytande 

över verksamheten, är det viktigt att fritidspedagogerna har ett tydligt förhållningssätt. 

De behöver därför vara lyhörda och återkoppla till barnen om när och hur deras 

påverkan sker.  

Begreppet värdegrund beskriver Pihlgren (2012) som ett komplext och svårdefinierat 

begrepp, där dess innebörd i skolsammanhang innefattar områden som etik, demokrati 

och uppförandenormer. Vad värdegrunden innebär i skolans praktik beror på varje 

skola och lärares tolkning av värdegrundens innebörd. 
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Skolans värdegrund tenderar ofta, enligt Pihlgren (2012) att förknippas med 

antidiskriminering och förebyggande av mobbning, där metoder och material 

efterfrågas. Då tid och energi läggs på att befästa dessa metoder hos eleverna tenderar 

skolan att ge värdegrundens andra centrala delar, så som elevers delaktighet och 

inflytande, en allt för liten roll (a.a.).  Även Skolverket (2011) ser dessa delar som 

betydelsefulla ur ett fostransuppdrag. Eleverna ska lära sig att ta ansvar för sina egna 

studier och lärandeprocesser men också utveckla förmågan att arbeta under 

demokratiska former tillsammans med andra. Pihlgren (2012) beskriver att skolans 

värdegrund har förändrats över tid där samhälleliga reformer gjorts för att utveckla 

elever att växa in i den medborgerliga norm som utifrån styrdokument och skollagar 

förespråkas. Därmed ska eleverna utvecklas till demokratiska medborgare ”eftersom 

det är viktigt ur ett samhällsperspektiv för att bevara och stärka demokratin” 

(Pihlgren, 2012, s.61-62). En betydelsefull utgångspunkt i skolans värdegrunds- och 

demokratiarbete, är att “Eleverna har rätt att säga sin mening, få den respekterad och 

kunna påverka beslut, även om de inte alltid kan bestämma.” (Pihlgren, 2012, s.62). 

En av lärarens uppgift är att arbeta med demokratiska processer vilket innebär att 

använda arbetssätt och strategier som utvecklar elevernas demokratiska 

förhållningssätt och kunskaper om demokratins innebörd (Pihlgren, 2012). Dessutom 

ska eleverna få inblick och förståelse för hur deras inflytande kan tillämpas i praktiken 

(Skolverket, 2007). 

Fritidshemmets demokratiska uppdrag kan i punkterna nedan sammanfattas utifrån 

läroplanens mål kring elevers ansvar och inflytande (Skolverket, 2011), 

demokratiarbetet enligt allmänna råden för kvalitet i fritidshem (Skolverket, 2007) och 

med stöd från Pihlgrens (2012) analys av skolans värdegrundsarbete. 

Fritidspedagogerna ska: 

 

 Ge elever information, möjlighet att påverka och återkoppling.  

 Främja elevers möjlighet att ta eget ansvar för och att påverka sin omgivning 

samt de aktiviteter som de deltar i. 

 Skapa lärandesituationer i t.ex. samlingar och vid planering, där demokratiska 

processer används och ger eleverna utrymme till inflytande. 

 Utgå ifrån elevers ålder och mognad för att främja elevers delaktighet och 

inflytande. 

Vikten av inflytande kan även kopplas samman med elevers trivsel och välbefinnande. 

I Skolverkets (2000) sammanställning Med demokratin som uppdrag beskrivs det att 

ett gott socialt klimat är en viktig och grundläggande del för trivseln i skolan. Enligt 

Skolverkets studier så visar det sig att ett gott klimat uppstår ur en sammansvetsad 

personalgrupp och en ledning som vill verka för goda relationer och inflytande. Låg- 

och mellanstadieskolor tenderar att lyckas bättre än skolor med äldre elever med att 

skapa och upprätthålla relationer, då man i skolan mer medvetet arbetat med relationer, 

värdegrundsfrågor och trivsel med yngre elever. I högre årskurser fokuseras det istället 

mer på att eleverna ska nå kunskapskraven och mindre fokus läggs vid 

värdegrundsfrågor. För att elever ska ta ansvar krävs också att det finns utrymme och 

möjligheter till att påverka och att känna en meningsfullhet med det, dvs. att eleverna 

får inflytande och att skolans vuxna är lyhörda. 
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2.2 Barns perspektiv och barnperspektiv 

År 2005 genomförde Barnombudsmannen (2006) en omfattande undersökning om 

barn och ungas möjligheter till inflytande inom diverse verksamhetsområden i 

kommuner och landsting. I studien framkommer det att skolan är ett område där elever 

kan få utrymme för inflytande. Studien omfattade årskurserna 4- 9 samt 

gymnasieskolor. Barnombudsmannen har i studien valt att belysa elevernas egna 

uppfattningar om hur de ser på inflytandeprocesser. I rapporten framgår det bland 

annat att eleverna anser att lärare relativt ofta lyssnar på elevernas förslag och 

synpunkter, men att eleverna sällan får gehör för sina förslag och åsikter. Eleverna 

menar att de får sällan klarhet i hur lärarna går vidare med synpunkter eller tar tag i de 

problem som lyfts fram eftersom lärarna inte ger någon återkoppling. 

Barnombudsmannen lyfter flera gånger fram i studien, vikten att arbeta utifrån ett 

barns perspektiv. Diskussioner kring barn och unga berörs ofta ur vuxnas perspektiv. 

Att den vuxne endast ser problematik i förhållande till sig själv och inte relaterar till 

barnens realitet. Barnombudsmannen framhåller att vuxna behöver respektera och 

värdera barns åsikter och idéer på samma nivå som sina egna om de vill främja barns 

delaktighet och inflytande. Förändringen måste ske i de vuxnas förhållningssätt.  

Viktigast för ett ökat barnperspektiv är dock att vi vuxna ständigt funderar på våra 

attityder till barns och ungas vardagsfrågor och att vi funderar på varför vi så ofta 

tycker att våra egna frågor är så mycket viktigare än barns och ungas. 

Förändringen börjar inte hos någon annan. Den börjar hos oss själva. 

(Barnombudsmannen, 2006, s.7) 

Halldén (2003) har i sin artikel i Pedagogisk forskning i Sverige beskrivit hur 

begreppet barnperspektiv kan definieras och hur det har används inom 

forskningsstudier. Något som Halldén lyfter fram är att en gemensam nämnare för 

dagens barndomsforskning, där barn ses som aktiva och sociala individer och inte bara 

blivande vuxna. En grundläggande aspekt inom barndomsforskning är därför att 

försöka förstå barnens perspektiv och levnadsvillkor och sätta deras perspektiv och 

erfarenheter i centrum. Forskning kring barn och deras omgivning utgår inte alltid ifrån 

barnens röster, en del forskare fokuserar istället på barnens omgivning, de strukturer 

och den kultur som barnen befinner sig i. Halldén (2003) beskriver att skillnaden 

mellan barns perspektiv och barnperspektiv är att de olika perspektiven har olika 

ursprungskällor. En vuxen kan närma sig barns perspektiv men aldrig helt inta det. Ett 

barns perspektiv är barnets egen tolkning och det som barnet förmedlar, ett 

barnperspektiv kan däremot beskrivas som en tolkning av exempelvis en forskare eller 

pedagog som görs utifrån vad de anser vara för ”barnets bästa”.  

Ett exempel på forskning som belyser hur ett barns perspektiv skiljer sig från vuxnas 

uppfattningar om barnet, är Qvarsells (2003) studie. Utgångspunkten till studien var 

att pedagoger på en skola kände oro över barns ökade mediabruk och minskande av 

lek. Genom en enkätundersökning fick barnen beskriva sin lek och användning av 

media. Resultatet i studien visade att barn och pedagogers sätt att se på vad som störde 

och tog fokus från leken, skilde sig markant från varandra. Enligt pedagogerna tog 

mediabruket tid från barnens lek, dock ansåg pedagogerna att skolarbetet inte blev 

lidande. Barnen ansåg däremot att skolarbetet var den avgörande faktorn till att de inte 

hann leka i önskad utsträckning. Användandet av olika media blev istället substitut för 

den saknade leken. Qvarsells studie visar på hur barns perspektiv kan tillföra oväntade 

resultat och nya perspektiv då vuxna aldrig själva kan förutse hur barn ser på olika 

fenomen. Det finns därför en stor vinst i att inkludera barnen i utvärderingar och 
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forskningsstudier. ” »Att se» barnen har kommit att bli viktigt, och ännu hörs inte så 

ofta uttalanden om »att höra barnen»” (Qvarsell, 2003, s.107) 

2.3 Demokratiska processer 

Demokratiska processer innebär att på en demokratisk grund, ta gemensamma beslut. 

Olika modeller och strategier finns men gemensamt för dem är att besluten och 

diskussionerna vilar på grundläggande normer och värderingar (jmf. Pihlgren, 2012, 

Skolverket, 2007) 

En framträdande teoretiker och filosof inom det utbildningsvetenskapliga området var 

John Dewey. Han förespråkade sociala lärandeprocesser där individen framställs som 

en aktiv deltagare och medskapare av sitt lärande och utbildning (Dewey, 1999). I 

verket Demokrati och utbildning lyfts kommunikation och demokratins relevans fram 

inom utbildningsvetenskapliga sammanhang, även om detta är beskrivet ur 1940-talets 

skola och samhällsstruktur. För att fostra barn och ungdomar in i samhällets 

gemenskap förutsätter det en skolpraktik där innehållet behöver sättas i relation till 

elevernas vardag och verklighetsuppfattning. Genom fostran förs värderingar och 

kunskap vidare till nästkommande generation.  

Hart (1997) lyfter fram några grundläggande demokratiska modeller som förekommer 

i skolan och har kartlagts av pedagoger i Educators for Social Responsibility från 

Cambridge, Massachusetts. Den första modellen kallas Authoritarianism och kan 

översättas till Auktoritärism. Denna modell är en vanligt förekommande typ av 

beslutsfattning i skolan där slutgiltiga val och beslut tas av en auktoritet. Direkt 

Demokrati är den modell som betyder att alla som berörs av beslutsfattningar deltar i 

beslutsprocessen där majoriteten av rösterna vinner. En annan modell kallas för 

Representativ demokrati. Likt direkt demokrati baseras den på majoritetsröster, där 

barnen får möjlighet att välja ut representanter som ska föra deras röster i olika 

valfrågor. En modell som är förekommande i skolan beskrivs som en blandning mellan 

auktoritärism och representativ demokrati. Denna modell kallas Delegation of 

responsibilites, Systematisk ansvarsfördelning.  En auktoritet, exempelvis en lärare, 

fördelar ansvaret av olika uppgifter på representanter bland barnen. Modellen är 

fördelaktig då barnen får träna i vad det innebär att ha ansvar och vara delaktig. Dock 

har modellen kritiserats då ansvarsprocessen ger sken av att vara demokratisk 

representativ men att den i grunden bygger på auktoritära beslutsprocesser. 

Slumpmässigt val är modell som barnen själva använder sig av i lekar och spel. Den 

används för att ge en rättvis utlottning eller opartisk fördelning av uppgifter hos lärare 

och elever.  Ole-dole-doff-utslagning samt lottning är exempel på denna modell. Den 

sista modellen är Konsensus. I beslutfattande genom Konsensus ger deltagare sin 

uppfattning och sitt perspektiv i en fråga, för att sedan tillsammans komma fram till 

ett beslut. Det innebär dock inte att alla ska vara helt eniga i en sakfråga, utan att allas 

perspektiv lyfts fram. Genom att diskutera med barnen om de nämnda modellerna får 

barnen en inblick i vad demokrati innebär, de får också möjlighet att utveckla en egen 

bild över hur demokrati kan och bör praktiseras i deras vardag. 

Kommunikation beskrivs av Dewey (1999) som en betydelsefull del för ett samhälles 

bestående existens. Genom kommunikation upprätthålls och skapas traditioner och 

normer mellan människor som speglar samhällets gemensamma grund. 

Kommunikation handlar om att kunna kommunicera på flera plan, att kunna ta del av 

andra individers erfarenheter, åsikter, bakgrund och sätta sig in i den andres livsvärld. 

Alla påverkas av sin omgivning och människans samhälleliga attityder och 

uppfattningar vilar på gemensamma normer. Människan lär sig inte endast genom att 
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ta del av samhälleliga och sociala strukturer i teorin utan behöver också erfara och 

tillämpa dessa i praktiken.  

Thornberg och Elvstrand (2012) beskriver i sin artikel relationen mellan elever och 

vuxna i skolan. I skolan finns en dold läroplan som består av oskrivna regler och 

normer. Den dolda läroplanen eftersträvas i skolan och tenderar att stå över läroplanens 

demokratiska riktlinjer. Enligt de oskrivna reglerna hör det till att elever ska följa 

riktlinjer, rutiner och tider som är förutbestämda och lär eleven att leva under 

förutsättningar som de inte kan påverka. Thornberg och Elvstrand belyser vidare att 

även om det inom skolan är eftersträvansvärt att följa en auktoritet så kan det också 

föra med sig vissa konsekvenser. Bristen på elevers inflytande motverkar läroplanens 

mål och riktlinjer som belyser vikten av elevinflytande och demokratiska processer. I 

längden kan detta också lära eleverna att följa och lita blint på auktoriteter som leder 

in eleverna på vägar som går emot deras egna normer och värderingar.  

I Thornbergs och Elvstrands (2012) studie lyfts två former av förtroende fram som 

förekommer inom skolan. En form av förtroende som identifierats är naiv tillit vilket 

innebär att elever i en skolkontext litar på lärarna av den enda anledning att de är vuxna 

och att de därför skulle veta bättre än eleverna. Elevernas utvecklande av demokratiska 

kompetenser hämmas när eleverna inte får förståelse för ett innehåll eller får delta i 

beslutsprocesser. Den andra formen som bygger på ett grundläggande förtroende 

innebär att eleverna har ett förtroende baserat på kunskap och förståelse. Det finns en 

progression från naiv tillit till att ha ett grundläggande förtroende som bygger på en 

utvecklad medvetenhet hos eleverna. Eleverna ställer sig då mer kritiskt till de regler 

och beslut som påverkar deras vardag, vilket ställer krav på att läraren vinner elevernas 

förtroende. Enligt Thornberg och Elvstrand finns det både regler och ramar att förhålla 

sig till redan vid skolstart. I studien har elever blivit tillfrågade om hur de ser på regler 

som finns på skolan där eleverna berättar att det är lärare och rektorn som tagit beslut 

kring dessa.  

They trust in the teachers’ competence to make good rules. ‘‘They make things 

fair/.../that all the children have the same rules’’ (a girl, kindergarten class). At the 

same time they mistrust and suppress themselves as rulemakers. ‘‘If the pupils 

decided the rules in school, they would make bad rules. There would be no rules 

against shouting in classroom, running in corridors, fighting, teasing and so on’’ 

(a boy, second grade). (Thornberg och Elvstrand, 2012, s.50) 

Eleverna i studien (Thornberg och Elvstrand, 2012) känner en tillit till att vuxna skapar 

regler som är bra och nödvändiga för dem, samtidigt finns det en låg tillit till den egna 

förmågan att skapa goda förutsättningar för ordning och trivsel. Utan regler skulle 

eleverna enligt dem själva springa inomhus, retas, svära och skapa kaos. Thornberg 

och Elvstrand menar att elevernas misstro på den egna förmågan att skapa ordning och 

fungerande regler kommer ur elevers förutfattade meningar och inte ur deras 

erfarenheter över hur det är. Det framkommer delade meningar och aspekter som 

strider mot varandra i studien. Samtidigt som vissa elever har en naiv tillit till vuxna 

så uttrycker andra elever att de vill vara med vid beslut kring exempelvis regler 

eftersom reglerna som finns påverkar elevernas vardag. En elev uttrycker en misstro 

till vuxnas förmåga att se till barnens önskemål vid förbud och liknande. 

2.4 Delaktighet och inflytande 

Ordet demokrati kan innebära många olika aspekter, där ingår delaktighet och 

inflytande (Ekman och Pilo, 2012). Ekman och Pilo beskriver att även delaktighet kan 

tolkas på flera olika sätt, man kan se delaktighet ur både passivt och aktivt deltagande 
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med den skillnaden att deltagandet sker genom att ta del av en aktivitet eller att vara 

med vid beslutsfattande (a.a.). I likhet med föregående resonemang beskriver 

Elvstrand (2009) att delaktighet kan vara av social eller politisk karaktär då delaktighet 

sätts i relation till gemenskap eller möjlighet till inflytande (a.a.). Begreppen 

delaktighet och inflytande har i vissa sammanhang liknande innebörder, vilket kan 

urskiljas delaktighet benämns i relation till beslutsfattande processer. Tholander 

(2005) har i en studie om demokratiarbete i skolan fokuserat på elevinflytande. Hans 

benämning på inflytande har en nära anknytning till den politiska delaktighet som 

Elvstrand (2009) beskriver. 

I en studie där olika högstadieskolor ingått lyfter Rönnlund (2013) fram hur 

elevinflytande kan fungera i praktiken. Med utgångspunkt i elevinflytande i skolans 

fostransuppdrag liksom inflytande som rättighet, visar forskningsresultatet på en 

spricka mellan elever och lärares bild av det demokratiska uppdraget. Trots att 

elevinflytande över tid fått en allt påtagligare roll i skolpolitiken, där nya 

samhällsstrukturer ökat kraven på demokratisk fostran, så har elevinflytande inte fått 

något stort genomslag. Hon problematiserar att riktlinjer och mål ofta framhålls i 

skolans styrdokument utan direkta riktlinjer om hur skolans uppdrag kan omsättas i 

praktik. Uppdraget lämnas därmed åt betraktarens egen tolkning, vilket Rönnlund 

menar kan resultera i en olikartad praktik som baseras på individuella och lokala 

tolkningar. Hos lärarna ser Rönnlund tydliga fostrandeambitioner vilka särskilt får 

utrymme i formella sammanhang som elev- och klassråd. Elevernas föreställningar 

visar dock på att elevinflytande enligt dem är något som syftar till nuet där 

medbestämmande bör vara en rättighet i skolans vardag. Dessa delade förhållningssätt 

till elevinflytande resulterar i oenigheter mellan inflytandets innebörd i praktiken. 

Trots varierad syn på elevinflytandets innebörd menar Rönnlund (2010) att både 

elevernas rättighetsförankrade syn och lärarnas fostrandeambition inryms under 

skolans demokratiska uppdrag. Elvstrand (2009) beskriver de olika perspektiven som 

här och nu, samt för framtiden. De olika perspektiven innebär att se 

delaktighetsaspektens uppkomst ur barns rättigheter eller att genom ett långsiktigt 

arbete skapa goda demokratiska medborgare. För att nå skolans mål och riktlinjer är 

det enligt Elvstrand viktigt att ha som mål att arbeta parallellt mellan de olika målen. 

Elever som är medvetna om sina rättigheter visar ofta på ett engagemang och ställer 

också krav på skolan och lärarna. Både ett här och nu perspektiv och ett 

framtidsorienterat synsätt på demokratiuppdraget bör finnas parallellt i skolan för att 

komplettera varandra. 

Rönnlund (2010) beskriver vikten av att ha en uttalad och gemensam syn på vad 

elevinflytande innebär och hur den ska främjas. Det finns i enighet med Elvstrand 

(2009) samt Ekman och Pilo (2012) olika sätt att vara delaktig på men det går också 

att urskilja olika grader av delaktighet.  

För att kunna mäta barns delaktighet har Harts (1997) utarbetat en version av Sherry 

R. Arnsteins Ladder of citizens participation, som från början syftade till att mäta 

medborgares grader av delaktighet och inflytande. I Harts version har ett 

barnperspektiv tillkommit och stegen har översatts till svenska av Elvstrand (2009) 

och benämnt som delaktighetsstegen. Stegen består av 8 nivåer som enligt Hart (1997), 

ska symbolisera grader av barns delaktighet inom projekt av vuxna där barn har 

involverats. Inom de nedersta tre nivåerna av delaktighetsstegen saknar barnen 

delaktighet enligt Harts kategorisering. För att bli delaktig menar Hart att en 

grundläggande aspekt är att bli informerad, utöver det ska det finnas möjlighet att göra 

sig hörd och att få vara med och ta beslut. Nedan används Elvstrands (2009) 
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översättning av nivåerna samt en sammanfattad tolkning av Harts (1997) beskrivning 

av nivåernas innebörd.  

Tabell 1. Delaktighetsstegens 8 nivåer av delaktighet (efter Elvstrand 2009 och Hart 1997) 

8. Initierade av barn, 
gemensamma beslut med 
vuxna 

Barn genomför projekt som de själva initierat, vuxna 
närvarar och tar gemensamma beslut med barnen. 

Vuxna blir ett stöd på barnens villkor och skapar goda 
förutsättningar för att föra ett projekt framåt. 

7. Initierade beslut och styrda 
av barn 

Barn både initierar och styr över egna projekt i en 
miljö och under förutsättningar vuxna styrt över. 

6. Initierade av vuxna, delade 
beslut med barn 

Vuxna står för utformningen och de slutliga besluten 
inom ett projekt. Barns perspektiv efterfrågas och 
barn bjuds in att vara delaktiga i de beslut som tas. 

Barn får information om kompromisser samt om när 
och hur barnens förslag tillgodoses 

5. Rådfrågade och 
informerade 

Vuxna informerar barnen kring projektet och viss 
möjlighet finns för barnen att delge sina åsikter, 
återkoppling ges efter resultat/genomförande. 

4. Anvisade men informerade Vuxna informerar och anvisar barnen om projektet 
men barnens åsikter efterfrågas ej.  

Information är en grundläggande del för att kunna bli 
delaktig. 

3. Symbolvärde Ambition att barn ska innefattas i projekt, utåt sett 
har de en roll i projektet men i verkligheten saknas 
utrymme för barnens åsikter och delaktighet. 

2. Dekoration, betydelselös Budskap sprids med barn som avsändare men 
mottagaren förstår att barnen inte varit delaktiga. 

1. Manipulation Mottageran manipuleras att tro att barn varit 
delaktiga.  

 

Hart (1997) poängterar att projekt för barn också bör involvera barn i samtliga 

beslutsprocesser. Barn ska bli erbjudna att vara delaktiga även om de inte alltid väljer 

att vara aktiva vid beslutsfattande. De grundläggande aspekterna för en ökad 

delaktighet kan sammanfattas som att bli informerad, rådfrågad samt att få 

återkoppling. Dessa aspekter ökar delaktigheten men också barns förståelse för 

beslutsprocesser och genomförande. Skolverket (2007) belyser, likt Hart, 

fritidspedagogers förhållningssätt som betydande där återkoppling, information och 

elevers deltagande i beslutsprocesser ska omfatta fritidsverksamheten. 

Elvstrand (2009) presenterar i sin avhandling hur delaktighet i skolans vardagspraktik 

kan fungera och hur hinder och möjligheter påverkar elevers inflytande. I sin studie 

har hon bland annat gjort observationer och samtalat med lärare och elever. Resultaten 

har satts i relation till Harts delaktighetsstege och Elvstrand menar att elevers grader 

av delaktighet är varierande mellan olika individer samt inom olika situationer i 
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skolan. En teori som Elvstrand har formulerat är att elever gör sig delaktiga genom att 

inflytandeförhandla, det är en metod som bygger på att elever genom argumentation 

får inflytande och att vuxna avsäger sig delar av sitt inflytande. I skolan är eleverna i 

beroendeställning till sina lärare eftersom det är dem som sätter upp 

förhållningsramarna kring delaktighet och inflytande. Det är därför av stor vikt att 

lärare och pedagoger aktivt arbetar fram gemensamma mål och riktlinjer för hur 

eleverna ska ges utrymme för delaktighet. Förutom de vuxnas förhållningssätt och de 

ramafaktorer som finns i skolan så sker också en förhandling av delaktighet mellan 

eleverna. I en grupp av elever kan delaktighetsgraderna variera från individ till individ 

beroende på hur aktiva eleverna är men också hur de själva upplever sin delaktighet. 

Elvstrand (2009) har utifrån sina forskningsstudier om elevers delaktighet identifierat 

faktorer som främjar respektive hindrar elevers möjligheter till delaktighet och 

inflytande i skolan. För att en social gemenskap och inflytande ska bli möjligt har 

Elvstrand identifierat att kontinuitet är viktigt och att diskontinuitet tenderar att 

motverka elevernas möjligheter. Diskontinuitet innebär en osäkerhet från elevernas 

sida då de inte vet vad de kan förvänta sig för gensvar från de vuxna i deras närhet. 

Det finns också en risk för att eleverna ger upp hoppet om inflytande om de känner att 

deras förslag och önskemål sällan eller aldrig följs upp. För att öka elevernas känsla 

av delaktighet behöver omgivningen bestå av kontinuitet med tydliga strukturer, 

trygga sociala grupper och vuxna som eleverna har förtroende för. Förståelse för de 

vuxnas förhållningssätt är viktigt för att eleverna i studien ska uppleva att de blir 

rättvist behandlade. Därför är begriplighet en av de faktorer som Elvstrand(2009) 

nämner som betydelsefull, vilket kan liknas med Harts (1997) resonemang om att 

information är en grundläggande förutsättning för att barn ska uppleva delaktighet. 

Tholander (2005) har studerat hur elever agerar kring de demokratiska former som 

skolan erbjuder och presenterar i sin artikel hur elevdemokrati och inflytande kommer 

till uttryck. Bland annat resonerar han om hur demokratiska arbetsformer kan möta 

olika hinder. Tholander framhåller utifrån sina resultat att elever inte lyckas uppnå den 

graden av inflytande som de enligt förordningar har rätt till. Elever vill ha ett större 

inflytande än vad de har och i stora drag saknar de kunskaper och grundläggande 

förmågor som krävs för att utöva inflytande. I sitt resultat betonar Tholander bland 

annat att demokratiska arbetsformer inte uppstår automatiskt utan att demokratiska 

förhållningssätt skapas av de aktörer som är medverkande. Tholander drar slutsatser 

kring att elevernas egna förhållningssätt inom en grupp kan vara mer demokratiskt 

berövande än lärarens förhållningssätt i vissa fall. Tholander menar att möjligheterna 

till inflytande och demokratiska arbetsformer inte alltid tas tillvara på, han menar att 

demokrati ”ständigt måste erövras och återerövras av eleverna” (Tholander, 2005, s. 

25). En av Tholanders slutsatser är att en demokratisk arbetsform inte alltid medför ett 

demokratiskt klimat eller arbetssätt, elever som lämnas för att på egen hand 

upprätthålla demokratiska arbetsformer saknar de färdigheter som krävs. 

I FoU-rapporten Att gestalta och förstå demokratiska värderingar i fritidshemmets 

arbete (Berg, Forsberg, Hedman, Helmerson, Johansson, Nilheim, Stöpfgeshoss, 

2011) redovisas fritidspedagogers syn på sin verksamhet och bland annat hur arbetet 

med delaktighet och inflytande kan fungera. I rapporten framkommer olika sätt, 

informella och formella metoder som ökar barns delaktighet och inflytande. 

Stormöten, förslagslådor, vardagliga samtal, lyhördhet och tillit är några av de 

fungerande metoderna för att närma sig elevinflytande. Pedagogerna på fritidshemmen 

som deltagit i studien anser själva att de har ett ansvar för att skapa fungerande 

strukturer där eleverna får utrymme för att komma med förslag och åsikter. Utan 
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lyhörda och tillåtande pedagoger får barnen inte möjlighet att bli delaktiga eller att ha 

inflytande. Pedagogerna kan ge plats till eleverna att själva genomföra olika moment 

med eller utan handledning, på så sätt övas elevernas ansvarstagande. I rapportens 

resultat beskriver en pedagog vikten av att ta vara på elevernas initiativ.  

Det är kärnan för vår verksamhet och styr verksamheten. Barnens initiativ, 

verksamheten och initiativen styr hela dagen. Man vill att grunden ska utgå från 

barnen. En aktivitet växer och man vet inte vad det tar vägen. Barnen konstruerar 

själva det de behöver för sina aktiviteter. De bearbetar det som är aktuellt för dem 

själva. Det är viktigt att oftare säga ja till barnen. (Berg, m.fl. 2011, s. 14) 

I rapporten (Berg m.fl. 2011) finns en stor tilltro till barnens initiativ och möjlighet till 

att ha inflytande över verksamheten, fritidspedagogerna visar på hur viktigt de tycker 

att det är att barnen blir hörda och bekräftade. I resultatet framkommer även 

resonemang om hur barns delaktighet och inflytande hör samman med att låta barnen 

ta ansvar. En annan viktig egenskap är att kunna kompromissa och att även kunna se 

till andras perspektiv vilket fritidspedagogerna menar att de kan bidra till i sitt arbete.  

2.5 Sammanfattning 

Genom styrdokument, forskningsresultat och teorier om skolans värdegrundsarbete 

och demokratiska uppdrag återkommer begreppen delaktighet och inflytande. 

Begreppen är besläktade även om vissa forskare väljer att endast tala om delaktighet 

medan andra benämner liknande processer som inflytande.  Med delaktighet har vi 

anammat Elvstrands (2009) beskrivning av social och politisk delaktighet där 

inflytande inryms som en del av den politiska delaktigheten, för att inflytande ska bli 

möjligt krävs det att en delaktighet i gruppen och i beslutsprocesser finns. I den här 

studien förekommer de båda begreppen som en helhet där den ena inte utesluter den 

andra. Delaktighet innebär dels att ingå i en grupp eller att vara med i en aktivitet men 

det kan också innebära att vara aktiv och ha inflytande i beslutsprocesser. För att 

förtydliga hur vi ser på begreppen delaktighet och inflytande har vi i Tabell 2 visat hur 

de olika begreppen står i relation till varandra. Utan deltagande är inte inflytande 

möjligt, då båda aspekterna ingår i begreppet delaktighet. I studien används begreppen 

delaktighet och inflytande med innebörden av inflytande över beslut. 

Tabell 2. Relationen mellan delaktighet och inflytande. (Egen tabell) 

 Socialt inflytande Inflytande över beslut 

Aktivt deltagande Deltar aktivt i en grupp/aktivitet. 
T.ex. I en gympasal deltar eleverna 
aktivt i en lek, tar för sig och bidrar 
till det sociala samspelet. 

Medverkar aktivt vid 
beslutfattande. 
T.ex. I en samling fattar vuxna och 
aktivt deltagande elever beslut 
tillsammans. 

Passivt deltagande Deltar passivt i en grupp/aktivitet. 
T.ex. I en gympasal deltar eleverna 
passivt i en lek, de är med i 
gemenskapen men bidrar inte till 
det sociala samspelet. 

Medverkar passivt vid 
beslutfattande. 
T.ex. I en samling fattar den vuxna 
beslut och delger information, där 
eleverna är passiva åhörare. 

 

Som både Rönnlund (2010) och Pihlgren (2012) har nämnt så har skolans 

demokratiuppdrag förändrats och förstärkts över tid, samtidigt visar Elvstrands (2009), 

Rönnlunds (2010) och Tholanders (2005) studier att delaktighet och elevinflytande 

fortfarande är något som brister i skolornas demokratiarbete. Eftersom det finns en 

avsaknad i styrdokumenten om hur skolan ska nå uppdragets demokratiska riktlinjer 
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lämnas skolorna åt sin egen tolkning, vilket resulterar i en osäkerhet och varierad grad 

av delaktighet och inflytande. Tholanders (2005) och Elvstrands (2009) studier visar 

på att även om det skapas strukturer som främjar delaktighet och inflytande, så krävs 

det också att elever får möjlighet att utveckla förmågor och strategier för hur inflytande 

tillämpas. Dewey (1999) förespråkar att grunden för att fostra demokratiska 

medborgare är att kunna befästa teorier och förståelse genom att aktivt delta i 

demokratiska processer. Det kräver att eleverna lär sig att skapa förmågan att ta till sig 

andras perspektiv, kunna kommunicera och samarbeta med andra (a.a.). I den 

forskning som vi har tagit del av återkommer dessa grunder för vad som anses 

grundläggande för delaktighet och inflytande i praktiken. Många av de studier vi har 

tagit del av belyser, likt Dewey (1999), betydelsen av kommunikation och praktisk 

tillämpning. I delaktighetsstegen belyser Hart (1997), även vikten av att bli informerad 

och att få återkoppling om hur beslut har blivit till. Begriplighet är en aspekt som också 

Elvstrand (2009) ser som nödvändig i arbetet för att elever ska känna sig delaktiga. 

Thornberg och Elvstrands (2012) studie visar på att det i skolan finns regler som 

eleverna ska förhålla sig till som de inte har möjlighet att påverka. Samtidigt som det 

finns en tilltro till vuxna visar eleverna på ett missnöje kring vissa regler och strukturer 

(a.a.). I flera studier framkommer det att det finns en stor vilja hos eleverna att ha mer 

inflytande. Tholander (2005) beskriver i sin rapport att även när skolor skapar 

situationer som ska främja delaktighet så brister upplägget och syftet på grund av att 

eleverna inte fått utveckla grundläggande förmågor som krävs (a.a.). Det är 

betydelsefullt att få praktisk tillämpning men också teoretisk kunskap om 

demokratiska strategier och att kunna skapa sin egen uppfattning om dessa (Hart, 

1997). 

Barn beskrivs som aktiva individer med egna åsikter och kompetenser (Dewey, 1999). 

Halldén (2003) och Qvarsell (2003) beskriver att barns perspektiv skiljer sig från ett 

barnperspektiv och vikten av att lyssna till barnets åsikter. Enligt 

Barnombudsmannens (2006) rapport framgår det att vuxna inte litar på barns 

kompetenser i praktiken och att barnens röster sällan tas på allvar. En konsekvens är 

att alla viktiga beslut tenderar att tas av vuxna utan barns inblandning och utan att 

delge barnen information. 

För att kunna belysa barns uppfattningar om inflytande och vad det innebär i 

fritidshemmets kontext, är ett barns perspektiv att föredra som utgångspunkt i studien. 

Att som vuxen sätta sig in i ett barns livsvärld är inte en självklarhet, utan kräver att 

man som vuxen har en ambition att vilja närma sig barns perspektiv (jmf. Halldén, 

2003). 
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3 SYFTE 
Utifrån skolans läroplan (Skolverket, 2011) och de allmänna råden för kvalitet i 

fritidshem (Skolverket, 2007) framgår det att elevers möjligheter till delaktighet och 

inflytande ska främjas inom skolans alla verksamheter. Syftet med den här studien är 

att undersöka elevers uppfattningar och tankar kring delaktighet och inflytande i 

fritidshemmet. Samt att sätta elevernas uppfattningar i relation till fritidshemmets 

värdegrund och styrdokumentens demokratiska riktlinjer. Eftersom det är elevernas 

åsikter och barns perspektiv vi vill komma åt använder vi oss av gruppintervjuer som 

metod och elever som informanter. 

 Hur upplever eleverna att de är delaktiga och har inflytande på fritidshemmen? 

 Vilken grad av delaktighet upplever eleverna att de har i beslutsprocesser på 

fritidshemmet? 

 Hur stämmer elevernas uppfattningar överens med fritidshemmet 

demokratiska uppdrag? 
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4  METOD 
I metodavsnittet lyfts gruppintervjuer fram som metod, samt hur studien har 

genomförts och vilka val som gjorts. De fritidshem och urval som ingår i studien 

presenteras samt en beskrivning av hur empirin har bearbetats och analyserats. I 

metodavsnittet ges även en kort presentation av de båda fritidshemmen där rutiner och 

utformning nämns. Dessa återkommer i resultatavsnittet och är därför värda att föras 

fram. Utformningen är också av betydelse då beslutsprocesser nämns i skolans 

styrdokument. Avslutningsvis förs även metodkritik och forskningsetiska 

överväganden fram. 

4.1 Kvalitativ forskning 

Syftet med den här studien har varit att undersöka hur elever upplever att de är 

delaktiga och har inflytande. Som metod har gruppintervjuer använts. Intervjun är en 

kvalitativ forskningsmetod som syftar till att skapa förståelse för hur människor tänker 

kring de ställda frågorna (Trost, 2010). En fördel med att föra samtal med 

respondenterna är att följdfrågor kan användas för att nå djupare resonemang (a.a.). 

Ambitionen med den här studien har varit att tillföra barns perspektiv i diskussionen 

kring delaktighet och inflytande. Syftet med intervjuerna har också varit att ta reda på 

hur elever ser på sin egen roll och sin möjlighet till inflytande över 

fritidsverksamheten. 

4.2 Urval 

Inför den här studien har empirin samlats in genom intervjuer från två fritidshem på 

två olika skolor i en kommun i södra Sverige. Valet av skolor kom till genom 

bekvämlighetsprincipen, som enligt Denscombe(2009) innebär att göra ett urval 

utifrån de förutsättningar som finns, då vi som lärarstudenter har varit placerade på de 

här skolorna inför vår verksamhetsförlagda utbildning. I kursen för det självständiga 

arbete fanns ett fem veckors avbrott då den verksamhetsförlagda utbildning ägde rum 

vilket gav goda möjligheter för oss att lära känna de två fritidshemmens olika karaktär. 

Fritidshem A, vidare benämnt som FA, består av en fritidshemsavdelning med cirka 

70 inskrivna elever från årskurs 3-5. Fritidshem B, vidare benämnt som FB, består av 

en fritidshemsavdelning med cirka 75 inskrivna elever från årskurs F-5. Eftersom de 

olika fritidshemmen har olika sammansättningar av inskrivna elever valdes elever i 

årskurs 3 ut som den gemensamma målgruppen. Anledningen var att vi ville ha en 

åldersgrupp och årskurs 3 var den största gruppen som fanns tillgänglig på de båda 

fritidshemmen. Missivbrev skickades till elevernas föräldrar där information och 

förfrågan om medgivande för elevernas deltagande i studien. Av de förfrågningar som 

skickades ut kom uppskattningsvis en tredjedel medgivande tillbaka vilket sedan blev 

vår utgångspunkt för urvalet av respondenter. Även när respondenterna valdes ut till 

intervju användes bekvämlighetsprincipen då eleverna valdes ut med utgångspunkt 

från föräldrarnas medgivande samt elevernas närvaro på fritidshemmen. På FA 

genomfördes tre gruppintervjuer med tre elever i varje grupp, på FB deltog 

sammanlagt fem elever i två olika intervjuer. Utifrån de 14 elever som har deltagit har 

vi inte möjlighet att göra några generaliseringar utifrån deras kön och därför har vi valt 

att utesluta denna information i rapportens resultat. I urvalsprocessen hade vi inte 

möjlighet att välja ut lika många flickor som pojkar och därför är det en aspekt som vi 

medvetet lämnar utanför vår analys.  
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4.2.1 Beskrivning av fritidshem A 
På FA finns det 70 elever inskrivna och 3 fritidspedagoger, majoriteten av eleverna 

går i årskurs 3. Varje eftermiddag börjar med att eleverna kommer och anmäler om de 

ska vara närvarande på fritidshemmet eller åka hem. Fram till mellanmålet är eleverna 

utomhus och kommer sedan in till matsalen där det blir mellanmål och eleverna blir 

informerade om eftermiddagens schema och annan eventuell information. Varje vecka 

gör fritidspedagogerna en grovplanering över aktiviteter som ska erbjudas. Stående på 

schemat är att en dag i veckan erbjuda en aktivitet i gymnastiksalen, i övrigt kan de 

styrda aktiviteterna vara att exempelvis baka eller laga enkelt mellanmål, något slags 

byggprojekt, skapande verksamhet och utomhuslek. Veckans planering finns uppsatt i 

hallen på fritidshemmet att ta del av för elever och föräldrar. 

4.2.2 Beskrivning av fritidshem B 
Bland de inskrivna på FB går 25 av eleverna i årskurs 3-5. Även på detta fritidshem 

går majoritet av den äldre åldersgruppen i årskurs 3. Det finns en pedagog som har 

huvudansvaret för de äldre fritidseleverna, som sitter med dem under mellanmålet, är 

med dem under skoldagen och ansvarar för styrda fritidsaktiviteter där de äldre 

eleverna deltar. De går till mellanmålet direkt efter skolan, för att sedan välja om man 

vill vara inne, ute eller delta i styrd aktivitet. En gång i veckan erbjuds aktivitet 

gymnastiksalen vilken är integrerad med alla fritidselever som vill delta. En timme i 

veckan deltar de äldre fritidseleverna i en åldersanpassad klubbverksamhet där 

skapandeaktivitet erbjuds och där det finns möjlighet att spela datorspel, bordspingis, 

hockeyspel och liknande. Samling sker vid klubbverksamhetens början där eleverna 

får information om skapandeaktiviteten som erbjuds, samt delges eventuell annan 

information som rör fritidshemsverksamheten. Syftet med klubbverksamheten är att 

det ska vara en riktad verksamhet anpassad för de äldre barnen, då alla annan aktivitet 

är integrerad med de yngre. 

4.3 Gruppintervju och genomförande 

Gruppintervjuer genomfördes för att eleverna skulle få möjlighet att diskutera, föra 

resonemang och dra slutsatser tillsammans. Syftet var att interaktionen skulle ge dem 

en inblick i hur de andra deltagarna tänkte. Genom att arbeta med den här typen av 

gruppintervju kan det ”främja deltagarnas förmåga att bli delaktiga, uttrycka sina 

åsikter och reflektera över varandras synpunkter” (Denscombe, 2009 s.237). Tanken 

var att få eleverna att tänka i de banor som ämnet berörde och att de med hjälp av 

varandra kunde reflektera tillsammans och diskutera. Björndal (2005) lyfter däremot 

fram nackdelar med att genomföra gruppintervjuer. En nackdel är att det kan bli en 

ojämn fördelning bland informanterna så att någon får mer talutrymme än de andra 

(a.a.). För att motverka en obalans försökte vi vara medvetna om att alla skulle få 

komma till tals i samtalen, vilket blev en utmaning som vi i efterhand upptäckte att vi 

inte lyckades med fullt ut. Anledningen till att vi inte styrde talutrymmet var för att vi 

inte ville avbryta eller påverka samtalen. Genomförandet av studien anpassades efter 

verksamhetens förutsättningar, intervjuerna planerades in för att inte störa i 

verksamhetens övriga schema och urval har gjorts utifrån de elever som varit 

tillgängliga under de dagar vi hade planerat för vårt genomförande. 

Intervjuerna har bedrivits med en semistrukturerad riktning, där frågor behandlats med 

öppen struktur, beroende på hur intervjuerna utvecklades. Även om frågorna var 

strukturerade under olika kategorier fanns ingen förbestämd ordningsföljd (se Bilaga 

B). Denscombe (2009) belyser att det är upp till intervjuaren att känna av när frågorna 
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bör beröras i en semistrukturerad intervju. Med stöd av tidigare forskning och rådande 

styrdokument utformades intervjufrågorna under tre olika kategorier: Vuxna, Barn och 

Värdegrund och demokrati. Kategorierna valdes för att få en bredd i samtalen där vi 

ville få eleverna att diskutera både hur vuxna och elever förhåller sig till 

beslutsfattande samt hur de ser på skolans regler och demokratiarbete. Björndal (2005) 

belyser olika aspekter att tänka på när frågeformuleringar utarbetas som vi har tagit 

hänsyn till. För att öka studiens reliabilitet anpassades språk och tydliga 

frågeformuleringar eftersträvades. Innan intervjuerna genomfördes gjordes en 

testintervju i syfte att se över hur språk och frågeformuleringar fungerade och om de 

gav oss relevant information. 

Elevernas fick frågan om de ville delta i intervjuerna och fick information om syfte 

och tillvägagångssätt för intervjun. Intervjuerna ägde rum på fritidshemmet avskilt 

från aktiviteter och störande moment. En viktig aspekt för en lyckad intervju är att 

möta barnen när de har tid och vilja att samtala (Doverbord & Pramling Samuelsson, 

2012) vilket vi har tagit hänsyn till. Om barnen avbryts i sin lek eller om intervjun 

störs av rast eller andra moment kan koncentrationen störas (Doverbord & Pramling 

Samuelsson, 2012). 

4.4 Bearbetning av empiri 

Samtliga intervjuer spelades in och blev sedan noggrant transkriberade. Vi bekantade 

oss med samtliga intervjuer och befäste dess innehåll. I bearbetningen av materialet 

har vi försökt att hålla oss så nära rådatan som möjligt för att inte föra in egna 

tolkningar i materialet. Teman bestämdes utifrån forskningsfrågorna och 

fritidshemmets demokratiska uppdrag, för att lättare hitta mönster och se samband i 

innehållet. Nyckelord plockades ut och elevernas svar sammanfattades till ett kortare 

och mer koncentrerat innehåll. Vi har frekvent återkommit till rådatan för att styrka 

och finna ursprungskällorna till sammanfattningarna, detta för att hålla oss till 

elevernas egna utsagor. En viss tolkning har varit nödvändig för att försöka urskilja 

vad eleverna menar i sinasvar. Frågeställningarna i intervjuerna har i efterhand 

problematiserats och överväganden har gjorts kring elevernas svar i relation till om de 

har haft en tillräcklig förståelse för frågorna. Vår bearbetning har skett i loopar där vi 

använt olika kategoriseringar för att finna samband sammanfattat dessa och funnit nya 

kategorier och mönster. Genom att ha bearbetat och läst om vårt råmaterial flera 

gånger samt använt olika kategorier kan vi i efterhand se att vi återkommit till samma 

slutresultat och sett liknande mönster varje gång vilket tyder på en reliabilitet i studien. 

Utgångspunkten i databearbetningen är Denscombes (2009) redogörelse över hur 

kvalitativa studier kan bearbetas. Han beskriver hur de olika momenten i 

bearbetningsfaserna: avkodning, kategorisering, identifiering av teman, mönster och 

samband, leder forskaren till att kunna dra slutsatser och se generella mönster. 

4.5 Analysmetod 

I resultat och analyskapitlets inledande del 5.1 har vi sammanfattat och delat in 

elevernas svar under kategorier där de redovisas tillsammans med citat och analys. 

Kategorierna är framtagna utifrån de mönster som urskildes vid bearbetningen, samt 

fritidshemmets demokratiska uppdrag och syftet med studien. Empirin har analyserats 

utifrån tidigare forskning och teoretisk bakgrund där samband har lyfts fram. 

Forskningsfrågan Hur upplever eleverna att de är delaktiga och har inflytande på 

fritidshemmen? besvaras i 5.1. I den avslutande och sammanfattande delen av resultat 

och analyskapitlet 5.2 besvaras forskningsfrågorna ”Vilken grad av delaktighet 
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upplever eleverna att de har i beslutsprocesser på fritidshemmet?” och ”Hur stämmer 

elevernas uppfattningar överens med fritidshemmets demokratiska uppdrag?”. För att 

besvara vilken grad av delaktighet eleverna upplever har vi använt Harts (1997) 

delaktighetsstege och jämfört elevernas svar med de olika graderna. Avslutningsvis 

har resultatet analyserats i relation till fritidshemmets demokratiska uppdrag, som vi 

inledningsvis beskrivit i 2.1. 

4.6 Metodkritik 

Intervju som metod har som styrka att kunna nå på djupet och valdes därför som metod. 

I förberedelserna försökte vi göra en struktur med frågeställningar att följa vid 

intervjuerna, dessa kan vi i efterhand se vissa brister i. Trots att en provintervju 

genomfördes så upptäcktes inte bristerna i våra frågeställningar då det inte fanns 

tillräckligt med tid avsatt för uppföljning av den. En av bristerna i frågeställningarna 

var att nivån inte var tillräckligt anpassad för att eleverna skulle förstå innebörden i de 

ställda frågorna. Utgångspunkten var att inte ställa ledande frågor men i efterhand 

upptäcktes det att eleverna hade svårigheter med att förstå vissa frågor. I efterhand vid 

bearbetning av intervjudata har avsaknad av följdfrågor upptäckts, detta kan bero på 

att vi som intervjuare varit ovana och inte helt förtrogna med vad frågorna skulle leda 

till. Trots de brister som vi upplever finns kan vi ändå se att intervjuerna gett en tydlig 

bild av elevernas uppfattningar kring delaktighet och inflytande på fritidshemmen. 

4.7 Forskningsetik 

Genom att ha tagit del av Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska principer; 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet valde vi att vidta 

vissa åtgärder inför vår studie. Vi var i kontakt med de berörda skolorna och fick 

godkännande att genomföra studien av ansvariga för de fritidshem som ingått i studien. 

Ett missivbrev (se Bilaga A) skickades till berörda vårdnadshavare där de fick 

information om oss som skulle genomföra studien, vårt syfte och den metod vi skulle 

använda. Information gavs kring att deltagandet var frivilligt och att ett samtycke från 

vårdnadshavaren inte är bindande för elevernas deltagande. Samtliga intervjuer 

inleddes med att eleverna fick information kring studien och dess syfte. De blev också 

informerade att deltagandet var frivilligt och det var möjligt att avbryta när som helst. 

Eleverna har också meddelats att alla uppgifter om vad de säger kommer att behandlas 

utifrån konfidentialitet och att namn och skola kommer att anonymiseras i den rapport 

vi skriver. Att all insamlad data endast kommer att nyttjas i den här specifika rapporten 

och inte kommer att användas på annat sätt än avtalat har också framgått till de elever 

som deltagit. Eleverna har informerats om att de ljudinspelningar som görs endast 

kommer att lyssnas på av oss som står bakom studien, att ljuddata kommer raderas i 

samband med att studien slutförts och att inga utomstående kommer att få tillgång till 

elevernas personuppgifter. 
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5 RESULTAT OCH ANALYS 
Resultatet är hämtat från gruppintervjuerna på Fritidshem A (FA) och Fritidshem B 

(FB). Inledningsvis förs elevernas svar fram i resultat och analys. Forskningsfrågorna 

kommer att besvaras i det här kapitlet genom en inledande och en avslutande analys. 

5.1 Inledande resultat och analys 

I kommande avsnitt redovisas elevernas svar följt av analys för att besvara frågan ”Hur 

upplever eleverna att de är delaktiga och har inflytande på fritidshemmen?” I 

resultatet benämns fritidspedagogerna ibland som vuxna eftersom eleverna i 

intervjuerna pratar om dem med den benämningen. 

5.1.1 Elevernas syn på vuxna och hur de fattar beslut 

Eleverna som deltagit i studien uttrycker att det är pedagogerna som har huvudansvaret 

och tar slutgiltiga beslut på fritidshemmen. Samtidigt så vill de flesta av eleverna vara 

med vid beslut, även om finns det vissa som menar att det är bra att de vuxna 

bestämmer kring vissa styrda aktiviteter. Fördelarna enligt eleverna är att de vuxna 

kan komma på meningsfulla och roliga aktiviteter. Enligt eleverna utgår de vuxna vid 

planering från elevernas önskemål, säkerhet, att det ska kännas roligt, inte vara för 

svårt och att man ska lära sig något nytt. 

Hur tror ni att dom [fritidspedagogerna] tänker när dom tar dom här besluten?  

A1: Jag antar att dom tänker för barnens bästa, och att dom ska lära sig lite att 

hantera en kniv och allemansrätten och så antar jag. Och för det mesta så är det ju 

förslag från barnen. Jag kom till exempel med förslag häromdagen att vi skulle gå 

till pinnskogen och då gick vi dit veckan efter. 

Några av eleverna uttrycker att vuxna inte är så bra på att tillvarata på elevernas 

intressen. Eleverna (FB) hänvisar till när de åkte på studiebesök med fritidshemmet, 

då eleverna inte tyckte att det gynnade alla.  

Hur tycker ni att dom vuxna tar tillvara på era intressen när dom planerar att ni 

skall göra nånting? 

B1: Nja… inte… så bra. 

B2: Ja men det finns t.ex. på påsklovet så väljer dom att vi ska åka till typ 

pingishallen fast det kanske inte är så många som gillar pingis. 

B3: Ja men som typ att ettorna och tvåorna fick åka till Gymnasten 

[idrottsanläggning inomhus] fast vissa barn kanske inte ens kan göra vissa 

rörelser typ kullerbytta. 

B2: Haha men det är ju inte vi heller så bra på. 

B3: Ja men om man hatar typ biljard, och så åker man till biljardhallen. 

B2: Nä man måste ju inte det, eller? 

B1: Jo. man blir ju ganska mycket övertalad. 

Elevernas syn på fritidspedagogernas roll i beslutsfattande, kan liknas med den 

demokratiska modell som Hart (1997) beskriver som Auktoritärism där den vuxne har 

ansvaret för beslutsfattande. Även om det finns en vilja hos eleverna att vara delaktiga 

i beslutsprocesser, förlitar de sig ändå på att de vuxna planerar och bedriver 

verksamheten så att det gynnar eleverna ur flera perspektiv. Några elever ser mer 

kritiskt till att beslutsfattande ligger helt hos fritidspedagogerna, vilket kan sättas i 

relation till Thornbergs och Elvstrands (2012) beskrivning om olika förtroendeformer 

i skolan. En tolkning kan vara att många elever ser det som positivt att 

fritidspedagogerna har huvudansvaret i beslutsfattande, då de beskrivs som 

kompetenta och lyhörda. En tillit till fritidspedagogerna kan komma ur att eleverna 
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inte har tillräckligt med kunskap om att verksamheten kan bedrivas med mer 

elevinflytande. Elevernas tillit skulle också kunna bero på ett genuint förtroende för 

fritidspedagogerna, där trots ett auktoritärt styre ändå finns en inblick och förståelse 

för de beslut som tas. Thornberg och Elvstrand (2012) beskriver det som betydelsefull 

att elever har ett grundläggande förtroende för vuxna i sin närvaro. 

En aspekt som flera elever lyfter fram är att fritidspedagogerna inte tar tillvara på 

elevernas intresse vid planering. I ett av utdragen ovan ifrågasätter eleverna hur pass 

utflykterna är anpassade efter allas intressen och behov. Samtidigt uttrycker många 

andra elever att fritidspedagogerna tänker på att det ska vara roligt och kännas 

meningsfullt för eleverna när de planerar. Svaren visar på att det finns ett 

barnperspektiv hos fritidspedagogerna. Eleven A1 säger att pedagogerna tänker på 

”barnets bästa” när det planerar verksamheten, jämför med Halldéns (2003) 

benämning av barnperspektiv.  A1 tror också att fritidspedagogerna vill att de ska lära 

sig något nytt. Vid studiebesöken som diskuteras ovan kan fritidspedagogerna ha haft 

i åtanke vid planering att eleverna ska testa på något nytt. Oavsett vilka argument som 

planeringen vilar på, har syftet inte nått ut till eleverna. För att främja ett 

grundläggande förtroende för fritidspedagogerna (jmf. Thornberg och Elvstrand, 

2012), så behöver kommunikationen mellan dem och eleverna få ett bredare utrymme 

i verksamheten. Att sätta sig in i den andre partens perspektiv menar Dewey (1999) är 

en betydande del när individen utvecklas in i en social samhällsnorm. Hade det funnits 

en öppen kommunikation mellan fritidspedagoger och elever om varför dem ska göra 

ett studiebesök så hade elevernas tankar kring besöket kanske sett annorlunda ut. Om 

fritidspedagogerna dessutom varit lyhörda och bjudit in eleverna i beslutsprocessen 

hade det bidragit till en mer inflytelserik verksamhet och kanske hade studiebesöket 

ägt rum någon annanstans. 

5.1.2 Elevers inflytande på fritidshemmet 

De vuxna beskrivs i stor utsträckning som lyhörda och tar till sig förslag som framförs 

av eleverna. Det som enligt eleverna praktiseras är att de frågar och ger förslag 

muntligt till de vuxna, kring till exempel aktiviteter som fritidsgympa (FA, FB) och 

inköp (FB). Det enda eleverna på FA nämner kring inköp är att eleverna fick vara med 

och rösta fram vilken klätterställning som skulle köpas in till skolgården. På FB 

handlar det istället om mindre inköp, exempelvis skapandematerial. Under samlingen 

blir ibland eleverna tillfrågade om de har några önskemål kring aktiviteter på 

fritidsgympa eller annan styrd verksamhet. När elever tar eget initiativ att ge förslag 

på kommande aktiviteter, ser vuxna ofta över om möjlighet finns att genomföra dessa 

och kan träda i kraft inom ett par veckor. Några elever framhåller däremot att förslagen 

ibland glöms bort. 

Hur gör ni för att få vuxna att lyssna på när ni har förslag och sånt då? 

B1: Vi frågar dom om. 

B3: ”Kan vi få bestämma det här” 

B2: Man ger dom förslag typ ”Vi kan väl göra det här” eller ”Vi kan väl…” ja 

vad kan vi egentligen? 

Vad händer med dom förslagen då? 

B3: Antingen så glöms bort i tomma intet eller så… 

B2: Eller så kollar dom upp det eller så ja, gör vi det. 

B3: Eller nånting. Eller så kollar dom upp dom och märker att det inte funkar… 

B2: Ah, dom kollar upp det alltid, eller nästan alltid för dom brukar ju inte ba’ 

”Nää..” 

B3: Ibland kollar dom inte upp nånting. 
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En elev på FA belyser att denne gett förslag till pedagogerna om en aktivitet som denne 

ensam har kunskaper om. Eleven gav instruktioner till de vuxna hur aktiviteten skulle 

utföras, för att sedan själv eller genom de vuxna, instruera aktiviteten till resten av 

barngruppen. Om förslaget från eleven gick igenom framkommer inte i intervjun. På 

FA finns det en förslagslåda som en elev nämner, men de övriga känner inte till denna. 

Lådan är nytillkommen och har inte invigts eller börjat användas än. Eleverna på FB 

nämner att det tidigare funnits en förslagslåda men den har tagits ur bruk. 

De flesta uttrycker att alla elever får vara med och bestämma lika mycket. Ett par 

elever nämner att det kan förekomma en viss fördelning mellan vem som har möjlighet 

att påverka innehållet i styrda aktiviteter och få sin röst hörd bland pedagogerna. Ett 

missnöje finns bland vissa elever (FA, FB) kring att de inte alltid får vara med och 

bestämma alls, beslut tas utan att eleverna är delaktiga. En elev (FA) uttrycker bestämt 

att denne inte vågar uttrycka sina åsikter, dock har inte eleven förslag på hur man kan 

nå ut istället.  

I studien ser vi inget som tyder på att det finns några tydliga utarbetade strategier med 

kontinuitet gällande hur eleverna når ut med sina förslag och önskemål. Något som 

Elvstrand (2009) har benämnt som en viktig faktor för ökad delaktighet och inflytande. 

Förslag ges istället sporadiskt när tillfällen ges och tas enligt eleverna. Dock nämns 

förslagslådor på de båda fritidshemmen som antingen tagits ur bruk eller inte börjat 

användas. Att de på FA har en förslagslåda som de inte börjat använda tyder på att de 

på fritidshemmet har en tanke om att utöka elevernas möjlighet till delaktighet och 

inflytande.  

Eleverna ger en bild av att de ser fritidspedagogerna som lyhörda men samtidigt finns 

det vissa elever som upplever att de skulle vilja ha ett större inflytande. En tolkning 

kan vara att återkoppling och information kring beslutsprocesser saknas och att 

eleverna därmed saknar begriplighet, några elever kanske har uppfattat hur elevernas 

förslag har anammats medan andra elever undgått detta (jmf. Elvstrand, 2009). Efter 

att förslagen ges ligger det hos fritidspedagogerna att bestämma om förslagen ska 

godkännas och arbetas vidare med, eleverna blir inte inbjudna till att delta i 

beslutsprocessen. Enligt Berg m.fl. (2011) är det fritidspedagogernas ansvar att arbeta 

fram metoder och strategier så att eleverna kan få inflytande över verksamheten. Även 

i de styrdokument som finns för fritidshemsverksamheten framgår det att elever ska 

vara delaktiga på så sätt att de får påverka, ta ansvar och ges inflytande i hög grad 

utefter ålder och mognad (jmf. Skolverket, 2011, Skolverket, 2007). Skolverket (2007) 

framhåller även att fritidspedagoger ska delge eleverna om när och hur elevernas 

påverkan äger rum. 

När auktoritärism används som modell och de vuxna tar samtliga beslut och har 

”makten” över när eleverna ska få utrymme skapas inga det tillfällen för det som 

Elvstrand (2009) kallar för inflytandeförhandling. För att inflytandeförhandla krävs 

det att eleverna får information och förståelse för vad som händer med de förslag som 

de lämnar till fritidspedagogerna. När information uteblir försvårar det möjligheterna 

för eleverna att komma med vidare argument eller att kompromissa fram ett beslut. 

Fritidspedagogerna måste dessutom släppa in eleverna genom att själva avsäga en del 

av det egna inflytande i förmån för att öka elevens delaktighet i beslutsprocessen. Att 

flera av eleverna i studien upplever att de vuxna är lyhörda, skulle kunna ses som att 

de vuxna försöker närma sig en systematisk ansvarsfördelning (jmf. Hart 1997) där de 

medvetet försöker ta in barnens intressen i planeringen, men att fritidspedagogerna 

inte når hela vägen att få med eleverna på en nivå där de både påverkar och tar ansvar.  
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5.1.3 Att bli informerad 

I intervjuerna diskuteras hur eleverna möter information på fritidshemmen. En 

gemensam uppfattning hos eleverna på de båda fritidshemmen är att information sker 

via samlingarna. Eleverna blir informerade muntligt av fritidspedagogerna kring vad 

som ska ske i form av aktiviteter eller speciella händelser på fritidshemmet. I några av 

intervjuerna på de båda fritidshemmen nämns det att information ibland skickas hem 

till föräldrarna via informationsblad. Utskicken sker endast när något speciellt är 

planerat i form av utflykter och liknande. På FA framkommer det i två av intervjuerna 

att det finns ett veckoschema uppsatt på fritidshemmet där man kan läsa om vilka 

aktiviteter som erbjuds de olika dagarna. Eleverna som nämner att det finns menar att 

de själva aldrig tittar på veckoschemat och vid de båda tillfällen som schemat nämns 

ställer sig övriga respondenter frågande och ovetandes i frågan. 

Enligt Skolverket (2011) ska elever bli informerade om det som berör deras vardag 

vilket eleverna i studien antyder att de blir. Eleverna får information vid samlingar 

som främst handlar om vilka aktiviteter som erbjuds på fritidshemmet. Syftet med 

veckoschemat på FA kan ifrågasättas då eleverna inte känner till eller nyttjar schemat. 

Hart (1997) beskriver information som en grundläggande aspekt för att skapa 

delaktighet, därför är det positivt att eleverna ser att de får information om vad som 

ska ske. Eleverna måste också ges utrymme att säga sin åsikt, att kunna påverka samt 

få återkoppling om frågor som rör dem (a.a.). Samtal kring aktiviteter och önskemål 

har ingen tydlig plats i samlingarna som endast används för att ge information, vilket 

tyder på att graden av delaktighet inte stämmer in på Harts (1997) övre nivåer av 

delaktighetsstegen.  

5.1.4 Hur regler blir till  
Både nöjda och missnöjda elever finns när vi talar om inflytande över aktiviteter och 

inköp, överlag visar eleverna på att de känner sig delaktiga. När vi istället diskuterar 

skolans trivsel- och ordningsregler ges en helt annan bild. På de båda fritidshemmen 

framgår det att det är vuxna som tagit fram de regler som gäller på fritidshemmet och 

i skolan. På FB tror eleverna att det är rektorn, de som jobbar inom kommunen eller 

någon ”styrelse” som har tagit fram skolans trivselregler. Eleverna på FA menar att 

regler bestäms av fritidspedagogerna och lärarna på skolan. Vidare menar några av 

eleverna (FA) att rektorn har förbjudit eleverna att klättra i träd efter en incident där 

en elev skadades. Eleverna på de båda fritidshemmen ser positivt på att det finns 

trivsel- och ordningsregler då det är förutsättningar för ett gott klimat på skolan, de 

förstår även att det finns bakomliggande säkerhetsaspekter i vissa av reglerna som 

finns. Däremot är många av eleverna (FA) missnöjda med att de inte har bjudits in i 

beslutsprocesserna som rör de förbud som finns på skolan. 

Är det bra regler då? 

A4: Lite dåligt, jag tycker barnen skulle få bestämma mer. 

A5: Det är mest vuxna som bestämmer. 

Skulle ni vilja sitta med när dom kom till? 

A6, A4: Ja.  

Tror ni det hade varit annorlunda om ni hade suttit med? 

A4: Ja jag hade sagt att man får klättra i träd, om man bara tar eget ansvar och är 

försiktig. 

A4: Man borde få ha mobil. 

Thornberg och Elvstrand (2012) nämner att elever möts av bestämda regler och 

förhållningsramar redan när de börjar i skolan som de har svårt att påverka eller justera, 
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detta är något vi känner igen från vår studie. Eleverna känner till många av skolans 

regler men dess ursprung är oklart. Vissa av reglerna som finns är enligt eleverna bra 

medan andra, så som förbud att klättra i träd, benämns med mer missbelåtenhet. 

Graden av delaktigheten och elevinflytandet är väldigt låg när det kommer till regler i 

studien (jmf. Hart, 1997). Eleverna förstår de bakomliggande orsakerna kring både 

regler och förbud som de nämner i studien men håller inte alltid med om att orsakerna 

är tillräckligt bra. Många av eleverna uttrycker en önskan om att få vara med och 

förändra förhållningsreglerna. Enligt Skolverket (2011) har elever rätt att få 

information samt utefter mognad och ålder kunna påverka, vilket eleverna i studien 

inte fått möjlighet till gällande regler. 

5.1.5 Elevernas syn på värdegrund och demokrati 
I en diskussion på FB kring skolans värdegrund och demokratiska uppdrag 

framkommer det att eleverna fått information och kunskap rörande dessa frågor i 

skolan. Kunskaperna berör allas lika värde och hur man ska uppföra sig med syfte att 

kunna detta som vuxen, och ”För att alla i Sverige inte ska vara dumma mot 

varandra” (Elev B3). På fritidshemmet ser eleverna inte samma tydliga koppling till 

lärande men eleverna nämner att fritidspedagogerna arbetar med konflikthantering vid 

behov. Några elever på FB belyser att de under skoltid ibland genomför olika 

systematiska valprocedurer som anordnas av läraren. Detta sker i form av röstning och 

lottning. Även på fritidshemmet sker den här typen av valprocedurer och 

beslutsfattande, men här tas initiativet av eleverna själva i den fria leken när eleverna 

är oense om till exempel vad de ska leka. De anser att kompromiss och majoritetsbeslut 

är ett bra tillvägagångsätt att bestämma tillsammans när flera parter tycker olika.  

Klassläraren förmedlar demokratins innebörd och värdegrundsfrågor till eleverna. De 

får testa på demokratiska modeller som lottning vilket är en form av slumpmässigt val, 

och röstning, en form av direkt demokrati (jmf. Hart 1997). Eleverna i studien kopplar 

frågor om värdegrund och demokrati med etik och uppförandenormer, trots att 

frågorna även berör rätten att få vara med och påverka i skolan och fritidshemmet. 

Elevernas syn på fritidspedagogernas arbete med värdegrunden stämmer överens med 

Pihlgrens (2008) beskrivning om hur skolor och fritidshem ofta väljer att fokusera på 

konflikthantering och antidiskriminering. Pihlgren menar att värdegrunden innefattar 

etikfrågor men också vad demokrati och demokratiska processer innebär i praktiken. 

Att eleverna lär sig hur demokratiska modeller kan fungera som stöd vid gemensamma 

beslutsprocesser är en del i den demokratiska fostran som skolan ska arbeta för (a.a.). 

Kunskaper om vem som bestämmer, i vilken grad eleverna i studien får vara med och 

påverka innehållet i frågor som rör dem, ses inte med samma koppling till värdegrund 

och demokratiarbete. Skolverket (2007) lyfter fram delaktighet som en relevant del i 

den demokratiska fostran. Förståelse för demokrati och värdegrund i teorin är 

betydande för att dessa kunskaper ska befästas, men det kräver också att få praktisk 

kunskap och erfarenhet av demokratiska processer (jmf. Dewey, 1999). 

5.1.6 Om eleverna bestämmer själva 
I frågan som berör hur fritidshemmet skulle se ut om bara barnen fick bestämma, 

menar flera av eleverna på FB att det skulle bli kaos. Konsekvenserna skulle vara 

förstörelse och förändringar av den fysiska miljön. Ett par elever uttrycker att det hade 

funnits möjligheter till att utforma miljöer utifrån elevernas egna behov och intressen 

t.ex. ett Harry Potterrum, eller utomhusattraktioner. På FA menar eleverna att alla 

kanske vill ha olika regler eller vill göra olika aktiviteter och då blir det svårt att 

komma överens. Eleverna uttrycker sig skeptiska till att ge eleverna makten då det 
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finns många viljor och inte ser hur det skulle kunna struktureras utan de vuxnas hjälp 

och närvaro. Vissa menar att eleverna skulle välja att spela tv-spel, köpa in mer 

leksaker och äta godis. Även att miljön skulle förstöras om inte vuxna fanns och hjälpte 

eleverna till att hålla ordning.  

Kaos, på vilket sätt då tänker du? 

A2: Att kanske om någon vill göra smoothie och någon vill gå till pinnskogen, 

då kanske dom börjar bråka och då kommer det bli jättestökigt. 

A1: Så springer någon dit och någon dit och alla springer till olika ställen då. 

Mm om man inte styr det. 

A1: Mm för vi behöver ju någon som styr och gör något av idéerna. 

I studien kommer många åsikter fram när det gäller elevernas syn på vem som 

bestämmer och om vad. Eleverna resonerar kring för och nackdelar med att vuxna 

bestämmer. Vi frågade eleverna om hur det hade varit på fritidshemmen om eleverna 

fick bestämma utan de vuxna. Eleverna visar på en låg tillit till sig själva och barn som 

grupp och menar att kaos skulle infinna sig på fritidshemmet utan de vuxna och deras 

regler. De ser fritidspedagogernas roll som nödvändig för ett fungerande fritidshem. 

Resonemangen som eleverna framför finns även i Thornberg och Elvstrands (2012)  

studie. De menar att elevernas dåliga tillit till barn som grupp kommer ur förutfattade 

meningar istället för erfarenhet. I vår studie har eleverna resonerat kring regler och 

varför de finns, kring för- och nackdelar med att vuxna bestämmer samt att de vill ha 

mer inflytande i vissa frågor och varför de borde få vara delaktiga när beslut tas. 

Elevernas förståelse och åsikter kring frågorna kan tolkas som att eleverna har 

erfarenheter och kunskaper som de skulle kunna använda om de själva hade ett större 

inflytande på fritidshemmet. Om eleverna fick större utrymme för att bestämma nämns 

ändringar av miljön och att det skulle vara svårt att skapa fungerande strukturer. I och 

med att eleverna ser vissa svårigheter och eventuella konsekvenser finns också en 

förståelse som tyder på att eleverna vill ha en viss ordning och regler att följa. I 

läroplanen (Skolverket, 2011) framgår det att eleverna i skolan ska lära sig att ta ansvar 

och att de ska få delta i demokratiska processer där de får komma till tals (a.a.). 

Elevernas saknad av tillit till att ta ansvar kan tyda på att eleverna inte deltagit i 

tillräckligt av lärotillfällen där de påverkat och fått förståelse för vad deras åsikter leder 

till. Förutom lyhördhet från fritidspedagogerna måste även återkoppling ske för att ge 

eleverna en förståelse och känsla av delaktighet (jmf. Barnombudsmannen, 2006, 

Elvstrand, 2009, Hart 1997, Skolverket, 2007). 

5.2 Avslutande analys 

Här besvaras forskningsfrågorna: ”Vilken grad av delaktighet upplever eleverna att 

de har i beslutsprocesser på fritidshemmet?” och ”Hur stämmer elevernas 

uppfattningar överens med fritidshemmets demokratiska uppdrag?”. 

5.2.1 Graden av delaktighet och inflytande på 
fritidshemmen 

Utifrån att ha tagit del av hur eleverna upplever delaktighet och inflytande på 

fritidshemmen kan vi med hjälp av Harts (1997) delaktighetsstege definiera graden av 

delaktighet som eleverna har i beslutsprocesser på fridshemmen. Eftersom elevernas 

uppfattningar inte helt stämmer överens med varandra ser vi en varierad grad av 

delaktighet vilket visas i Tabell 3. Elevernas delaktighet och inflytande kan främst 

identifieras som delaktighetsgrad 4. Anvisade men rådfrågade och 5. Rådfrågade och 

informerade. Eleverna blir informerade om vad som ska ske och vad som har planerats 

och bjuds enligt vissa elever in till att vara delaktiga vid beslut genom att få ge förslag. 



25 

 

Elevernas svar visar dock på att återkoppling inte alltid sker kring hur förslagen tas 

vidare vilket försvårar för eleverna att bli delaktiga i högre grader. På de båda 

fritidshemmen styrs verksamheten genom en Auktoritärism (jmf. Hart 1997) då det är 

fritidspedagogerna som tar samtliga slutgiltiga beslut och styr över när inflytande kan 

ske. Några större erfarenheter av andra demokratiska modeller återfinns inte på 

fritidshemmen om vi ser till elevernas svar. Det kan tyda på att även informationen 

och återkopplingen är relativt bristfällig när det gäller att skapa förståelse för hur beslut 

tas. Att många av eleverna är nöjda kan visa på att kvalitén av fritidshemmet är hög 

och stimulerande i övrigt eller att eleverna inte känner till att de har rätt till att kunna 

påverka sin verksamhet.  

Tabell 3. Delaktighetsstegen (efter Elvstrand 2009 och Hart 1997) och elevernas delaktighet på 

fritidshemmen. 

8. Initierade av 
barn, 
gemensamma 
beslut med 
vuxna 

 

 

 

Barn genomför projekt som de själva 
initierat, vuxna närvarar och tar 
gemensamma beslut med barnen. 
Vuxna blir ett stöd på barnens villkor 
och skapar goda förutsättningar för 
att föra ett projekt framåt. 

Nivån saknas i elevernas uppfattning 
av beslutsfattande tillsammans med 
vuxna.  

Undantag från en elev som upplever 
att denne initierat ett projekt som 
eventuellt kommer träda i kraft på 
dennes initiativ om stöd ges från 
fritidspedagogerna. 

7. Initierade 
beslut och 
styrda av barn 

Barn både initierar och styr över 
egna projekt i en miljö och under 
förutsättningar vuxna styrt över. 

Nivån kan uttydas i vissa av elevernas 
beskrivningar om den egna leken 
och tillfällen där vuxna ej deltar. 

 

6. Initierade av 
vuxna, delade 
beslut med 
barn 

Vuxna står för utformningen och de 
slutliga besluten inom ett projekt. 
Barns perspektiv efterfrågas och 
barn bjuds in att vara delaktiga i de 
beslut som tas. 

Barn får information om 
kompromisser samt om när och hur 
barnens förslag tillgodoses. 

Nivån förekommer vid planering av 
inköp (FB). Eleverna tar egna initiativ 
till att vara delaktiga men även 
fritidspedagogerna bjuder in 
eleverna vid beslutsprocesserna. 

 

5. Rådfrågade 
och 
informerade 

Vuxna informerar barnen kring 
projektet och viss möjlighet finns för 
barnen att delge sina åsikter, 
återkoppling ges efter 
resultat/genomförande. 

Nivån är vanligt förekommande vid 
elevers beskrivning av hur 
fritidspedagogerna med lyhördhet 
planerar styrda aktiviteter. Eleverna 
upplever inflytande till viss del. 

 

4. Anvisade 
men 
informerade 

Vuxna informerar och anvisar barnen 
om projektet men barnens åsikter 
efterfrågas ej. Information är en 
grundläggande del för att kunna bli 
delaktig. 

Nivån förekommer vid elevers 
beskrivning av hur 
fritidspedagogerna planerar styrda 
aktiviteter. Information ges men 
eleverna upplever inget inflytande.  

Nivån förkommer uteslutande vid 
elevers syn på hur regler blir till. 
Reglernas ursprung kommer från 
”vuxna” eleverna upplever ingen 
möjlighet till inflytande.   
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3. Symbolvärde Ambition att barn ska innefattas i 
projekt, utåt sett har de en roll i 
projektet men i verkligheten saknas 
utrymme för barnens åsikter och 
delaktighet. 

Nivån förekommer ej i elevernas 
beskrivningar.  

 

2. Dekoration, 
betydelselös 

Budskap sprids med barn som 
avsändare men mottagaren förstår 
att barnen inte varit delaktiga. 

Nivån förekommer ej i elevernas 
beskrivningar.  

 

1. Manipulation Mottageran manipuleras att tro att 
barn varit delaktiga.  

Nivån förekommer ej i elevernas 
beskrivningar.  

 

 

5.2.2 Elevers uppfattningar i förhållande till fritidshemmets 
demokratiska uppdrag 

Fritidshemmets demokratiska uppdrag innebär att fritidspedagogerna ska: 

 Ge elever information, möjlighet att påverka och återkoppling.  

 Främja elevers möjlighet att ta eget ansvar för och att påverka sin omgivning 

samt de aktiviteter som de deltar i. 

 Skapa lärandesituationer i t.ex. samlingar och vid planering, där demokratiska 

processer används och ger eleverna utrymme till inflytande. 

 Utgå ifrån elevers ålder och mognad för att främja elevers delaktighet och 

inflytande. 

Utifrån elevernas svar ser vi att det finns olika grader av delaktighet och inflytande. 

Vi ser också fragment av fritidshemmets demokratiska uppdrag. Eleverna får 

information om vad som sker på fritidshemmet men möjligheten att påverka uppfattas 

i varierande grad. Många elever anser att fritidspedagogerna är lyhörda för elevernas 

intressen och behov men i vissa fall upplever eleverna att det finns ett begränsat 

utrymme för inflytande (jmf. Barnombudsmannen, 2006). Det saknas kontinuerliga 

situationer där möjlighet finns att vara delaktig och att få inflytande. Dessa tillfällen 

sker sporadiskt vilket kan försvåra för eleverna att skapa strategier och förståelse för 

demokratiska processer (jmf. Elvstrand, 2009). Även bristen på återkoppling försvårar 

för eleverna att påverka sin omgivning och planerade aktiviteter. För att samlingar och 

andra informationstillfällen ska bli lärandesituationer är det viktigt att synliggöra de 

beslutsprocesser som har varit till grund för den planering och de beslut som tagits 

(jmf. Elvstrand, 2009, Hart, 1997, Skolverket 2007).  

I Tabell 3, framgår det att eleverna har en relativt låg grad av inflytande. Skolverket 

(2007) menar att delaktighet ska anpassas efter ålder och mognad. Eleverna som har 

deltagit i studien tillhör fritidshemmens äldre målgrupp vilket innebär att de inom ett 

par år inte längre kommer att tillhöra verksamheten. Med utgångs punkt i elevernas 

ålder och de resonemang som eleverna för i intervjuerna kan vi se att det finns en hög 

mognadsgrad. Många av eleverna har en drivkraft och ett engagemang som visar på 

att de skulle kunna ta ett större ansvar och bli mer delaktiga i fritidshemsverksamheten. 

Synen på sig själva som ansvarstagande framträder som låg i studien. Om de 

demokratiska processerna på fritidshemmen hade varit mer tydliga och synliggjorts 

för eleverna, hade möjligheterna ökat för en god självbild och förmågan att ta ansvar 

(jmf. Dewey, 1999, Elvstrand, 2009, Hart 1997). Utifrån elevernas uppfattningar, har 

vi tolkat att fritidshemmen till viss del lever upp till det demokratiska uppdraget men 
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inte hela vägen. Det finns utrymme för förbättring och utveckling av arbetet med 

delaktighet och inflytande där elevernas ålder och mognad, demokratiska processer, 

möjlighet att kunna påverka samt återkoppling och information sker i högre grad. 
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6 DISKUSSION 
I resultatdiskussionen 6.1 diskuteras de resultat som framkommit i studien med 

bakgrund av tidigare forskning och bakomliggande orsaker. I metoddiskussionen 6.2 

problematiseras det tillvägagångssätt som har använts och vad de har fört med sig samt 

hur andra metoder hade gett utfall, även studiens validitet och reliabilitet förs fram. 

Slutdiskussion i 6.3 förs kring våra slutsatser och vidare forskningsfrågor presenteras. 

6.1 Resultatdiskussion 

Utgångspunkten för den här studien har varit att utforska det tomrum som finns inom 

forskningen gällande elevers upplevelser kring delaktighet och inflytande på 

fritidshemmet. Syftet har också varit att sätta elevernas uppfattningar i relation till det 

demokratiska uppdrag som fritidshemmet ska arbeta utifrån. Den forskning som förts 

fram i vår bakgrund har till stor del fokuserat på delaktighet och inflytande inom 

skolans obligatoriska verksamhet. Vår studie har gett en inblick i att det finns likheter 

i elevers upplevelser på fritidshemmet och den tidigare forskning som gjorts i ämnet.  

Resultatet visar på att eleverna har en relativt låg grad av delaktighet och inflytande, 

men att de trivs på fritidshemmen och överlag är nöjda med hur fritidshemmen är 

utformade. Vår undersökning har endast fokuserat på en del av fritidshemmets 

uppdrag vilket kan innebära att andra mål i högre grad uppnås. I bearbetningen av 

resultatet kunde framträdande mönster urskiljas samt betydande faktorer i vad som 

möjliggör och hindrar delaktighet och inflytande: vuxnas förhållningssätt, kontinuitet, 

information och återkoppling (jmf. Barnombudsmannen, 2006, Elvstrand, 2009, Hart, 

1997). Vi kunde också urskilja hur eleverna såg på beslutsfattning och vilka områden 

de hade möjlighet att påverka i. Eleverna kunde främst påverka genom att komma med 

sporadiska förslag gällande aktiviteter och inköp medan de hade svårare att påverka 

regler samt att få tillträde till planering. Likt Barnombudsmannens (2006) rapport 

anser eleverna att fritidspedagogerna är lyhörda men att återkoppling sällan sker. 

Eleverna på fritidshemmen hamnar inom ramen för passivt deltagande vid inflytande 

över beslut, vilket inte är tillräckligt för att leva upp till det demokratiska uppdraget. 

En anledning, som Bengts (2013) nämner, till varför pedagoger inte lyckas skapa hög 

grad av inflytande är att de saknar kunskap och strategier. Om vi ser till 

fritidshemmens utformning så kan vi också se vissa ramfaktorer som kan vara 

anledningen till att fritidspedagogerna inte arbetar mer för att öka delaktigheten. På 

FA som är ett fritidshem för åk 3- 5, med många är inskrivna elever, så hålls 

samlingarna i samband med mellanmålet. Att ha diskussioner i samlingen samtidigt 

som eleverna äter och är många till antalet, är inga goda förutsättningar för samlingen 

ska fungera som en demokratisk arena. Anledningen till varför FA ska införa en 

förslagslåda kan vara för att fritidspedagogerna vill öka elevernas möjlighet till 

delaktighet och inflytande. På FB sker en form av samling i samband med planerade 

aktiviteter ett par dagar i veckan där det inte finns någon större möjlighet till påverkan. 

Samlingar tenderar enligt vad vi sett på de här fritidshemmen att fungera som en 

enkelspårig informationskanal där eleverna är passiva deltagare vid beslut. Att 

förmedla information via samlingarna kan vara ett bra sätt för fritidspedagogerna att 

nå ut. Andra kompletterande strategier behövs för att möjliggöra att elever blir aktiva 

deltagare med inflytande samtidigt som de får förståelse för demokratiska processer.  

För att elever ska lära sig vad demokrati innebär och bli fostrade till demokratiska 

medborgare, behöver de få verktyg och erfarenhet. Samlingar, vardagliga samtal, 

fritidsråd och förslagslådor kan ge eleverna kunskap och praktiskt erfarenhet av 
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demokratiska processer (jmf. Berg m.fl., 2011, Dewey, 1999). Genom att bli inbjuden 

till samtal och diskussioner har stor betydelse för att elever ska lära sig att ta del av 

andras perspektiv och åsikter, samt lära sig att argumentera vilket stärker elevernas 

kommunikativa förmåga (jmf. Dewey, 1999). En demokratisk modell som kan 

användas i vardagliga sammanhang är Konsensus, som handlar om att genom 

diskussion och lyhördhet ta gemensamma beslut. Elevernas beskrivningar om 

beslutsfattande har vi liknat med Auktoritärism som demokratisk modell. Elever 

behöver komma i kontakt med flera modeller för att få en bred kunskap om hur 

beslutsfattande kan praktiseras (Hart, 1997). 

I skolans läroplan och styrdokument står det att elever utifrån ålder och mognad ska 

få ta ansvar och vara delaktiga i frågor som rör dem (Skolverket, 2007, Skolverket, 

2011). Begreppet mognad kan tolkas individuellt beroende på fritidspedagogernas syn 

på elever, vilket gör att riktlinjerna är öppna för tolkning. Vårt resultat visar på att 

eleverna inte utmanas i att ta ansvar eller deltar i planering och beslutsprocesser i den 

grad som de har potential till. Inom ett par år går eleverna inte längre på fritidshemmet 

därför är det viktigt att eleverna hinner få de kunskaper och verktyg de behöver när de 

ska klara sig själva efter skoltid. Även skolan har en viktig roll i att fostra demokratiska 

medborgare men vi ser fritidshemmet som en god arena för att få praktisk erfarenhet 

om hur man tillsammans med andra tar beslut och lär sig att ta ansvar i olika 

situationer. 

6.2 Metoddiskussion 

Studien har skett i liten skala där 14 elever har deltagit i gruppintervjuer. Elevernas 

svar har gett en nyanserad bild av hur de tänker kring våra frågor. Eftersom urvalet av 

elever gjordes enligt bekvämlighetsprincipen kan vi inte dra några generella slutsatser. 

Validiteten är därför inte säkerställd, men det har heller inte varit vår utgångspunkt, 

däremot har vi kunnat få fram mönster och elevernas syn på fritidshemsverksamheten 

och dess struktur. 

Med gruppintervjuer som metod ville vi fånga samtalen i gruppen och öppna upp för 

flera perspektiv. Eleverna i intervjuerna kunde tillsammans föra resonemang kring 

våra frågeställningar, vilket visade på att engagemang och intresse fanns. De svar vi 

har fått in har lett oss vidare i ämnet och vi har kunnat svara på våra forskningsfrågor. 

Hade vi kompletterat med ytterligare metoder så hade vi kunnat få en bredare bild av 

elevers delaktighet och inflytande på fritidshemmen. Observation av det vardagliga 

arbetet på fritidshemmen samt intervjuer med fritidspedagogerna hade kunnat ge oss 

en helhetsbild. För oss har det varit viktigt att närma oss barns perspektiv i den här 

studien men vi har varit medvetna om att vår bearbetning av frågor och svar gör att 

resultatet i studien inte kan ses som barns perspektiv.  

Genom en noggrann bearbetning och ett ständigt återkommande till den ursprungliga 

empirin, anser vi har fått fram en reliabel bild av hur studiens 14 elever uppfattar och 

uttrycker sig i de ämnen som de samtalat kring. 

6.3 Slutdiskussion 

Anledningen till varför fritidshem och skola ska arbeta för elevers delaktighet och 

inflytande kommer ur barns rättighet att bli respekterade och hörda. I skolans läroplan 

och styrdokument finns ett tydligt fostrandeuppdrag som ska leda till att elever ska 

utvecklas till goda demokratiska medborgare. För att leva upp till fritidshemmets 

demokratiska uppdrag och värdegrund är det viktigt att arbeta för en helhet där 
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delaktighet, etikfrågor, likabehandling, beslutsfattning och demokratiska processer får 

utrymme. I just vår studie har vi fokuserat på delaktighet och inflytande men vi ser 

inte att andra delarna i uppdraget som mindre viktiga. Däremot har vi tidigare upplevt 

en avsaknad att av diskussioner och forskning kring ämnet. Vår studie har bidragit till 

öppna upp för diskussion och förståelse för vikten av att arbeta med elevers egna 

önskemål och intressen. Att arbeta med delaktighet och inflytande handlar i grund och 

botten om att utveckla ansvarsfulla och demokratiska medborgare som både kan ta till 

sig andras perspektiv men också vågar ta utrymme i beslutsfattande. Det ligger därför 

ett stort ansvar hos alla som arbetar inom skolan att skapa situationer och finna verktyg 

som möjliggör för eleverna att utveckla dessa förmågor. Medvetenhet och kunskap 

hos fritidspedagogerna är därför nödvändig för att fritidshemmet ska leva till det 

demokratiska uppdraget. 

Något som skulle vara intressant i vidare forskning är att undersöka om det finns några 

skillnader i hur pojkar och flickor får möjlighet att påverka i fritidsverksamheten. Ett 

genusperspektiv är något som vi har valt att inte fokusera på i den här studien men som 

vi ser som intressant och viktigt för att kunna arbeta under jämställda förhållanden. 

Det skulle också vara intressant att undersöka fritidshem som aktivt arbetar med att nå 

en hög grad av delaktighet och inflytande och studera vilka kompetenser eleverna 

utvecklar. Undersökningen skulle kunna ske i form av ett utvecklingsarbete där 

strukturer och faktorer som gynnar delaktighet och inflytande förs in i 

fritidsverksamheten. 

Som Qvarsell (2003) uttrycker har vuxna en för vana att vilja se barnen och sätta dem 

i centrum, samtidigt som det finns en avsaknad av att lyssna på dem. Alla som arbetar 

inom skolan och fritidshem måste därför bli bättre på att bjuda in eleverna i 

beslutsprocesser och själva ta ett steg tillbaka. 
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Bilaga A. 

 

 Hej,  

Vill du hjälpa oss?  
Vi är två studenter som heter Alexandra Hultin och Emmie Zidén från 

Linnéuniversitetet i Kalmar. Vi studerar till grundlärare med inriktning 

arbete i fritidshem och skriver nu på vårt examensarbete. I det ingår en 

studie som utförs på ditt barns fritidshem, samt ett annat fritidshem i 

Kalmar kommun.  

Vårt examensarbete handlar om hur barn på fritidshem upplever och 

tänker kring delaktighet och inflytande i verksamheten. Detta vill vi ta 

reda på genom att samtala med barnen i gruppintervjuer som vi kommer 

att spela in. Vi hoppas att ni föräldrar och vårdnadshavare vill hjälpa oss 

genom att låta ert barn delta. Vi är tacksamma för om så många som 

möjligt vill delta i studien.  

All insamlad data kommer självklart att behandlas med respekt och 

varken skolans eller barnens namn kommer att redovisas i vår studie. 

Inspelade gruppintervjuer kommer att raderas när arbetet är klart. Varje 

barn kan när som helst avbryta sin medverkan, även om de har fått ert 

godkännande att delta.  

 

I början av vecka 19 utför vi intervjuerna, men vi är tacksamma om vi 

kan få in era svar så snart som möjligt.  

 

Vi hoppas att ni ser positivt till vår studie och om ni har några frågor 

eller funderingar är ni välkomna att höra av er till oss eller vår 

handledare.  

 

Med vänliga hälsningar:  
Alexandra Hultin, xxxxxxx@student.lnu.se  

Emmie Zidén, xxxxxxx@student.lnu.se  

Handledare: Mats Andersson, Linnéuniversitetet, xxxxxxxxxxx@lnu.se  

--------------------------------------------------------  
Vänligen fyll i och lämna till ert barns fritidshem:  
 

Ja mitt/vårt barn får delta i en intervju  ___ 
Nej mitt/vårt barn får inte delta i en intervju ___ 

Mitt barn heter………………………...............................och går i klass………  
 
………………………………………………………………………………………..  
Underskrift av vårdnadshavare 
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Bilaga B.  

Intervjufrågor 

Tema vuxna 

-När personalen fattar beslut om verksamheten, förekommer det att ni får vara med 

om att fatta beslut? 

 Hur ofta förekommer det? Kan du/ni ge ett exempel? Och andra uppföljningsfrågor… 

-På vilka sätt blir du/ni informerade om de beslut som fattas? 

-Finns det saker som ni tycker att personalen/de vuxna ska bestämma om ensamma? 

Kan ni komma på något exempel? Hur tänker ni då?  

- Vad tror ni att vuxna tänker på när de planerar aktiviteter och regler på fritids?  

Varför? 

- Hur ska man göra för att både barn och vuxna ska kunna bestämma tillsammans? 

Är det på det sättet på ert fritids nu? 

 

Tema barn 

- Vad tycker ni att barn ska vara med att bestämma om på fritids?  

Varför? Tycker ni att ni får det? 

- När är det bra att barn får bestämma?  

När är det mindre bra? 

- Hur tror ni att det blir om barn aldrig är med bestämmer? 

Hur tänker du då?  

- Hur skulle fritids se ut om barn fick bestämma om allt?  

- Hur gör ni för att få vuxna att lyssna på era förslag?  

Kan du ge exempel?  

- Hur tycker ni att de vuxna på fritids tar till vara på barns intressen, förslag vid 

planering? 

Tror ni att dem tänker på era önskemål? 

- Upplever ni att alla barn får bestämma ungefär lika mycket på fritids? Hur tänker ni 

kring det?  

 

 

Tema värdegrund och demokrati 

- På skolan finns det olika regler om vad man får göra och hur man ska vara gentemot 

varandra på skolan, vilka har kommit på dem? 

(Läs upp reglerna) Känner ni till de här reglerna? 
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- Varför tror ni att de reglerna finns? Och vad lär ni er av att följa dem?  

- Det finns en läroplan som alla vuxna på skolan måste följa där det bl.a. står att alla 

barn på skola/fritids ska få vara med och bestämma över olika saker, ta ansvar och lära 

sig att samarbeta med andra. 

- Vad tror ni det handlar om och att det betyder i verkligheten?  

-Vad tycker ni om det som står? Tycker ni att det är bra, är fritids bra på att följa 

målen? 

-Hur tycker ni att man ska gå till väga när många tycker olika eller när ingen är 

överens? 

Låt barnen svara fritt, ge eventuellt förslag, ska den största gruppen få 

vinna/bestämma, eller ska man kompromissa, ska vuxna få bestämma osv.  

 

 

Glöm inte följdfrågor: 

Varför tror du det? 

Kan du utveckla hur du menar? 

Vad tänker du kring det? 

Kan du ge exempel? 

 


