
 

 

Självständigt arbete (examensarbete), 15 hp, för  

Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem  

HT 2017  

 

Elevinflytande på fritids; 

en fråga om att få välja aktivitet? 

Elevperspektiv på inflytande i 

fritidshemsverksamheten 

 

Marie Jönsson 

 

 

 

 

 

 

 

Sektionen för lärande och miljö 



 

 

Författare 

Marie Jönsson 

Titel  

Elevinflytande på fritids; en fråga om att få välja aktivitet? 

Elevperspektiv på inflytande i fritidshemsverksamheten 

Handledare 

Madeleine Beckman Arenhill 

Examinator 

Carin Roos 

Abstract  

Detta examensarbete handlar om elevers upplevelse av inflytande på fritidshemmet. Undersökningen 

syftar till att studera vilken uppfattning elever i fritidsverksamhet har om sitt inflytande i verksamheten 

och om de upplever att den förändrats eller ökat i förhållande till att de blivit äldre. Avstamp görs i 

skollagen och Skolverkets styrdokuments formuleringar som beskriver elevernas rätt till inflytande i 

fritidshemsverksamheten och att inflytandet ska vara anpassat efter ålder och mognad. Studien är 

framarbetad utifrån ett elevperspektiv. Empirin utgörs av halvstrukturerade intervjuer med fyra 

fritidshemselever i åldern tio till elva år som analyseras utifrån Harts och Shiers teorier om delaktighet.  

 

Resultatet av studien visar att eleverna på det aktuella fritidshemmet upplever att inflytande handlar om 

deras möjlighet att få välja vilken aktivitet de vill delta i, snarare än att få påverka 

fritidshemsverksamhetens innehåll. De möjligheter till inflytande som tas upp av eleverna i denna studie 

är mest de som sker i det informella mötet med de vuxna på fritidshemmet. Inflytandeförhandling och 

villkorat inflytande, i betydelsen att eleverna måste uppfylla vissa saker för att förtjäna sin delaktighet, 

beskrivs av eleverna.  

Resultatet visar även på en upplevd frånvaro av formella kanaler där eleverna kan utöva inflytande. 

Vidare framgår att eleverna i viss mån upplever att deras inflytande ökat i förhållande till att de blivit 

äldre och då i mening att personalens tillit till elevernas ansvarstagande har ökat.  

Slutsatsen som dras, utifrån Harts och Shiers delaktighetsteorier, är att eleverna på detta fritidshem inte 

har något reellt inflytande i verksamheten. 
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1. Inledning och bakgrund 

Denna studie handlar om elevers upplevelse av inflytande på fritidshemmet. 

Fritidshemmet är en arena där eleverna ska ha möjlighet att utöva reellt inflytande och 

utveckla sina demokratiska kunskaper och rättigheter (Skolverket, 2016a). Detta kan 

ske genom den formella och kontrollerade mötesformen som t.ex. stormöte eller 

samling, där målet är att ge eleverna kunskaper om demokratins principer och möjlighet 

till inflytande. Men på fritidshemmet sker inflytandet också till vardags på ett mer 

informellt sätt då pedagogerna i dialog är lyhörda för vad som är aktuellt och intresserar 

eleverna och utifrån detta planerar verksamheten så den tilltalar och utvecklar eleverna 

både socialt och kunskapsmässigt. Under mina år i fritidsverksamheten har jag ofta hört 

elever säga att ingen lyssnar på dem och att de aldrig får lov att bestämma något. Vad 

kan ligga bakom dessa uttalanden? Hur upplever egentligen eleverna sina möjligheter 

till inflytande på fritidshemmet och vad menar de att inflytande betyder för dem? Denna 

undersökning bygger på antagandet att elever är medvetna om sin rätt till inflytande 

men kanske inte alltid har klart för sig vad denna rätt innebär eller hur den kan tolkas. 

Elevinflytande är ett område med många tolkningsmöjligheter, vilket förhoppningsvis 

diskuteras i personalgrupperna på fritidshemmen. Men för att bättre utveckla 

fritidshemmets verksamhet i fråga om elevinflytande så behövs det även tas hänsyn till 

elevernas åsikter och upplevelser. Därför kändes det angeläget att undersöka ämnet ur 

elevers perspektiv där deras tankar kring sitt inflytande synliggörs. Vidare har större 

delen av den forskning som denna undersökning lutar sig emot handlat om 

elevinflytande i skolans respektive förskolans verksamhet. Trots att fritidshemmet är en 

del av skolans verksamhet så kan vi konstatera att de båda verksamheterna skiljer sig åt 

på många sätt. Här fanns således ett behov av att genomföra undersökningen med 

avstamp i fritidshemmets kontext.  

1.1. Inflytande i fritidshemmets styrdokument 

Övergripande bestämmelse om elevinflytande finns i skollagen, kapitel 4, §9 (SFS, 

2010:800). 

Barn och 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. 
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Informationen och formerna för barnens och 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. Elevernas och deras 

sammanslutningars arbete med inflytandefrågor ska även i övrigt 

stödjas och underlättas (SFS, 2010:800).                                         

I läroplanen för den obligatoriska grundskolan, i fortsättningen benämt Lgr11, 

formuleras detta som att  

eleverna ska ges möjlighet att utveckla förtrogenhet med 

demokratiska principer, arbetssätt och processer genom att få vara 

delaktiga, utöva inflytande och ta ansvar i verksamheten 

(Skolverket, 2016a, s.24).  

Inflytande är ett ord med många betydelser och dessa kan variera både i olika 

sammanhang och utifrån personliga tolkningar. I demokratiutredningen (SOU 2000:1) 

talar man om det dynamiska medborgarskapet där deltagande, inflytande och 

delaktighet är varandras förutsättningar. Man betonar upplevelsen av meningsfullhet 

och menar att inflytande hänger ihop med att de som deltar känner att deras medverkan 

har betydelse och påverkar beslutsfattandet. Samma utredning visar också att risken 

finns att endast de som hörs mest får störst inflytande, vilket kan ge socialt och politiskt 

marginaliserade medborgare.  

För att förstå elevernas åsikter behövde de sättas i relation till deras personliga tolkning 

av begreppet i förhållande till fritidsverksamhet. Inflytande och delaktighet i skolans, 

och därmed fritidshemmets värld är en viktig fråga menar Kamperin (2005). Dagens 

samhälle ställer allt större krav på varje individ att själv kunna orientera sig i livet, både 

vad det gäller skola, hem och fritid. Styrdokumenten säger att vi ska förbereda eleverna 

för att aktivt delta i samhällslivet (Skolverket, 2016a). Elevernas förmåga att utöva 

inflytande ska utvecklas genom att de bl.a deltar i planering och utvärdering av den 

dagliga verksamheten.  

FN:s generalförsamling antog en konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) 

1989 (Barnombudsmannen, 2015a). Året efter förband sig Sverige att följa denna 

konvention. Artikel 12 behandlar barns rätt till inflytande och delaktighet och där 

framgår det att det inte räcker att enbart lyssna på barnet utan man måste också noga 

beakta barnets åsikter: 
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Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att 

bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör 

barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande 

till barnets ålder och mognad. 

https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonve

ntionen/konventionstexten/ 

 

Även läroplanen säger att elevinflytandet ska anpassas utifrån deras ålder och mognad 

(Skolverket, 2016a). Vilken typ av inflytande som är kopplat till vilken grad av mognad 

och hur den ska mätas finns det inga direktiv för i styrdokumenten. Barnombudsmannen 

(2015b) har i ett betänkande framhållit vikten av att de yngre barnen får reellt inflytande 

i skolan och påpekar att det måste utvecklas modeller för att detta ska ske. Det kan ses 

som en uppmaning till vuxenvärlden i skolan att omvärdera normen för när barn är 

mogna för att ha inflytande. 

Utifrån målet om en progression i inflytandet med hänsyn till ålder och mognad kändes 

det angeläget att ta reda på vad eleverna tänkte om det. Upplevde de att det skett en 

förändring eller ökning av deras inflytande över tid, under deras år i 

fritidsverksamheten?  

1.2. Syfte och frågeställning 

Undersökningen syftar till att studera elevers upplevelse av sitt inflytande i 

fritidsverksamhet och om de upplever att det förändrats eller ökat med åldern. Ur detta 

syfte formulerades tre frågeställningar: 

Hur utrycker eleverna sin tolkning av begreppet inflytande i fritidshemmets kontext?  

Vilka möjligheter beskriver eleverna att de har till inflytande i fritidshems-

verksamheten?  

Vad säger eleverna om sin upplevelse av inflytande på fritidshemmet i förhållande till 

stigande ålder?  

2.  Teoretiska perspektiv 

I denna del presenteras de teorier som undersökningen tar som utgångspunkt. Först 

kommer ett avsnitt som beskriver hur elevperspektivet tolkats och använts i 

undersökningen. Därefter kommer en beskrivning av Harts delaktighetsstege, följt av 
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Shiers modell för att öka elevers delaktighet. Slutligen kommer ett avsnitt där motivet 

för valet av de teoretiska perspektiven förtydligas.  

2.1.  Elevperspektiv  

Elevperspektiv har i denna studie samma betydelse som barnperspektiv. Ordet barn har 

bytts ut mot elev då barn som går i skola och på fritidshem benämns som elever. 

Elevperspektiv som begrepp används också i gällande lagtexter såsom skollag och 

läroplan. 

Vad begreppet elevperspektiv innebär kan dock tolkas på olika sätt (Johansson, 2003). 

Ibland handlar elevperspektiv om hur vuxna ser på elever och ibland handlar det om 

verkligheten såsom elever ser den.  

Halldén (2003) menar att frågan om elevperspektiv i relation till ett empiriskt material 

styrs av etiska ställningstaganden, undersökningens frågeställningar och teoretiska 

perspektiv. När man använder sig av elevperspektiv i vetenskapliga sammanhang är det 

nödvändigt att som forskare problematisera vad man lägger i begreppet, menar Halldén. 

Forskaren ställer elevens utsagor i relation till diskurser om barndom och utmejslar på 

så sätt ett elevperspektiv. Elevperspektiv blir då en fråga om att fånga elevers röster och 

tolka dessa som uttryck för ett diskursivt sammanhang.  

I denna undersökning ska elevperspektiv förstås som en intention att förstå och 

redogöra för elevernas upplevelser av inflytande på fritidshemmet. Elevperspektivet 

betonas också genom att obearbetade citat återges i resultatdelens rubriker. 

2.2. Harts delaktighetsstege  

Till följd av Barnkonventionens artikel 12 (Barnombudsmannen, 2015a), som fastslår 

att barn har rätt att vara delaktiga i beslutsfattande processer, har några modeller för hur 

detta ska uppnås utarbetats. En av de mest kända är Harts delaktighetsstege som fick sin 

genomslagskraft 1992 (Hart, 2008). Harts stege är indelad i åtta steg, varav de tre 

understa beskriver olika kännetecken för ickedeltagande. Första steget av dessa tre 

handlar om manipulation, när elever säger eller gör det som de vuxna föreslår utan att 

ha egentlig kännedom om vad det handlar om. Alternativt blir eleverna tillfrågade om 

sina åsikter som de vuxna sen eventuellt tar hänsyn till men inte återkopplar till eleverna 

så att de förstår att de har påverkat beslutet. Det andra trappsteget handlar om när elever 

används som dekoration för att påvisa delaktighet, utan att eleverna egentligen förstår 
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vad de deltar i. Tredje trappsteget kallar Hart för tokenism, vilket betyder att eleverna 

utsätts för symboliska åtgärder, det vi i vardagslag kallar för skendemokrati. Hart 

beskriver det som när elever blir tillfrågade om deras åsikter men inte har möjlighet att 

påverka hur, när eller i vilken omfattning de kan uttrycka dessa.  

De resterande fem stegen beskriver olika grader av deltagande. Rubriken på steg fyra är 

anvisad men informerad, steg fem tillfrågad och informerad, steg sex vuxeninitierad, 

beslutsrätt delad med elev, steg sju elevinitierad och elevledd och slutligen steg åtta 

elevinitierad, vuxna inbjuds att delta i beslutsfattandet. Harts stege visar alltså både 

olika grader av delaktighet och olika grader av ickedelaktighet. I detta arbete kommer 

dessa olika grader att sättas i förhållande till det som framkommer i intervjuerna.  

Många tycker att de tre nedersta trappstegen är användbara för att identifiera och arbeta 

bort ickedeltagande i sin verksamhet (Shier, 2001). Men de olika nivåerna av elevers 

deltagande och inflytande har också kritiserats. Kritiken har då handlat om att 

modellens utformning påvisar att man bör sträva efter att nå högts upp på stegen, även 

om man uppnår delaktighet redan på steg fyra (Hart, 2008). Denna kritik har lett till nya 

modeller, eller snarare varianter på Harts delaktighetsstege. 

2.3. Shiers modell för att öka elevers delaktighet 

Shiers modell bygger på Harts (1997) delaktighetsstege men innehåller inte någon 

beskrivning av ickedeltagande (Shier, 2001). Shier har istället delat upp delaktighet i 

fem olika nivåer: Elever blir lyssnade till, elever får stöd att uttrycka sina åsikter och 

synpunkter, elevers åsikter och synpunkter beaktas, elever involveras i beslutsfattande 

processer och slutligen elever delar inflytande och ansvar över beslutsfattande. Varje 

nivå är sedan indelat i tre steg: öppningar, möjligheter och skyldigheter. Öppningar sker 

när den vuxne visar sig villig att arbeta på nivån, möjligheter inträffar när 

förutsättningarna är sådana att det i praktien går att arbeta på nivån och skyldigheter är 

då det finns ett policykrav på att man måste arbeta på denna nivå. Shier (2001) menar 

att en verksamhet eller personal kan befinna sig på flera olika platser i diagrammet 

samtidigt, beroende på arbetsuppgiftens art eller vilka synvinklar som arbetet beaktas 

ur.  

Det som skiljer de två första nivåerna åt i Shiers modell är frånvaron respektive 

närvaron av organiserade försök till att ta reda på elevernas åsikter från de vuxnas sida. 
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Bristande tillit eller dålig erfarenhet av vuxnas mottagande av och vilja att tillgodose 

elevers förslag, är några av de faktorer som kan vara anledning till att elever inte 

uttrycker sina åsikter öppet (Shier, 2001). Därför handlar nivå två om de vuxnas aktiva 

arbete med att skapa förutsättningar i syfte att stödja elevernas uttryck av åsikter och 

synpunkter. Trots att Shier (2001) menar att det inte finns någon beskrivning av 

ickedeltagande i modellen så skulle de två första nivåerna kunna jämföras med Harts 

(1997) tredje steg, tokenism. Att aktivt lyssna och skapa förutsättningar för eleverna att 

göra sin röst hörd innebär inte nödvändigtvis att en delaktighet kommer till stånd. Det 

kan lika väl röra sig om skendemokrati. 

Nivå tre handlar om beaktandet av elevernas synpunkter. För att följa 

Barnrättskonventionens artikel 12 (Barnombudsmannen, 2015a) behöver verksamheten 

kunna svara ja på frågan som finns på steget möjligheter på den tredje nivån i Shiers 

modell; möjliggör den beslutsfattande processen att elevers åsikter och synpunkter 

beaktas? (Shier, 2001). 

Det är först på nivå fyra i Shiers modell som elevers reella inflytande synliggörs; från 

att vara tillfrågade till att bli inbjudna i beslutsfattandet. Både nivå fyra och fem ligger 

över den skyldighet som Barnrättskonventionen ålägger oss i fråga om elevers rätt att 

bli lyssnade till och få sina åsikter beaktade. Men Shier (2001) menar att elever som 

aktivt involveras i beslutsfattande får ökad självtillit, empati och ansvarskännande. Den 

demokratiskt delaktiga medborgaren grundläggs genom inflytande i beslutsprocessen 

och modellen hjälper till att säkerställa och stärka demokratin, menar Shier. Modellen 

skiljer sig från Harts i fråga om elevers beslutsfattande på så sätt att Shier inte har någon 

nivå där eleverna fattar beslut utan vuxnas inblandning. På nivå fem lämnar de vuxna 

ifrån sig en del av makten, men inte hela. Förklaring till det ligger i att 

delaktighetsnivåerna i modellen bygger på ett interagerande mellan vuxna och elever 

(Shier, 2001). 

2.4. Motivering till val av teoretiska perspektiv 

Då det var elevernas åsikter och tolkningar som skulle undersökas behövde 

elevperspektivet genomsyra detta arbete. Den forskning som ligger till grund för denna 

undersökning har oftast haft ett vuxenperspektiv. Ambitionen i denna undersökning är 

därför att det är elevernas tankar om inflytande i fritidshemmets kontext som styr 
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utgången och analysen. Att verkligen inta elevernas perspektiv och försöka förstå vad 

deras upplevelser är uttryck för, är hela essensen av detta arbete.  

Harts och Shiers modeller för delaktighet ligger till grund för de tolkningar som görs i 

analysen av empirin. Dessa två modeller är valda eftersom de på ett tydligt och 

beskrivande sätt visar på olika definieringar och nyanser som finns när det gäller 

deltagande och inflytande. I denna undersökning är utgångspunkten att inflytande och 

delaktighet är varandras förutsättningar. I några tidigare undersökningar har begreppet 

delaktighet ibland använts i betydelse att delta, medverka eller vara närvarande. Harts 

stege används här för att definiera när ett inflytande, som till synes verkar utvecklat, är 

förklätt och inte alls bör kategoriseras som inflytande eller delaktighet. Med Harts stege 

tydliggörs när eleverna är utsatta för olika former av ickedeltagande och därmed också 

ett ickeinflytande. 

3. Litteraturgenomgång 

Detta kapitel inledes med en kort tillbakablick på skolans demokratifostrande historik 

innan en redogörelse för litteratur och tidigare forskning om elevinflytande tar vid.  

3.1. Historiskt perspektiv på elevinflytande 

Inflytande och demokrati kan sägas vara två sidor av samma mynt. Demokrati handlar 

om alla människors lika värde och rättigheter och om möjligheten att vara med och 

bestämma, ha inflytande (Sveriges Riksdag, 2016). Sverige styrs utifrån en representativ 

demokrati där de styrande är valda av folket. I skolans värld kan elevråd ses som en 

representativ demokratisk plattform där eleverna sitter med som företrädare för sina 

klasskamrater. Just tanken på att fostra eleverna till goda demokratiska medborgare har 

funnits med länge i den svenska skolan. När den första läroplanen utkom 1962 fanns 

demokrati och rätt till inflytande med och elevråd instiftades. Sedan dess har 

elevinflytande varit med i skolans värdegrundsuppdrag även om det är först i Lpo 94 

som ordet värdegrund fick sitt genomslag i skolans värld (Säljö, 2016). När 

barnkonventionen antogs av Sverige 1990 så gick man bl.a. med på att följa artikel 12 

som handlar om barns rätt att säga sin mening och få den respekterad (Unicef, u.å.). 

Denna rätt handlar inte om självbestämmande för barn utan om att vara delaktig i 

beslutsfattande (Englund, 2008). 1996 kom ett betänkande från skolkommittén som sa 

att elever skall ha inflytande eftersom det är en mänsklig rättighet och därför ingår i 
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skolans demokratiuppdrag samt för att det är en förutsättning för lärande (SOU 

1996:22). 

3.2. Nutida perspektiv på elevinflytande 

Ofta förekommer begreppen inflytande och delaktighet om vartannat i litteraturen och 

några undersökningar visar att pedagoger har olika uppfattningar om hur dessa ska 

tolkas (Follin & Klang, 2013; Lundgren & Larsson, 2012; Sköldberg & Toll, 2012). 

Philgren (2012) menar att pedagogernas tolkning till viss del vara beroende på deras 

grundsyn inom utvecklingspsykologi och lärandeteori. Detta kan påverka hur 

inflytandet omsätts i fritidshemsverksamheten. 

Hur ordet inflytande ska tolkas i fritidshemmets kontext är alltså inte helt givet, men 

viktigt för den här undersökningen och behöver därför en närmre granskning. Forskning 

om elevinflytande har gjorts och flera olika perspektiv har belysts, om än mest 

relaterade till förskolan eller skolans klassrumsverksamhet. Nedan redogörs för de 

perspektiv som är relevanta för undersökningen, följt av en sammanfattande tolkning. 

3.2.1  Inflytande som begrepp 

Inflytande är ett begrepp med många ansikten och tolkningsmöjligheter. Påverkan, 

inverkan, influens, betydelse, makt, auktoritet och inflytelse är några exempel på 

synonymer (Synonymer.se, u.å.) vilket visar på hur svårt ordet är att definiera. Påverkan 

och makt kan ses stå i motsatsförhållande till varandra, om man menar att makt är något 

som man utövar när man bestämmer något som någon annan måste följa, mot sin vilja, 

därför att denne står i beroendeställning. Påverkan skulle då kunna tolkas som försök till 

att få den med makt att bestämma i enlighet med min vilja och önskan, men utan 

garantier för att det ska bli så. Men orden kan också tolkas som varande sammanflätade; 

genom att få påverka har man makt att förändra och med makten följer rätten att 

påverka.  

3.2.2.  Delaktighet och inflytande 

Elvstrand (2009) menar att inflytande tillsammans med inkluderande är en del av 

begreppet delaktighet. Elvstrand jämställer inflytande med att vara delaktig i 

beslutsfattandet och betecknar inflytandet som politisk delaktighet. Inflytande kan också 

delas upp i formellt respektive informellt, där det formella utgörs av det organiserade 

beslutsfattandet, såsom klass- eller elevråd, medan den informella i sin tur handlar om 
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beslutsfattande i vardagen. Elvstrand menar att dessa former ofta verkar parallellt inom 

skolans värld. Att man ser elevers förmåga till inflytande som kopplat till ålder eller 

mognad betyder i praktiken att det är upp till de vuxna att bestämma över hur 

inflytandet ska se ut (Elvstrand, 2009). 

Melin (2013) menar att social delaktighet inte självklart uppstår bara för att det finns 

med i en verksamhets styrdokument. Samhällets föreställningar i fråga om barn och 

maktförhållandet mellan barn och vuxna avspeglas och förändras med tidsandan. I 

dagens individualistiska samhälle kan delaktighet ses som en egenskap. Denna 

egenskap kopplas till elevenas förmåga att ta plats och få sin röst hörd och elevers 

tillkortakommande används som förklaring till delaktighetssvårigheter. Melin menar att 

fokus behöver flyttas från elevernas egenskaper till de vuxnas syn på barn och sig själva 

för att kunna förklara och förstå villkoren för elevers sociala delaktighet (Melin, 2013). 

Vuxenvärldens värderingar som grund för barns rättigheter är ett perspektiv som 

Lorentzon (2012) tar upp i sitt problematiserande kring barnrättskonventionen. 

Lorentzon menar att barnets underordning stärks då rättigheterna utgår från att skydda 

barnets intressen snarare än att låta dess vilja råda. Barnet har rätt att få komma till tals 

och bli hörd, men rätten att ta beslut utifrån den egna viljan finns inte.  

3.2.3. Elevinflytande ur flera perspektiv 

Två diskurser kan sägas dominera forskningen kring hur elever ser sig själva som 

demokratiska aktörer. I den ena ser inte eleverna sig som kompetenta till beslutsfattande 

medan de i den andra anser att de är det och dessutom vill ha inflytande (Elvstrand, 

2009). Uppfattningen att det är de vuxna som bestämmer i klassrummet dominerar och 

eleverna beskriver att deras delaktighet i beslut mest sker i den formella och 

strukturerade formen där röstning och lottdragning är de vanligaste metoderna. Detta är 

också i linje med det som Pihlgren (2012) menar är det vanligaste arbetssättet på 

fritidshemmet när vi talar om demokratiutövandet. Det är främst i samlingar i storgrupp 

som inflytande utövas av eleverna och väldigt ofta sätts likhetstecken mellan demokrati 

och majoritetsbeslut.   

Skolverket (2016b) har tittat på vilka möjligheter, men också risker, som elevinflytande 

kan innebära. Man menar att elever kan lära sig mer och bli mer engagerade och 

ansvarstagande om de upplever att de har ett reellt inflytande på undervisningens 

innehåll och utförande. Vidare menar man att elever som får öva sig i demokratiska 
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former för inflytande har lättare för att organisera sitt arbete och tar denna kunskap med 

sig vidare in i framtiden. Just nyttan av att öva sig i demokratiska processer för 

framtiden har ifrågasatts av forskare som menar att här och nu -perspektivet ofta går 

förlorat i skolans arbete med demokrati. Elvstrand (2009) menar att båda perspektiven 

finns med i skolans vardag och säger att när elever ger förslag och andra lyssnar på dem 

så sker ett här och nu -inflytande.   

Men Skolverket (2016b) ser också risker med elevinflytande då man idag är mer 

benägna att utgå från att elever är flexibla, initiativrika och både vill och kan ta ansvar. 

Denna ansvarsförskjutning, menar man, skapar en oreflekterad social reproduktion och 

selektion som bygger på elevernas sociala och kulturella grund och förstärker de sociala 

skillnaderna snarare än att utjämna dem. Man menar vidare att det finns risk för att det 

bara är de som hörs och har resurser för att agera för inflytande som påverkar 

undervisningens innehåll och utförande, medan de som saknar detta marginaliseras. 

Framför allt gäller detta i större elevgrupper. Elvstrand (2009) visar i sin rapport hur 

relationen mellan social och politisk delaktighet är sammanlänkade och förstärker 

varandra. De som får vara med gör sin röst hörd och därigenom förstärker sin 

delaktighet, medan de som marginaliseras tvärtom hamnar i en nedåtgående spiral. 

Elvstrands undersökning visar att om en elev ska bli demokratiskt kompetent så behöver 

eleven vara aktivt kunskapssökande, vetgirig och ansvarstagande. En medvetenhet om 

sina rättigheter och förmåga att ifrågasätta hur saker utförs eller funderingar kring det 

egna lärandet menar Elvstrand är en förutsättning för att eleverna ska kunna vara 

delaktiga i beslutsfattande. Då det ofta är stora barngrupper på våra fritidshem idag så är 

det här ytterligare en aspekt att fundera på när vi planerar vår verksamhet utifrån målet 

med att överföra grundläggande demokratiska värderingar. 

Elvstrand (2009) resonerar vidare kring det informella inflytandet som en process där 

både elever och pedagoger deltar, s.k. inflytandeförhandling. Då inflytandeförhandling 

görs, sker det med hjälp av olika strategier för att skapa delaktighet. Exempel på 

strategier i inflytandeförhandling är motivation, information och protest. Dessa 

strategier är växelverkande och sker parallellt och bygger på någon form av 

argumentation. Detta inflytande är också ofta villkorat, vilket betyder att eleverna måste 

uppfylla vissa saker för att förtjäna sin delaktighet. De demokratiska kompetenser som 

elever måste utveckla blir alltså färdighet i att inflytandeförhandla menar Elvstrand, då 
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detta är det sätt som eleverna huvudsakligen har inflytande på. Ur ett 

fritidshemsperspektiv kan det som Pihlgren (2012) kallar för demokratur vara en 

beskrivning på det inflytande som fritidshemmets elever har tillgång till. Demokratur 

innebär att den som har makten, i detta fall pedagogen, delar med sig av det som är 

möjligt och bestämmer vad andra, eleverna, får vara med och bestämma.  

Ett annat perspektiv på inflytande handlar om autenticitet. Elvstrand (2009) hänvisar till 

tidigare forskning som säger att eleverna förutom att få vara med och påverka också 

behöver mötas av vuxna som uppriktigt är intresserade av deras åsikter och har en vilja 

till förändring. För att elever ska uppleva att de har inflytande behövs deras synpunkter 

följas upp och diskuteras. Risken med skolans sätt att arbeta med elevinflytande är 

annars att det inte upplevs som genuint (Rudduck & Fieldning, 2006).  

I tidningen Fritidspedagogen (Hedström, 2015) intervjuades några fritidspedagoger om 

sitt arbete med inflytande. Det framgick att elevernas inflytande ofta bestod i val mellan 

två olika saker, bestämda av pedagogerna. Ett exempel de gav var när det handlade om 

utevistelse. Eleverna fick bestämma om de skulle vara ute före eller efter mellanmålet, 

men att de skulle ut hade pedagogerna redan bestämt. Pedagogerna hade sedan arbetat 

med sin rädsla över att förlora kontrollen och involverat eleverna i diskussioner genom 

att belysa olika konsekvenser av val. På så sätt hade de hittat arbetssätt där det blev 

lockande för eleverna att gå ut istället för att tvinga dem. De menade att pedagoger i 

fritidshemsverksamhet måste sätta ord på och veta varför de gör som de gör. Då kan 

man hitta lärandesituationer om inflytande, istället för att bara låta eleverna välja mellan 

äpplen och päron. 

Inflytande som en lärandeprocess tar också Rönnlund (2013) upp i sin artikel om 

elevinflytande i en skola i förändring. Rönnlunds undersökning bland elever i åk 7-9 

visar att elever upplever elevinflytande som en lärandeprocess då de har en hög grad av 

självbestämmande och de vuxna håller en låg profil. Rönnlund menar att elevinflytande 

ofta knyts till individuella processer i skolpolitiska dokument. Undersökningen visar att 

det är viktigt att de kollektiva inflytandeformerna upprätthålls då eleverna upplever 

positiva effekter, såsom kollektiv samhörighet med arbete mot gemensamt mål, men är 

samtidigt något kritisk till det representativa systemet. Denna kritik bygger på det som 

eleverna uttalat om de formella påverkansorgan som skolan har. Eleverna menar att 

olika synsätt, erfarenheter och perspektiv sällan synliggörs i klassrådet eller elevrådet.  
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3.2.4. Sammanfattande tolkning 

Sammantaget kan man tolka att den vedertagna betydelsen av ordet inflytande i skolans, 

och därmed fritidshemmets värld ska ses som en möjlighet för elever att påverka beslut 

som rör verksamheten. Inflytande är inte tvingande och ska inte tolkas som makt. 

Makten, i betydelsen att få bestämma, ha sista ordet i en fråga eller rätt att ta beslut, är 

inte knuten till elevernas inflytande; den ligger i vuxenvärlden. Inte heller har eleverna 

undantagslöst rätt till majoritetsbeslut. Stormöten, fritidsråd och samlingar är klassiska 

exempel på när eleverna har möjlighet att utöva inflytande på frågor som rör 

fritidshemsverksamheten (Philgren, 2012), men utan garantier för att deras åsikter ska 

bli tillgodosedda. Dessa formella möten kan både ifrågasättas och motiveras med olika 

perspektiv på elevinflytande och med olika lärandeteorier. Det informella inflytandet 

som sker till vardags i dialog mellan elever och pedagoger handlar ofta om att välja 

mellan olika aktiviteter eller att förhandla om bestämmanderätt, vilket också kan både 

ifrågasättas och motiveras. Gemensamt för de olika perspektiven är risken för att det 

bara är de elever som vågar ta plats som har någon form av inflytande, både i skolan 

och på fritidshemmet.   

4. Metod 

Undersökningen syftar till att studera elevers upplevelse av sitt inflytande i 

fritidsverksamhet och om de upplever att det förändrats eller ökat med åldern. Då 

undersökning handlar om elevers åsikter och upplevelser är det den  kvalitativa metoden 

som använts (Brinkkjaer & Höyen, 2013). Materialet består av intervjuer med fyra 

elever i åldern tio till elva år. Valet av åldern på eleverna berodde på önskan om att 

även undersöka elevernas upplevelse av om inflytandet förändrats eller ökat över tid 

med tanke på ålder. Elever i åldern tio till elva år har förutsättningar för att ha vistats i 

fritidshemmets kontext under flera år och har därmed möjlighet att sätta sina 

upplevelser av inflytande i retroperspektiv. Undersökningen bygger på antagandet att 

elever är medvetna om sin rätt till inflytande men kanske inte alltid vet hur denna rätt 

kan ta sig uttryck. 

Elevernas upplevelse undersöktes med hjälp av  halvstrukturerade intervjuer, vilka hade 

mer formen av samtal (Kvale & Brinkmann, 2014). Med hjälp av en intervjuguide 

(bilaga1) fokuserade intervjuerna på hur eleverna definierade inflytande på 
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fritidshemmet och om, när och hur de upplevde att de har inflytande. Vidare fick 

eleverna sätta detta i relation till upplevd ökning eller förändring utifrån att de blivit 

äldre. Resultatdelen av undersökningen tog avstamp ur ett elevperspektiv då det var 

elevernas tankar om inflytande som stod i fokus. Analysen gjordes med Harts och 

Shiers delaktighetsteorier. Dessa teoretiska perspektiv redogörs för i kapitel två. 

Elevernas upplevelser kopplades sedan till litteratur och tidigare forskningsresultat, 

vilka redogörs för i litteraturgenomgången, kapitel tre. Då underlaget är litet gör inte 

undersökningen anspråk på att vara allmänt gällande men skulle kunna användas som 

inspiration för diskussioner kring utvecklandet av fritidshemmets verksamhet i arbetet 

med elevers inflytande.  

En del överväganden gjordes innan undersökningen startade och dessa presenteras 

närmre i följande kapitel. 

4.1. Kvalitativ undersökning 

Då undersökningen handlar om åsikter och upplevelser, är detta en kvalitativ studie. 

Just åsikter och upplevelser är några av kriterierna för en kvalitativ undersökning 

(Ahrne & Svensson, 2015). Den kvalitativa metoden undersöker, i motsats till den 

kvantitativa, inte så mycket hur många som tycker något, utan vad de tycker. Denna 

undersökning gör inte anspråk på att vara objektiv eller neutral, varken i val av 

undersökningsområde, i insamlandet av empirin eller i analysen av den, då den bygger 

på personliga erfarenheter och elevers åsikter och tankar i stunden som tolkas utifrån 

forskarens subjektiva uppfattning om empirin.  

4.1.1. Kvalitativ intervju 

Elevernas upplevelse av möjlighet till inflytande samt hur den utvecklats under åren på 

fritidshemmet har undersökts med hjälp av intervjuer, eller snarare intervjuer av 

samtalskaraktär. Detta val är gjort utifrån en önskan om att fånga nyanser och ha 

möjlighet att få ett utvecklat samtal om ämnet, vilket inte hade kunnat ske om 

undersökningen gjordes t.ex. med hjälp av en skriftlig enkät. Intervjuerna var av 

halvstrukturerat slag där frågorna först sammanställdes i en intervjuguide ( bilaga1) vars 

funktion mer var som ett stöd vid intervjutillfällena, snarare än som frågor som skulle 

betas av (Björndal, 2005). Överväganden gjordes med hänsyn till hur frågorna ställdes 

och togs emot då denna form av intervju innebär en avsevärd risk att den som intervjuar 

påverkar svaren (Björndal, 2005; Kvale & Brinkmann, 2014). I de kvalitativa 
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forskningsintervjuerna ska både fakta och meningen med de sagda täckas. 

Elevperspektivet behövde genomsyra frågeställningarna vid intervjutillfällena. Genom 

att lyssna till åsikterna och försöka tolka det som sägs mellan raderna och sedan 

formulera tolkningen som en fråga ville intervjuaren få bekräftat eller dementerat det 

underförstådda.  

Trots en önskan om att möta eleverna utan någon förutfattad mening vid 

intervjutillfällena, fanns en insikt om att det var omöjligt. Vissa grundantaganden fanns 

redan  och det är inte rimligt att tro att man kan undvika att styra eller påverka dem som 

intervjuas (Kvale & Brinkmann, 2014). Materialet i en kvalitativ undersökning är alltså 

påverkat av forskarens ställningstagande och perspektiv på frågan. Därför är analysen 

av det empiriska materialet, det ihopsamlade underlaget för slutledning, inte objektivt 

utan ska ses som resultatet av tolkningar (Ahrne & Svensson, 2015).  

Empirin i denna undersökning är också starkt begränsad då enbart ett fritidshem med 

aktuell åldersgrupp besökts och därför kan undersökningens resultat inte generaliseras, 

utan måste ses som gällande för bara just detta fritidshem och just dessa elever. 

Möjligen skulle man kunna generalisera resultatet utifrån tanken om att det visar ett 

exempel på vad elever i denna ålder kan tänka om inflytandet på fritidshemmet (Ahrne 

& Svensson, 2015).  

4.2. Urval 

De intervjuade eleverna gick i årskurs fyra och fem och hade gått på fritidshemmet 

under hela, eller större delen av sin skoltid. Valet av åldersgrupp berodde på att denna 

undersökning även skulle ta reda på om och hur eleverna upplevde att deras möjlighet 

till inflytande i fritidshemmets verksamhet förändrats över tid. Endast de äldre eleverna 

kan se tillbaka på sin tid på fritidshemmet och göra jämförelse med nu och då.  

Vidare gick eleverna på samma fritidshemsavdelning. Eftersom intervjugruppen då 

hade samma förutsättningar när det gäller verksamhetens aktiviteter, regler, rutiner och 

pedagoger så skulle inte deras eventuella skillnader i upplevelsen av sitt inflytande 

kunna förklaras med att de inte går på samma avdelning eller skola. Den aktuella 

fritidshemsavdelningen hade elever från årskurs ett till fem. Ingen elev från årskurs sex 

var inskriven på fritidshemmet och eleverna från årskurs fem var endast två stycken. 

Inför det inledande presentationsbesöket på fritidshemmet togs beslut om att inte 

begränsa antalet deltagande elever. Anledningen till det var att erfarenhetsmässigt så är 



 

19 

 

elevers vilja eller möjlighet till att fullfölja ett åtagande inte alltid så hög. För att säkra 

att få några elever alls att delta, begränsades därför inte antalet deltagare utöver att 

endast fritidshemmets elever i årskurs fyra och fem var inbjudna. På det aktuella 

fritidshemmet var det 21 elever inskrivna i denna åldersgrupp. Endast fyra elever 

medverkade i undersökningen. Fler var inbjudna att delta men många valde att avstå 

redan vid presentationen av undersökningen och några föll ifrån vid intervjutillfället.  

Valet av fritidshem gjordes efter överväganden om hur intervjun skulle påverkas av att 

intervjuaren var känd för eleverna. För att minimera påverkan på elevernas svar förlades 

därför undersökningen på en fritidshemsavdelning på en skola där intervjuaren inte var 

känd för eleverna. Fördelen med att inte ha en etablerad relation till de intervjuade var i 

detta fall att avsaknaden av förutfattade meningar från intervjuarens sida kunde ge 

bättre förutsättningar i analysen av svaren. Dessutom kunde eleverna i högre grad svara 

utan att ta hänsyn till vad de trodde att intervjuaren vill höra (Källström Cater, 2015).  

4.3. Forskningsetiska överväganden 

De forskningsetiska övervägandena gjordes utifrån Vetenskapsrådets riktlinjer kring 

information, samtycke, konfidentialitet och nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 2011).  

Som vuxen i intervju med elever har man ett stort ansvar  att beakta de etiska frågorna. 

Maktförhållandet mellan elev och vuxen är ojämnt vilket gör att man måste vara tydlig 

med att eleverna deltar frivilligt och när som helst kan avbryta sin medverkan. 

Vårdnadshavare måste också ge sitt medgivande. Eleverna fick information om 

förutsättningarna för deras medverkan och vad undersökningen gick ut på innan 

intervjutillfället (Källström Cater, 2015). Informationen gavs först muntligt till 

elevgruppen vid ett presentationsbesök på fritidshemmet och därefter skriftlligt i form 

av missivbrev till vårdnadshavarna åt de elever som var intresserade av att delta (bilaga 

2).  

För att varje elevs tankar skulle komma till uttryck var tanken att intervjua dem en och 

en, men här uppstod ett dilemma. En nackdel med enskilda intervjuer är att det kan 

kännas otryggt för eleven, men vid gruppintervjuer finns det risk för att någon eller 

någras tankar blir normen för gruppen (Björndal, 2005). Då eleverna inte hade någon 

tidigare relation till intervjuaren, togs beslut om att låta dem få påverka hur de ville 

intervjuas utifrån vikten av känsla av trygghet för eleven.  Beslutet blev att eleverna 

själva fick bestämma om de ville intervjuas enskilt eller tillsammans två och två.  
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Möjligheten att genomföra intervjun tillsammans med en kamrat kunde, förutom att 

upplevas som tryggare, också  påverka hur samtalet skulle te sig. Det var inte säkert att 

de saker som eleverna skulle ta upp när de talade med en vuxen var desamma som de i 

deras egna kontexter samtalade om (Qvarsell, 2003). Att vara två kunde då öppna upp 

för ett mer avslappnat förhållningssätt från elevernas sida. 

Konfidentialitet innebar i denna undersökning att elevernas identitet inte röjs. Det ska 

inte gå att identifiera enskilda elever och endast uppgifter som är relevanta till 

undersökningen finns med. Dessutom har de medverkande eleverna fått fingerade namn 

och namnet på skolan och fritidshemmet finns inte med i rapporten.  

Förutom att eleverna bads medverka behövde ett medgivande fås från vårdnadshavare. 

Ett missivbrev ( bilaga 2) lämnades vid presentationstillfället där vårdnadshavarna fick 

skriva under att de medgav till intervjun. I detta missivbrev framgick det att intervjuerna 

skulle spelas in för att ge bättre förutsättningar till korrekt återgivande av materialet. 

Detta fick även eleverna information om vid presentationsbesöket och 

ljudupptagningarna skedde sedan öppet under intervjuerna. Dessa ljudupptagningar, och 

transkriberingarna av dem, fanns sedan bara tillgängliga för handledare och examinator 

vid Kristianstad Högskola. Efter examen raderades ljudfilerna och transkriberingarna 

för att säkerställa att de inte hamnade i orätta händer (Björndal, 2005).  

Andra forskningsetiska ställningstagande som gjordes handlar om forskarens roll i 

mötet med eleverna. I presentationen av undersökningen skulle både ett intresse väckas 

och idén om att bli intervjuad skulle säljas in.  Samtidigt skulle det förmedlas att det är 

viktigt att tänka igenom sitt beslut att delta eller inte. Vid intervjutillfället var det sedan 

viktigt att hålla en vänlig men engagerad och nyfiket intresserad professionell 

samtalston. Varken för formell eller informell. 

4.4. Genomförande 

Kontakt togs med personal på det aktuella fritidshemmet och tid för ett inledande besök 

bestämdes. Detta besök gjordes för att förbereda eleverna och väcka deras lust att delta i 

undersökningen och få ett första personligt möte med dem. Denna första kontakt gjordes 

för att elevers erfarenhet av att tala med vuxna som de inte känner kan variera stort och 

därför påverka kvalitén på intervjun (Källström Cater, 2015). Presentationen skedde vid 

en samling inför mellanmålet i anslutning till att eleverna i årskurs fyra och fem slutade 

skolan för dagen. Närvarande var också två vuxna från fritidshemmet. Då syftet med 
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undersökningen dels var att ta reda på hur eleverna själv tolkade betydelsen av 

inflytande på fritidshemmet, så behövde hänsyn tas i presentationen till hur ordet och 

begreppet användes. Flera synonymer vävdes därför in i presentationen. Vid analysen 

fick sedan överväganden göras om i vad mån deras tolkning var färgad av besöket.  

Vid besöket uttalade flera elever att de var intresserade av att delta och tio missivbrev 

(bilaga 2) delades ut. Två tillfällen för intervjuerna, bägge under fritidshemmets 

verksamhetstid, bestämdes i samråd med eleverna och fritidshemmets personal. Fler 

tillfällen skulle bestämmas senare om det fanns behov av det.  

Vid första intervjutillfället visade det sig att endast fyra elever forfarande var 

intresserade av att delta. En elev intervjuades vid det tillfället och de tre andra vid nästa. 

Två av eleverna gick i årskurs fem och två i årskurs fyra, men ingen av dem gick i 

samma klass. Eleverna i årskurs fem ville intervjuas enskilt medan eleverna i årskurs 

fyra valde att genomföra intervjun tillsammans. 

Intervjuerna spelades in med ljudupptagning och detta skedde i klassrum där eleverna 

var hemmastadda. Valet av lokal hade två skäl. Det ena var med tanke på 

trygghetsaspekten för eleverna. Det andra var för att intervjuaren inte hade någon 

kännedom om lokalerna. Fritidshemmets personal föreslog respektive klassrum och 

eleverna uttalade att de var nöjda med förslaget. Vid tillfället med två elever samtidigt 

kom eleverna själva överens om vilket av deras klassrum intervjun skulle ske i. 

Genom att använda ljudupptagning fanns en större möjlighet att koncentrationen 

riktades mot själva intervjun utan att det blev avbrott för antecknande, vilket skulle 

kunnat störa rytmen i samtalet (Källström Cater, 2015). Dessutom underlättade det vid 

analysen av det insamlade materialet, då det fanns möjlighet att gå tillbaka och lyssna 

på det sagda i lugn och ro flera gånger. Inför analysarbetet transkriberades materialet så 

att det även fanns tillgängligt i skrift. 

Intervjuerna hölls alltså vid tre tillfällen; två gånger med en elev i taget och en gång 

med två elever samtidigt. Efter en inledning med utbyte av hälsningsfraser och kort 

genomgång av formen för samtalet så sattes ljudinspelningen igång och intervjun 

började. Varje intervju pågick i ca  30 minuter. Vid ett tillfälle avbröts intervjun då en 

lärare kom in i rummet, men återupptogs ganska fort igen. Eleverna fick efteråt själv 

hitta på de fingerade namn som finns med då de citeras i resultatdelen.  
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4.5. Bearbetning och analys 

Det insamlade materialet i form av ljudupptagningar från intervjuerna transkriberades 

och därefter identifierades och sorterades resultatet i tre kategorier utifrån studiens 

frågeställningar. Den första kategorin handlade om elevernas uttalanden om vad 

inflytande på fritidshemmet betyder för dem. Den andra kategorin handlade om 

elevernas upplevelse av när och på vilket sätt de sa sig ha inflytande. Då denna kategori 

innehöll en stor mängd material delades dessa in i fem olika undergrupper. Dessa 

grupper identifierades utifrån några av de perspektiv på inflytande som presenterats i 

litteraturdelen, det vill säga det som handlar om att påverka verksamhetens innehåll, 

formellt och informellt inflytande, maktaspekten, förhandling och vilkorat inflytande 

samt elevernas vilja till ökat inflytande. Denna nedbrytning gjorde att materialet blev 

lättare att överskåda och sätta i relation till varandra. Den tredje kategorin handlade om 

det som eleverna uttalade i fråga om deras upplevelse av inflytandet kopplat till ålder. I 

arbetet med resultat och analys lades vikt vid att återge elevernas uttalanden och sätta 

dem i ljuset av de antaganden som fanns om deras livsvärld. Elevperspektivet kom fram 

i tolkningarna som gjordes av elevernas utsagor genom att deras upplevelser stod i 

fokus. Resultatet analyserades sedan med utgångspunkt i Harts delaktighetsstege och 

Shiers modell för ökad elevdelaktighet (Hart, 1997; Shier, 2001).  

4.6. Studiens tillförlitlighet 

I arbetet med denna studie lades stor vikt vid noggrannhet och många överväganden 

gjordes för att påverka eleverna i så liten utsträckning som möjligt. Dessa överväganden 

har påverkat studiens tillförlitlighet och behöver därför belysas. 

 Inför det inledande presentationsbesöket på fritidshemmet togs beslut om att inte 

begränsa antalet deltagande elever för att säkerställa att få några elever alls att delta i 

undersökningen. Vid presentationen uttalade tio elever att de var intresserade men 

flertalet föll ifrån när det blev dags för intervjuerna och slutligen deltog endast fyra 

elever. Det kan tyckas ogenomtänkt att inte ha begränsat deltagarantalet i förväg, men 

med facit i hand så visade sig denna taktik hålla. Däremot hade det varit önskvärt att 

några fler deltog för att få ett bredare underlag i undersökningen.  

Vid presentationen fick eleverna information om att de kunde välja om de skulle 

genomföra intervjun enskilt eller i par. Anledningen till detta var att de skulle få känna 

att de kunde påverka situationen så att de kände sig trygga i mötet med en okänd vuxen. 
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Två valde att intervjuas enskilt men en intervju skedde med två elever samtidigt. Hur 

detta påverkade utgången av undersökningen kan man bara spekulera i. Det som var 

tydligt i intervjun med två elever samtidigt var att de svarade på väldigt olika sätt. En 

elev vände och vred på sina svar och hittade flera olika infallsvinklar medan den andra 

eleven gav mer korta och precisa svar. En tanke är att den andra eleven kanske hade 

utvecklat sina egna svar mer om hon blev intervjuad ensam. Nu skedde 

argumenterandet i växelverkan mellan de två eleverna som för det mesta var helt 

överrens. Ett annat tänkbart scenario kunde vara att ingen av eleverna hade sagt så 

mycket alls utan sin kompis. Upplevelsen av intervjun med två elever samtidigt var att 

de vågade vara mer fria i sitt sätt att berätta när de kunde växelverka med varandra. De 

verkade ha ett jämbördigt vänskapsförhållande och intervjuarens roll som den vuxne 

med makt i rummet blev inte lika framträdande.  

I intervjun med den förste enskilde eleven bekräftades denna tanke. Hans svar kom 

enstavigt och det var svårt att inte ställa ledande, eller ja- och nejfrågor till honom. 

Denne eleven hade kanske varit hjälpt av att ha en kompis som draghjälp i denna 

situationen. 

I intervjun med den andre enskilde eleven fanns däremot inget behov av draghjälp. 

Tvärtom verkade han tycka om att utveckla sina svar i lugn och ro utan att behöva ta 

hänsyn till någon kompis uttalande. 

Eftersom ingen förhandskunskap om eleverna fanns så anses beslutet att låta eleverna 

själva bestämma om de ville göra  intervjun enskilt eller i par som ett bra beslut.  

En av intervjuerna blev avbruten en kort stund då en lärare behövde hämta något i 

klassrummet där intervjun skedde. Påverkan på intervjuns kvalité bedöms som 

försumbar men behöver beaktas. Avbrottet hade kunnat undvikas med en större 

tydlighet i kontakten med fritidshemmets personal från intervjuarens sida om behovet 

av tillgång till ostördhet i lokalfrågan, utan att elevernas påverkan på val av lokal hade 

behövt inskränkas. 

4.7. Studiens giltighet 

Flera olika faktorer påverkar denna studies giltighet och behöver en närmre granskning. 

Vid det inledande presentationsbesöket lades stor vikt vid att inte påverka elevernas 

tolkning av begreppet inflytande. Vid intervjuerna visade det sig att detta inte var en bra 
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taktik då två av eleverna hade svårt att formulera en inledande egen tolkning i 

förhållande till fritidshemmets verksamhet. Dessutom verkade en av dessa två elever 

helt ha missat vad vi skulle prata om, vilket får tillskrivas brist i informationens 

utformning. 

Trots intentioner att minimera påverkan på elevernas svar, så skedde det ändå på flera 

olika sätt. Frågorna ställdes med tanke på att inte vara ledande och var menade att 

öppna upp för utveckling av elevernas tankar. Men några svar var sådana att det finns 

en möjlighet för att eleverna inte uppfattade frågan så som var tänkt och i så fall 

påverkade deras svar resultatet på felaktig grund. Antagandet att elever är medvetna om 

sin rätt till inflytande påverkade valet av frågeställningar i intervjuguiden (bilaga 1), 

vilket kan ha inneburit att frågorna blev för svåra för eleverna att förstå.  

Att intervjuaren inte var känd för eleverna kan också ha påverkat studiens giltighet, 

både positivt och negativt. Den positiva aspekten handlar då om att eleverna kunde vara 

friare i sitt sätt att uttrycka sig då de inte hade en relation att ta hänsyn till, vilket ökar 

giltigheten i studien. Samtidigt kan avsaknaden av en relation ha gjort att svaren blev 

försiktiga och att eleverna blev osäkra på hur deras åsikter skulle mottas, vilket minskar 

studiens giltighet. Risken med att elever svarar utifrån vad de tror att den vuxne vill 

höra finns alltid med, oavsett om den vuxne är känd eller okänd. Detta påverkar också 

studiens giltighet. 

4.8. Metoddiskussion 

Ett tänkbart alternativ till att använda kvalitativa intervjuer som metod skulle kunna 

vara att göra undersökningen med hjälp av enkäter. Enkäter hade gett bättre 

förutsättningar för att dels få ett större underlag och dels komma runt den påverkan som 

sker vid en intervju. Med skriftliga enkäter hade stora mängder med information blivit 

lättare att hantera och respondenterna hade kunnat svara vid ett tillfälle som passar dem. 

Den enskilda eleven hade också kunnat känna sig friare att utrycka sig när det inte finns 

en vuxen närvarande (Björndal, 2005). Men med en enkät hade inte nyanserna i det som 

sägs fångats upp och inte heller hade det som sägs mellan raderna kommit fram. Att 

ställa följdfrågor, som i stunden blir aktuella, till respondenterna hade inte heller varit 

möjligt. Inte heller att hjälpa till med förståelsen av begrepp när sådan fattas. Att 

utforma en enkät som täcker in denna undersöknings syfte och frågeställning, håller 
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elevperspektivet levande, samtidigt som den blir förståelig och intressant för eleverna, 

kändes som ett onödigt och svårt alternativ till att göra personliga intervjuer. 

5. Resultat och analys 

Resultatet presenteras med tillhörande analys utifrån syftet att studera elevers 

upplevelse av sitt inflytande i fritidsverksamhet och om de upplever att det förändrats 

eller ökat med åldern. Eleverna som deltog i undersökningen var fyra till antalet. Två av 

dem gick i årskurs fyra och de andra två gick i årskurs fem. Eleverna presenteras under 

fingerade namn som de själva valde vid intervjutillfället. 

Då fritidshemmet ifråga hade en personalstatus bestående av både utbildade 

fritidspedagoger, förskolärare, barnskötare, fritidsledare och helt outbildade, används 

orden personal eller vuxen i resultatdelen. Dessa ord ska förstås som de personer som 

ingår i fritidshemmets arbetslag och som alla bär ansvar för fritidshemmets verksamhet. 

Då annan benämning används beror detta på hur eleverna valt att uttrycka sig. 

Resultatdelen är uppdelad i de tre kategorierna som identifierades utifrån 

undersökningens frågeställning; hur eleverna beskriver sin uppfattning om inflytande i 

fritidshemmets kontext, vilket inflytande de upplever sig ha i verksamheten och hur de 

upplever att deras inflytande påverkats av att de blivit äldre. Varje kategori presenteras 

tillsammans med valda citat från eleverna för att betona elevperspektivet. Citaten är 

hämtade ur den transkribering som gjordes utifrån de inspelade intervjuerna. 

Överföringen från talspråk till skrift behöver sin förklaring för att citaten ska förstås 

fullt ut. Här följer en nyckel: 

Kursiva ord i rubriker: Direkta citat från eleverna som återges i texten. 

Kursiva ord i citaten: Hänvisning till vad någon annan sagt eller kan tänkas säga. 

Kursiva ord i fetstil: Markering av de uttryck som använts i rubriken. 

(parentes): Förtydligande av det som sker eller hur något sägs. 

… : Markerar då den som talar avbryter sig själv eller gör en kort paus mitt i en mening. 

Paus: Markerar då en längre paus uppstår. 

(xxx): Namn som uttalas men som inte återges i texten. 

Understruket ord : Ord som betonas. 

Ord där samma vokal uppreeeeeepas: Ord som uttalas utdraget. 
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5.1. Inflytande - att man är snäll  

För att förstå elevernas upplevelser och åsikter behövde de sättas i relation till deras 

personliga tolkning av begreppet inflytande i förhållande till fritidsverksamhet, ur ett 

elevperspektiv. Detta visade sig inte var helt lätt då två av eleverna uttryckte sin 

förståelse av begreppet på sådant sätt att det var tydligt att de inte hade funderat över 

vad ordet betydde.  En elev satte ihop sina händer och förde dem framåt och visade att 

han tolkade ordet bokstavligt; in (framåt) och flytande (vattenrörelse).  

Intervjuare: Vad betyder inflytande på fritids för dig? 

Paus 

Intervjuare:  Vet du vad inflytande betyder? 

Tobias: Att det alltså typ…(visar en framåtflytande rörelse med händerna)  

in… 

Intervjuare:  Nåt som flyter in? 

Tobias: Ja… 

Intervjuare:  Okej…? 

Tobias: Alltså så, typ… och sen… (fortsätter att visa med händerna) 

Intervjuare:  Ja.  

Paus 

Intervjuare: Om man säger så här att elever ska ha inflytande på fritids… 

Dom ska ha inflytande över innehållet på fritids… Vad tänker du då? 

Tobias: Alltså att vi… jag vet faktiskt inte… 

Här tolkades elevens svar i stunden som att eleven inte hade uppfattat vad vårt samtal 

skulle handla om. Hans uttalande om att han faktiskt inte visste gjorde att han fick lite 

hjälp. 

Intervjuare: Nä. Det finns olika definitioner, eh… och nån säger att eh… det 

är nästan som att man får vara med och bestämma. 

Tobias: Mm. 

Intervjuare: Mm. Att ha inflytande. Man ska få påverka fritids innehåll och 

man ska kunna komma med förslag och så där. Vad säger du om det? 

(Tobias rycker på axlarna) 

Intervjuare:  Är det nåt du känner igen? 
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Tobias: Ja… (låter tveksam) 

Intervjuare: Lite grann?  (Tobias nickar) Mm. 

Tobias var med vid presentationen då undersökningens innehåll presenterades.  Att han 

ändå inte visste vad ordet inflytande betydde i detta sammanhang kan bero på en mängd 

olika faktorer och behöver betraktas ur elevperspektivet. En förklaring kan vara att 

presentationen varit för otydlig. En annan kan vara att Tobias fokus låg på att bli 

intervjuad och att detta i sig var hans ingång till medverkan, inte ämnet vi skulle prata 

om.  Ytterligare en förklaring kan vara att ordet var nytt för honom vilket i sin tur kan 

betyda att personalen inte pratar om elevinflytande med eleverna på fritidshemmet 

särskilt ofta. Hart (1997) menar att eleverna behöver vara informerade om frågor som 

angår dem för att man ska kunna tala om delaktighet och inflytande. 

Samma förklaringar kan appliceras på den andra informanten då denne sa att ett bra 

inflytande för honom var att man är snäll. Tolkningen som gjordes i stunden var mer att 

det berodde på den ovana situationen och en vilja att ändå svara. Efter att ha lyssnat 

igenom intervjun ett flertal gånger så framstod en annan förklaring som mer trolig; Erik 

var längre fram i sin tanke än att förklara begreppet. Han pratade om de vuxnas makt i 

fråga om att låta honom själv få  välja vad han vill göra på fritidshemmet. 

Intervjuare: Vad betyder inflytande på fritids för dig? 

Erik: Ett bra inflytande för mig är att man är snäll… 

Paus 

Intervjuare:  Kan du berätta mer om hur du menar med att man är 

snäll? 

Paus 

Intervjuare:  Tänker du att det handlar om att vara snäll när man ska 

bestämma något eller föreslå något? 

Erik: Ja, det tycker jag, mmm. 

Intervjuare:  Eller menar du kanske att de vuxna är snälla och låter dig 

få ha inflytande, vara med och påverka eller bestämma? 

Erik: Eh… att få var med… att få bestämma själv. 

Efter hand som intervjun fortskred så utvecklade Erik sitt resonemang och använde 

begreppet inflytande i förståelse att få bestämma. Han gjorde tydlig skillnad i att få vara 
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med och bestämma innehållet i verksamheten respektive att få bestämma vilken 

aktivitet man vill delta i.  

Intervjuare:  Mm. Är det då skillnad på inflytande, tror du, alltså när man 

får vara med och komma med förslag eller om man får vara med och 

bestämma? 

Erik: När man får komma med… alltså jag tycker att… ibland kan den ena 

vara bra och ibland kan den andra vara bra…Om… t.ex. vi säger att jag ska 

ha party… 

Eriks exempel gick ut på att den som ska ha ett party bestämmer tid, plats och innehåll 

och sen kan gästerna ta ställning till om de vill komma eller ej. Ur hans perspektiv 

verkade han mena att personalen bestämmer innehållet i verksamheten och därefter får 

eleverna använda sitt inflytande i mening att välja vad de vill delta i; om de ska gå på 

partyt eller ej. Shier (2001) menar på sina två lägsta nivåer av delaktighet, att trots att 

personalen lyssnar på eleverna så finns ingen egentlig garanti för att deras åsikter ska 

påverka verksamheten. Hart (1997) visar på en ickedelaktighet när eleverna inte kan 

påverka om det ska bli party eller ej. Detta val av att delta, eller inte delta, i aktiviteter 

som man inte varit med att påverka innehållsmässigt, menar Hart är en fråga om 

skendemokrati, tokenism. 

Eleverna som intervjuades två tillsammans visade båda att de hade en definition klar 

och en av dem utvecklade sin tanke. 

Intervjuare: Inflytande ska vi ju prata om, men vad betyder inflytande på 

fritidshemmet för er? 

Melissa: Liksom… 

Emilia: Hur mycket man får bestämma. 

Melissa: Ja, också lite… hur mycket man får bestämma och hur 

mycket man får vara med och göra olika saker och så… 

Även här definierades inflytande som en möjlighet att få bestämma. Båda elever gav 

dessutom uttryck för att det handlar om grader av bestämmanderätt. Shier (2001) 

använder sig också av olika grader, eller nivåer, i sin modell. Melissas och Emilias 

svar öppnade upp för en tolkning om att de involverades i beslutsfattande processer, 

nivå fyra i Shiers modell.  
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Men längre fram i intervjuerna pratade alla fyra eleverna allt mer om inflytande som 

rätten att välja bland de aktiviteter som föreslogs. Så länge de hade möjlighet till 

personligt val så verkade detta vara det som dominerade deras tolkning av begreppet 

inflytande. 

5.2. Inflytande i verksamheten - det är de vuxna som bestämmer 

Av elevernas svar kan man utläsa att ingen av dem inledningsvis hade någon tanke på 

inflytande som en självklar rättighet att påverka innehållet i fritidshemmets verksamhet. 

Eleverna framhöll inflytande som en möjlighet att få bestämma vilken aktivitet man 

ville delta i. Det kunde till exempel handla om att få välja om man ville vara inne eller 

ute, gå med till idrottssalen eller pyssla. 

5.2.1. Att påverka verksamhetens innehåll - dom frågar oss, men oftast brukar dom 

veta vad vi ska göra 

Eleverna berättade att före mellanmålet samlades man i grupper där dagens aktiviteter 

presenterades av de vuxna. Dessa grupper var indelade efter ålder och  samlingen 

skedde i olika klassrum. Alla fyra eleverna berättade att personalen bestämmde  

innehållet i verksamheten. Men också att det fanns utrymme för att komma med förslag. 

Intervjuare:  Så om du är sugen på att titta på film, föreslår du det då, där 

vid samlingen? 

Tobias: Mmm… alltså… dom frågar oss. hm. Men oftast brukar dom veta 

vad vi ska göra, före maten säger dom det, när det är upprop… 

Intervjuare: Ja… 

Tobias: …men man kan också lägga till nåt. 

Intervjuare: Man får lov att lägga till nånting, mmm. 

Tobias: om man vill. 

Att personalen uppmuntrar eleverna att komma med förslag som de sedan beaktar, kan 

tolkas som att det finns ett förfarande som möjliggör att man tar hänsyn till elevernas 

synpunkter, vilket motsvarar det som Shire (2001) menar med möjligheter på tredje nivå 

av delaktighet. Men det skulle också kunna tolkas som det Hart (1997) menar med 

tokenism, skendemokrati. Tobias säger att de vuxna oftast redan vet innehållet i 

verksamheten, men menar att det finns en öppning för att lägga till nåt. Han kunde dock 

inte ge något exempel på vad det skulle kunna vara, eller när han själv upplevt att han 
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fått igenom en sådan önskan. Tokenismen här handlar om att bli inbjuden till att 

påverka utan att egentligen få göra det. 

Temat världen genomsyrade verksamheten på fritidshemmet vid tillfället för intervjun. 

Detta tema användes ofta som exempel då eleverna förklarade hur inflytandet fungerade 

på deras fritidshem. Då framkom det tydligt att eleverna inte är med i planerandet av 

fritidshemmets verksamhet.  

Intervjuare:  Har du varit med och bestämt, har du fått vara med och 

bestämma att ni skulle ha det här temat, världen? 

Erik: Nej, det har jag… alltså, ingen har. 

Intervjuare:  Ingen? 

Erik: Det är, det är dom vuxna. 

Även Tobias sa att det är de vuxna som planerar inehållet i verksamheten. Han gav 

dessutom uttryck för en osäkerhet om hans möjlighet att få vara med i planeringen.  

Intervjuare: Jaja. Mm. Får du vara med och bestämma aktiviteter? 

Tobias: Mmm... Jag brukar inte vara med. 

Intervjuare:  Du brukar inte vara med. Men får du vara med? 

Tobias: Mmm, vet inte. 

Intervjuare:  När bestäms vad ni ska göra och vem bestämmer det då? 

Tobias: Lärarna. 

Intervjuare:  Det är de vuxna som bestämmer? 

Tobias: Mm. 

Melissa och Emilie pratade också om att de vuxna bestämmer innehållet men öppnade 

upp för att de ibland lyssnar på förslag från eleverna. Dessa förslag tar personalen  

sedan med sig och ibland går förslagen igenom och ibland inte. 

Melissa: Ibland så bestämmer dom själva och ibland så får vi, typ, säga om 

vi vill  det… 

Emilie: Ja, om vi vill eller inte vill. 

Intervjuare:  Okej. Men kommer ni med förslagen eller kommer dom med 

förslagen då? 

Melissa: Alltså… ibland så… kan vi typ välja och säga liksom, vi vill 

kanske baka… 
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Intervjuare:  Mm. 

Melissa: Men det kanske inte blir just den dagen, kanske nån annan och 

ibland så kanske dom inte gör det alls. 

I detta resonemang kan man tolka det som att eleverna upplever att de vuxna innehar all 

makt och ansvar för planeringen av verksamheten. Även om eleverna säger sig få 

komma med förslag så verkar de inte alla ha erfarenhet av att deras förslag mottas med 

en genuin önskan om att de ska förverkligas. Inflytandet handlar ibland om att eleverna 

själva tar initiativ till påverkan genom att föreslå aktivitet. Sedan överlämnas ansvaret 

till, eller tas över av, personalen att bestämma om, när och hur dessa aktiviteter ska 

utföras. Detta motsvarar det som Shier (2001) menar med sina två lägsta nivåer av 

deltagande, nämligen att eleverna ska kunna komma med förslag eller idéer, uttrycka en 

åsikt, men de får ingen garanti för att dessa ska förverkligas.  

I varje intervju ombads eleverna ge exempel på aktiviteter som de kunde tänkas föreslå. 

Varje gång  tog det lång tid för dem att formulera något och när de gjorde det så var det 

uteslutande aktiviteter som är vanliga i fritdshemsverksamhet, såsom pyssla, baka, se på 

film, gå till idrottssalen osv. Detta kan visa på en ovana vid att tänka aktiviteter utöver 

de vanliga, eller en uppfattning om att det inte är lönt att föreslå något annat än det som 

brukar tas emot positivt av de vuxna. En annan möjlighet är att man är nöjd med de 

vanliga aktiviteterna och inte har behov av andra.  

5.2.2. Formellt respektive informellt inflytande - mötet är mer som 

informationsupphållning 

Under intervjuerna framkom det att eleverna upplevde att det inte finns någon direkt 

formell  situation för dem för att utöva inflytande. De dagliga samlingarna före 

mellanmålet hade kunnat vara en sådan men verkade inte uppfattas så av eleverna.  

Erik: Ja, men det är inte så mycket, det är bara, dom berättar, vi 

ställer frågor, dom ropar upp våra namn, vi går ner till mellis… 

Alltså det är inte direkt som ett möte det är bara informations… det 

är bara… mer som informationsupphållning. 

Erik efterlyste mer formella kanaler för inflytande när han utvecklade sitt svar.  

Intervjuare:  Så det är inte så att ni blir tillfrågade där, har ni några 

förslag på hur vi ska göra det bättre på fritids och så…? 
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Erik: Nä… alltså. Då kan jag tycka att man har kanske ett möte på 

måndagen, som man bestämmer dag efter dag vad man ska göra på 

dom dagarna… 

Intervjuare:  Okej? 

Erik: …så har man det varje måndag… 

Utan kunskap om hur personalen har kommit fram till innehållet och utformningen av 

dessa möten, går det inte att sätta Eriks upplevelse i relation till det. Men även om 

personalens intentioner skulle ligga på Shiers (2001) högre nivåer, där de är beredda att 

involvera eleverna i beslutsfattandet, så visar Eriks upplevelse på att man inte ens är på 

lägsta nivån, då barn blir lyssnade till. Hans eget ihopsatta ord, informations-

upphållning, visar vad han menar; mötet handlar om ensidig information om dagens 

aktiviteter och fungerar som ett uppehåll mellan utevistelsen och mellanmålet. Någon 

delaktighet eller något inflytande är det inte tal om vid dessa tillfällen. 

5.2.3. Inflytande och makt - det tycker vi är lite orättvist 

Eleverna sa sig tycka  att det var viktigt med inflytande, men deras motivering till denna 

åsikt varierade. Melissa kopplade det återigen till att få bestämma vilken aktivitet man 

ville delta i. Hon såg en fara i att enbart de vuxnas vilja skulle råda. 

Melissa: Ja. För att annars kanske.. tänk om… fröknarna säger nåt som 

man absolut inte vill göra… 

Tolkningen av detta kan vara att Melissa har erfarenhet av att vuxna kan använda sin 

makt på ett för henne negativt sätt om de får tillgång till hela makten. Samtidigt 

begränsar hon sig till att endast vilja ha inflytande i form av att kunna välja aktivitet. 

Kanske har hon erfarit att om man ber om en liten del av kakan så är det större chans att 

man får den än om man ber om större bit? Harts (1997) tokenism kan i detta 

sammanhanget ses som att vuxenvärldens makt ter sig som absolut för eleven. 

Möjligheten att åtminstone få välja aktivitet efter eget huvud kan då av eleven tolkas 

som att man har reellt inflytande.  

Erik gav exempel på ett sådant tillfälle då han menade att eleverna inte fått välja 

aktivitet och uttryckte sedan sina tankar om hur man skulle kunna göra istället. 

Erik: Så egentligen tycker jag att man kan ha… kanske lite röstning om vad 

man kan göra inne… och…. och vad man kan göra ute om man kan vara i 
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gympasalen, eller om man kan vara i musiksalen, slöjdsalen, 

träslöjdssalen… 

Elevernas utsagor när det handlade om i vad de har inflytande över kan tolkas som att 

det enbart var valet mellan de erbjudna aktiviteterna. Det som alla uttalade att de ville 

ha större inflytande över var vid de tillfällen då deras valmöjligheter begränsades starkt, 

eller då alla måste göra samma sak. Personalens makt ifrågasattes något av Erik. 

Intervjuare: Finns det något som du känner att du inte har inflytande över 

på fritids? Alls? 

Erik: Nee…ij… för alltså, alltså… alltså det är ju mest vad vi, vad vi ska 

göra, ibland måste man vara ute, ibland måste man vara inne… 

Intervjuare:  Ja? 

Erik: Ibland är det båda två, ibland måste man pyssla inne och det. 

Intervjuare: Mmm 

Erik: Det tycker jag inte är riktigt bra. 

Intervjuare: Nähä? För? 

Erik: För att… t.ex. .. om… vi säger att e…det är väldigt varmt utomhus. 

Intervjuare: Mm. 

Erik: Och det är bara pyssel inomhus och man inte gör pyssel då måste man 

gå ut? 

Intervjuare: Man får inte göra någonting annat inne menar du? 

Erik: Ja. 

Intervjuare: Okej… 

Erik: Så… och då kan jag tycka att det kan vara lite dåligt och ha en 

bestämd sak inomhus. 

Eriks berättelse visar att han inte upplever sig vara delaktig i beslutsfattandet kring vilka 

valmöjligheter han kan få ha. På följdfrågan om vad personalens motivering till denna 

inskränkning var, menade han att det sällan gavs. Detta ligger långt ifrån Harts (1997) 

fjärde steg där delaktighet börjar identifieras.  

Melissa och Emilia tog också upp problematiken med att få sin valfrihet inskränkt.  

Melissa: Typ. Kanske nån dag får vi bara vara… eh… ute och nån 

dag kanske inne… och nån dag kanske ute men om vi vill vara inne 

så måste vi titta på film. 
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Varken de eller Erik hade alltså något svar på varför det ibland skedde. Som vuxen kan 

man tänka att personalbrist kan vara en sådan anledning men ur ett elevperspektiv kan 

deras svar tolkas som att de inte riktigt visste och inte heller förväntades veta eller 

förstå. Det behöver inte betyda att de inte fått informationen, det kan lika väl vara så att 

de inte kom ihåg eller ens efterfrågat den. I elevernas livsvärld kan det också vara så att 

man anpassar sig efter hur man uppfattar rådande maktstrukturer. Hart(1997) menar att 

för att nå upp till den lägsta graden av delaktighet så behöver eleverna åtminstone vara 

informerade och förstå varför de vuxna bestämt som de gjort. 

Men vid ett senare tillfälle kom Melissa med en förklaring. Återigen handlade det om 

att få sin valfrihet inskränkt och vara tvungen att vistas utomhus. 

Melissa: Ja, det händer ibland, men det är ju mest för att många inte sköter 

sig, och det tycker vi är lite orättvist (sägs med eftertryck)… 

Emilia: Ja. 

Melissa: …för att vissa sköter sig och vissa gör det inte. 

Intervjuare: Mm. Så då måste alla gå ut för att någon inte sköter sig. 

Emilia: Ja. 

Intervjuare: Det kan jag hålla med om att det är orättvist, det tycker jag 

också. 

Melissa: Det är lite rättvisare liksom om… dom som inte sköter sig kan 

vara ute… 

Emilia: .. ja, får vara ute och dem som sköter sig får vara inne. 

I Melissas berättelse verkar det först mer handla om kollektiv bestraffning än om 

inflytande men efter en följdfråga tolkades utsagan mer som att både Melissa och 

Emilia upplevde att inflytandet ofta var villkorat. Förslag och frågor om lov att göra 

något möttes ofta med Ja, kanske sen, om ni sköter er. Då det är eleverna som på eget 

intitiativ uttrycker en åsikt så menar Shier (2001) att det är fråga om en öppning på den 

lägsta nivån av deltagande; eleverna blir lyssnade till. Det kan låta som att man hamnar 

på nivå tre där elevernas åsikter beaktas, vilket är lägsta nivån för att hålla avtalet i  

Barnrättskonventionen (Shier, 2001). Men utfästelsen om att deras önskemål kanske 

kommer att beaktas sen, om de sköter sig, tolkar jag inte som att man verkligen vill ta 

deras åsikter på allvar. Nivå tre garanterar visserligen inte att elevernas önskemål blir 

tillgodosedda, men det otydliga svar som eleverna uppfattar att de får på sina förslag, 
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kan inte anses som att man ens är beredd att ta hänsyn till deras åsikter. För vad menar 

man med sen och vad innebär det att sköta sig? Det här är frågor som eleverna förväntas 

förhålla sig till utan att få motivering till varför eller hur. 

Melissa berättade att fritidshemmet tidigare varit uppdelat i två avdelningar. På 

ovanvåningen fanns då avdelningen för åk 3-6. Nu var fritidshemmet en avdelning för 

åk 1-6 och utrymmet på ovanvåningen användes inte längre till fritidshemsverksamhet. 

Melissa uttryckte missnöje med denna omorganisation. 

 Melissa: Ja för att… jag tycker alltså … jag tycker faktiskt att det är 

lite dumt att vi inte använder fritids här uppe. 

Intervjuare: Mm? 

Melissa: För innan var det trean till sexan bara… 

Intervjuare: Mm? 

Melissa: … och ettan till tvåan där nere. 

Intervjuare: Ja. Vet ni varför det är så då? 

Melissa: Nej. 

Emilia: Nej… Det är nog bara lärarna som vill det. 

Emilia ger uttryck för en gissning till anledningen till omorganisationen. Ur ett 

elevperspektiv kan detta upplevas som att de vuxnas vilja styr snarare än att det är en 

konsekvens av olika omständigheter. På Harts (1997) delaktighetsstege hamnar man på 

andra trappsteget, dekoration, som återigen visar på ett ickedeltagande för eleverna; 

eleverna deltar i en verksamhet vars förändring av tidigare känd struktur ingen har ens 

förklarat orsaken till för dem. 

5.2.4. Inflytande genom förhandling -  ibland brukar dom säga till några barn nej, 

men sen säger de ja också 

Något som kom fram i alla intervjuer var hur eleverna fick inflytande genom 

förhandling. De verkade ha insikt om att de använde sig av olika metoder för att få sin 

vilja igenom. 

Intervjuare: Om man säger så att ni kom på Åh, det här skulle vi 

vilja göra på fritids! Hur gör ni då för att få igenom det? 

Melissa: Alltså vi… vi frågar någon fröken om vi skulle kunna göra 

det. Och så… 



 

36 

 

Emilia: Mm… 

Paus 

Melissa: Ja, det beror ju på… vad det är, liksom. Ibland… 

Emilia: Ja. 

Melissa: … så har vi det lite senare en, nån annan gång. Och ibland 

så kanske man gör det den dagen, direkt. 

Intervjuare: Mm. Men… går ni bara till vilken fröken som helst då 

och säger liksom, vi vill...? 

Melissa: Ja, alltså… 

Emilia: Ja… 

Melissa: …den som vi tror (småskrattar) bäst skulle låta… 

Emilia: Ja! 

Intervjuare: Lite som mamma och pappa? 

Emilia: Ja! 

Intervjuare: Ja. Mm. 

(alla småskrattar) 

Emilia och Melissa sa sig använda samma strategier på fritidshemmets personal som på 

föräldrarna. Detta kan tolkas som att eleverna är medvetna om att olikheter i vuxnas 

bemötande på förslag även finns på fritidshemmet. Manipulationen verkade gå på två 

håll här. Förhandlingsstrategin tog också Erik upp när han gav exempel på en pedagog 

som han alltid behövde förhandla med. 

Erik: Ja. Sen får … ibland säger dom nä. 

Intervjuare: Vad gör du då? När dom säger nä? 

Erik: Jag brukar… alltså… (xxx) svarar alltid … eller nästan alltid 

nä först. 

Intervjuare: Ja? 

Erik: Då säger jag att om… om jag  gör så eller… ja, erbjuder mig 

liksom… typ att … 

Intervjuare: Ja? Erbjuder dig att..? 

Erik: Ja, liksom… kanske hämta in en boll… eller nåt. 

Intervjuare: Vad händer då? 
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Erik: Ja. Ja, då säger (xxx) Ja.  

Intervjuare: Så om du erbjuder dig att hämta in en boll så får du mer 

inflytande? 

Erik: Ja… 

Erik verkade ha hittat ett sätt att förhandla med denne personal för att få sin vilja 

igenom. Han utvecklade sin beskrivning med att berätta om hur hans förslag blev 

villkorat. 

Erik: Ja… eller om man säger… (xxx) säger alltid … om man frågar 

typ får jag… eller kan vi… ja, då säger (xxx)  Ja, om du först…  

Intervjuare: Du menar att du måste göra nåt tillbaka för att få 

inflytande? 

Erik: Ja, typ. 

Tobias verkade också uppfatta de vuxna som ombytliga i sitt sätt att hantera 

elevinflytande. 

Tobias: Mm. Men när man frågar dom så går det så. Ibland brukar 

dom säga till några barn nej, men sen säger de ja också. 

Intervjuare: Okej. Så man kan fråga om man får göra vissa grejer 

eller får vara med och bestämma? 

Tobias: Mm. 

Intervjuare: Och ibland så ändrar dom sig, när dom har sagt nä så 

ändrar dom sig till ja? 

Tobias: Mm. 

Ingen av eleverna ifrågasatte att de fick förhandla sig till inflytande eller att de var 

utsatta för nyckfulla svar som kunde ändras till synes utan anledning. Ur både Harts 

(1997) och Shiers (2001) definitioner så visar detta på en ickedelaktighet. Eleverna 

manipulerades, åtminstone av en i personalgruppen, men Tobias uttalande kan tolkas 

som att det upplevdes som allmängiltigt. I stunden tolkades deras svar som självklara 

sanningar och eleverna verkade inte ha behov av syna dem närmre. Det var så här de 

uttryckte sin verklighet och denna verklighet verkade bara behöva konstanteras. Här kan 

man tänka att det i deras livsvärld finns en erfarenhet som gett ett antagande om hur 

vuxna fungerar och hur man som elev kan hantera dem. Och det faktum att det var en 



 

38 

 

vuxen som ställde frågorna under intervjutillfället kan då vara anledning till att det inte 

kom något uttalat ifrågasättande.  

5.2.5. Vilja till ökat inflytande -   liksom lite mer om vad vi får göra  

Man kan tänka att eleverna själva skulle vilja ha mer inflytande, men det var inte något 

som kom fram i annat sammanhang än då det personliga valet blev inskränkt. 

Intervjuare: Om du hade fått, hade du velat ha mer inflytande på fritids? 

Hade du velat få vara med och bestämma mer?  

Paus 

Intervjuare: Kanske vara med och planera hur det ska se ut i veckan eller 

så? Hade du velat det?  

Tobias: (Skakar på huvudet) 

Intervjuare: Det hade du inte velat? Du är rätt nöjd med att det är de vuxna 

som planerar det? 

Tobias: Men ändå alltså, att det är lite också på vår sida, så… att det inte är 

så mycket tråkigt. Att det ska passa på doms sida. 

Tobias uttalande om att elevernas upplevelse av lustfyllt innehåll inte alltid stämmer 

överens med personalens kan tolkas som att han har insikt i att livsvärldarna skiljer sig 

åt. Trots detta så verkar han ändå ha tillit till att vuxenvärlden har förståelse för hur 

elevernas livsvärld ser ut och uttalar en önskan om att de ska ta hänsyn till detta i 

planeringen av verksamheten. Det kan å andra sidan också tolkas som att han inte 

tilltror sig själv vara kapabel till att vara med och planera verksamheten. Då blir hans 

förtydligande mer som att han inte riktigt litar på att de vuxna ska tänka utifrån hans 

behov eller perspektiv. Här blir Shiers (2001) andra steg viktigt; att eleverna får stöd i 

att uttrycka sina synpunkter. Tobias självkänsla hade kunnat utvecklas avsevärt med 

hjälp av olika aktiviteter eller metoder som syftar till att stödja hans förmåga att uttala 

sina åsikter och därigenom få någon form av början till inflytande. 

När Erik kom med förslag på hur man skulle kunna få ett mer formellt inflytande under 

samlingarna, tolkades det i stunden som att han önskade ett större mått av inflytande 

och inte bara en tydligare form. 

Erik: Så kan man ju rösta om vad man ska göra mellan några olika 

saker, tre eller fyra, fem, kanske, saker. 
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Intervjuare: Mm. Ja. okej. Har jag tolkat dig rätt om jag säger att du 

vill ha mer inflytande? 

Erik: Ja. 

Men Erik kan lika väl ha svarat jakande för att han fortsatt tänkte mer inflytande över 

sina val av aktiviteter. Det kan också tolkas som om han önskade fler aktiviteter att välja 

mellan eftersom han räknar upp till fem olika saker. Applicerat på Harts (1997) stege så 

efterfrågar Erik det som återfinns på femte steget, konsulterad och informerad. Då är det 

fortfarande de vuxna som tar besluten men där eleverna är tillfrågade och informerade. 

Melissa och Emilia hade liknande tankar om ökat inflytande i förhållande till vilka 

aktiviteter som finns att välja mellan. 

Intervjuare: Är det nåt idag som ni inte får bestämma över men som 

ni skulle vilja få bestämma över? 

Melissa: Liksom lite mer om vad vi får göra för att… för det mesta 

så kommer vi med förslag men vi får liksom inte göra det. 

Emilia: Nej. Exakt. 

Intervjuare: Har ni nåt exempel på vad det skulle kunna vara? Jag är 

så nyfiken. 

Melissa: Alltså typ, innan kanske typ…jag vet inte, typ trean… så 

ville vi innan vara i idrottssalen lite. 

Intervjuare: Mm? 

Melissa: Och sen, så fick vi inte det, för att, ingen skulle vara där. 

Intervjuare: Nä… 

Tolkningen av elevernas utsagor blev här att de vill ha mer inflytande baserat på 

missnöje med att valmöjligheten till en specifik aktivitet har plockats bort. Upplevelsen 

av att bli manipulerade visar igen på en ickedelaktighet (Hart, 1997). Ur ett 

elevperspektiv blir exemplet som de hämtade från året innan betydelsefullt och kan 

tolkas som ett ingrepp som upplevs orättvist och omotiverat. Deras vaga uppfattning om 

orsaken till att idrottsalsaktiviteten togs bort, kan också tolkas på olika sätt. Kanske de 

tänker att rättviseaspekten finns med när de säger att ingen skulle vara där. Eller så 

menar de kanske att ingen vuxen hade möjlighet att vara där. I förlängningen innebär 

den senare tolkningen isåfall att eleverna kan uppleva de vuxnas makt som absolut och 

deras egen möjlighet till inflytande som väldigt litet. Stöd för den senare tolkningen 
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hittas i det som uttrycks om att deras förslag till aktivitet inte omsätts till verklighet. 

Dessa elever verkade ha resignat inför utsikten att få mer inflytande.  

5.3. Inflytande kopplat till ålder - egentligen bestämmer alla lika mycket 

Under intervjuerna gav eleverna uttryck för att ha ett visst mått av ökat inflytande 

kopplat till åldern. 

Intervjuare: Mm. Men tycker ni att ni får vara med och bestämma 

mer nu när ni är äldre, än när ni var yngre? Eller är det samma? 

Emilia: Ja, liiite mer… 

Melissa: Ja, faktiskt. För att… ja. 

Emilia: Ja. 

Att inflytandet på fritidshemmet ökar eller förändras allteftersom man blir äldre var inte 

något som Erik ville hålla med om.  

Erik: Jag är inte bra på att lägga ett exempel på det. 

Intervjuare: Nä, det behöver du inte heller. Men du menar att det 

inte är så att, när man går i trean så får man bestämma sådär… 

Erik: Nej… 

Intervjuare: …och sen så blir det mer och mer ju äldre man blir… 

Erik: Nej, det är inte vad heter det… 

Intervjuare: Det är inte så. 

Erik: Nej… 

Intervjuare: Det hänger inte ihop med åldern? 

Erik: Det är inte rankerna… 

Eriks uttryck rankerna skulle kunna kopplas till den digitala spelvärlden där man ofta 

rankas utifrån ett poängsystem. Efter avslutad intervju berättade Erik att datorspel var 

ett av hans stora intresse och därför känns tolkningen av hans ordval som kopplat till 

den digitala spelvärlden nära hans livsvärld. Innebörden skulle isåfall kunna vara att 

Erik menade att man inte fick högre status, inte kom vidare i inflytandet bara på grund 

av ålder. Han utvecklade sitt resonemang och menade att alla har lika stort inflytande, 

oavsett ålder. 

Intervjuare: Inte heller att det blir andra saker? 
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Erik: Nej. Nej… För alltså det är mest… om någon ska bes… alltså 

det är nästan som… ska någon bestämma så ska nån annan 

bestämma. Så…och…om jag ska bestämma en sak, också kommer 

nån annan om typ… Jag går i femman nu så säger vi att någon i typ 

trean kommer och säger att vi ska göra en liten… böjning av det…. 

Intervjuare: Ja. 

Erik: … nånting kanske lite annorlunda… och så kommer nån från 

typ tvåan och gör en liten annorlunda till det och sen en fyra 

kommer och … ja. Så egentligen bestämmer alla lika mycket. 

 

Här blev det intressant att titta närmre på vad det är Erik menar, vilken inre bild han har; 

är det i större sammanhang som detta delade inflytande sker understödd av personal och 

genomsyrande i verksamheten? Eller är det i informella möten mellan elever runt en 

egen aktivitet, initierad av elever utan vuxens inblandning som han tänker på? 

Tolkningen som gjordes i stunden var den tidigare och då skulle det betyda att Erik 

upplever att vuxenvärlden låter alla få lika mycket inflytande i verksamheten oavsett 

ålder. Om det istället är ett exempel från en vuxenfri lek så skulle det kunna tolkas som 

att eleverna ger varandra lika stort inflytande. Att de behärskar demokratiska principer. 

De befinner sig isåfall väldigt högt på Harts (1997) delaktighetsstege. Steg sju handlar 

om elevinitierade och elevstyrda beslut där de vuxa är tillgängliga utan att vara 

styrande. 

Men så lade Erik till en liten tanke om att åldern ändå kunde vara avgörande i 

möjligheten till inflytande. Han kopplade det till möjligheten att få igenom sina 

önskemål av de vuxna. 

Erik: Bara att… ju högre upp man kommer så bestämmer man lite, 

lite mer. 

Intervjuare: Lite, lite mer.  

Erik: Ja. 

Intervjuare: Och vad är det då som, liksom… vad är det där lilla mer 

som man får bestämma då? 

Erik: Alltså… alltså… alltså… när man t.ex. nu… då brukar det var 

så att det som jag säger är det fifty-fifty på att det händer… 

Intervjuare: Okej? 
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Erik: …och ju längre ner man är ju mindre chans är det att det 

händer. 

Intervjuare: Att det blir så, att man får sin vilja igenom. 

Erik: Ja. 

Intervjuare: Okej! Så då menar du att de vuxna lyssnar mer på dina 

önskemål… 

Erik: Ja. 

Intervjuare: …än dom som är yngre. 

Erik: Mm. 

Intervjuare: Kan man säga så? 

Erik: Mm. 

Intervjuare: Okej, då förstår jag. 

Erik pratar om att komma högre upp och de yngre eleverna på fritidshemmet som att de 

är längre ner. Den synen skulle också kunna tolkas ha koppling till datorspelsvärldens 

ranking, eftersom den världen är en stor del av Eriks. Erik verkar inte lägga värdering i 

sina ord i betydelse att de yngre är sämre, lägre stående, utan mer att de inte har hunnit 

lika långt, inte är på samma level, som Erik. Det är även intressant med tanke på att Hart 

(1997) också indelat inflytandet och delaktigheten i olika steg. Eriks upplevelse kan 

sägas vara att eleverna befinner sig mellan de steg som visar om delaktighet finns eller 

inte och att de äldsta ibland får kliva upp över denna gräns. 

Tobias säger också att de vuxna hörsammar hans önskemål mer än de yngres.  

Tobias: Mm… alltså… när jag säger något brukar det vara mer så. 

Intervjuare: Mm. Du känner att man lyssnar mer på dig? 

Tobias:Mm. 

Intervjuare: Än på? 

Tobias: Dom mindre. 

Intervjuare: Dom yngre, mm. Så du tror att du kan få bestämma lite 

mera (Tobias hummar) för att du är äldre än dom som är yngre?  

Tobias: Mm. 

Varken Erik eller Tobias kunde ge något konkret exempel på när de hade större eller 

annorlunda inflytande än de yngre eleverna på fritidshemmet, eller hur deras eget 
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inflytande förändrats över tid. De höll sig konsekvent till att de vuxna lyssnade lite mer 

på dem, men avsaknaden av exempel öppnar upp för tanken att detta kan tolkas som att 

det hade med deras person att göra likväl som ålder.  

Melissa och Emilia kopplade däremot ett konkret exempel till skillnaden i inflytande 

utifrån ålder. De berättade om att de ibland fick förmånen att vistas i det utrymme på 

andra våningen som inte längre användes för fritidsverksamhet. Om de bad om det. 

Melissa: Men man får ju inte det varje gång. 

Emilia: Eh… då så… då så kanske dom yngre, om dom frågar så 

säger dom typ nej, för att.. dom… dom… alltså dom litar lite mer på 

oss. 

Intervjuare: Dom litar mer på er. Är det för att ni är äldre? 

Emilia: Ja. 

Melissa: Ja. 

Återigen syns ett samband mellan de äldre elevernas möjlighet att kliva upp över Harts 

(1997) gräns för inflytande eller ej. Genom att deras åsikter beaktas befinner de sig 

också på Shiers (2001) tredje nivå medan de yngre ligger på de två understa nivåerna.  

Emilia och Melissa resonerade vidare kring hur deras inflytande förändrats över tid. 

Tidigare tyckte de att de fått lite mer inflytande ju äldre de blivit, men så ändrade 

Melissa sig.  

Melissa: Alltså i trean gick vi också här uppe fast… då fick vi nog 

lite, bestämma lite mer… tänker jag. 

Intervjuare: Mm? 

Emilia: Ja… 

Här gav Melissa och Emilia uttryck för att deras inflytande blivit påverkat negativt av 

omorganisationen.  

5.4. Sammanfattande analys 

Här följer en sammanfattning och fördjupning av de analyser som gjorts i föregående 

kapitel. I annalyserna har Shiers (2001) policykrav under rubriken skyldigheter inte 

beaktats alls. Detta beror på att undersökningen bedrivits ur ett elevperspektiv och 

eleverna ansvarar inte för att sätta policyn i fritidshemmets verksamhet. Det är ytterst 
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Skollagen och Lgr11 som sätter policyn för fritidshemselevernas möjlighet till 

delaktighet och inflytande.  

5.4.1. Elevernas tolkning av inflytande 

Alla fyra eleverna tolkade inflytande på fritidshemmet som en möjlighet att få 

bestämma vilka aktiviteter man ville delta i. Detta sätt att tolka sin rätt till inflytande 

visar att eleverna inte hade kunskap om sina rättigheter, vilket skulle kunna betyda att 

verksamheten befinner sig på nedersta trappsteget i Harts trappa, manipulation (Hart, 

1997). Eleverna gör det som personalen föreslår, men har inte någon kännedom om 

bakgrunden eller syftet med de planerade aktiviteterna. Vidare sa sig ingen av eleverna 

vara med och planera verksamhetens innehåll. I Shiers modell, på den fjärde nivån, 

ställs öppningsfrågan om huruvida man är beredd att involvera elever i beslutsfattande 

processer (Shier, 2001). Ur ett elevpespektiv skulle man kunna påstå att eleverna 

upplever att personalen på fritidshemmet svarat nekande på den frågan. Även på den 

tredje nivåns fråga om ifall elevernas åsikter beaktas, skulle man kunna påstå att 

personalens svar hade blivit nej. 

5.4.2. Elevernas möjligheter till inflytande 

Ett visst mått av möjlighet till att ge förslag på aktiviteter upplevdes ändå av eleverna, 

både under den mer formella samlingen men framför allt i det informella mötet med 

personalen. Här gav eleverna uttryck för att Shiers (2001) nivå tre ändå är uppnådd; 

elevernas åsikter och synpunkter beaktas. Denna nivå är också den som behöver uppnås 

för att man ska kunna säga att man följer Barnrättskonventionen artikel 12 (Shier, 

2001). Men eleverna menade sen att deras förslag inte alltid togs emot eller omsattes till 

verklighet av personalen. Då hamnar vi återigen på Harts (1997) nedersta trappsteg där 

ingen egentlig delaktighet eller något inflytande sker. Eleverna blir tillfrågade om vad 

de tycker men får ingen återkoppling till om, eller vad, i deras förslag som man tog fasta 

på när man bestämde aktiviteter.  

Utöver den dagliga samlingen fanns ingen annan formell kanal för inflytande. En elev 

efterlyste möjlighet till formellt inflytande. Även om denne elev kopplade inflytandet 

till att få föreslå aktiviteter så kan det vara ett uttryck för en vilja att ta mer ansvar i 

verksamheten. Då är vi inne på maktaspekten. Det som alla fyra elever ger uttryck för, 

handlar om att de vuxna innehar all makt och endast släpper ifrån sig en del av den, i 

bästa fall, om eleverna uppfyller vissa villkor. Ur elevernas perspektiv är de utsatta för 
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alla de tre trappasteg i Harts (1997) stege som handlar om ickedeltagande, och därmed 

också ickeinflytande. I förhållande till Shiers (2001) modell hamnar vi också längst ner; 

man arbetar inte på ett sätt som gör att eleverna blir lyssnade till.   

Å ena sidan gav eleverna uttryck för att de var nöjda med att de vuxna bestämde 

innehållet i verksamheten men å andra sidan ville de ha mer inflytande i form av att 

kunna påverka sina valmöjligheter mer. Detta resultat kan kopplas till det som tidigare 

fastställts; eleverna känner inte till sina rättigheter och de vuxna delar inte makt och 

ansvar med eleverna. Eleverna är utsatt för tokenism; de tror att de är delaktiga och har 

inflytande när de får välja aktivitet (Hart, 1997). 

5.4.3. Inflytande i förhållande till ökad ålder 

Eleverna gav vidare uttryck för att de upplevde att alla fick vara med och bestämma lika 

mycket oavsett ålder, men samtidigt menade de att de äldre eleverna har större chans att 

få igenom sina önskemål. De gav också uttryck för att deras eget inflytande hade ökat 

något i förhållande till att de blivit äldre. Inflytandet kopplades då ihop med de vuxnas 

tilltro till elevens ansvarskänla. Ur elevperspektivet kan detta tolkas som att personalen 

befinner sin i Shiers (2001) högre nivåer när det gäller öppningar; de är beredda att dela 

ansvar och inflytande med eleverna och ännu lite mer med de äldsta eleverna. Men det 

blir mer problematiskt när man tittar på Shiers (2001) definition av möjligheter. Han 

menar att det behöver finnas ett förfarande som är förankrat i verksamheten där elever 

och personal verkligen delar inflytande och ansvar. Men inget i elevernas utsagor i den 

här undersökningen visar på att det finns. Möjligen kan nivå tre, elevernas åsikter 

beaktas, komma i fråga då det ändå verka finnas en befäst procedur som gör att man tar 

hänsyn till de äldre elevernas åsikter och synpunkter lite mer.  

En elev tog upp ett möjligt samband mellan sitt inflytande och organisatoriska frågor. 

Återigen visar detta på att eleverna inte upplever sig vara informerade om 

bakomliggande orsaker till att fritidshemmet bedrivs som det gör och vilka 

förutsättningar som finns.  

5.4.4. Slutsats 

Ur ett elevperspektiv så befinner sig dessa fyra elevernas fritidshemsverksamhet på de 

lägsta nivåerna i Harts (1997) delaktighetsstege. Det inflytande som eleverna pratar om 

handlar inte alls om ett reellt inflytande i verksamheten utan endast om att få välja 

aktivitet. I förhållande till Shiers (2001) modell så verkar eleverna uppleva att vissa 



 

46 

 

öppningar ibland finns högt upp i nivåerna men samtidigt visar deras utsagor på att inga 

egentliga möjligheter finns befästa i verksamheten.  

Sammantaget visar alltså denna undersökning att de fyra elevernas upplevelse av 

inflytande hamnar på Harts (1997) nedersta tre steg i delaktighetsstegen. Dessa steg 

beskriver olika former för ett ickedeltagande. På Shiers (2001) modell för delaktighet 

hamnar elevernas utsagor sällan över första nivån, eleverna blir lyssnade till. Slutsatsen 

blir att eleverna inte har något rellt inflytande på detta fritidshem. 

6. Diskussion 

Det som framstår som tydligt i undersökningen är elevernas uppfattning om att deras 

inflytande på fritidshemmet endast handlar om att få bestämma över vilka aktiviteter 

man vill delta i. Deras möjlighet till påverkan ligger i att de ibland får komma med 

förslag, men de upplever sig aldrig vara inblandade i några beslutande sammanhang. 

Detta är i samma anda som Lorentzon (2012) beskriver i sina tankar kring 

Barnrättskonventionen; att vuxenvärlden stärker elevernas underordning genom att 

bevaka elevernas rätt till att få uttrycka en önskan, men inte att få vara med i 

beslutsprocessen. Detta är också det som Hart (1997) menar menar med sina tre 

nedersta steg där eleverna inte har något egentligt inflytande, det bara verkar så. Shier 

(2001) menar att hans två första nivåer i delaktighetsmodellen inte ger eleverna 

garantier för att deras åsikter ska tas hänsyn till, däremot handlar de om elevernas rätt 

och möjlighet att uttala sig. Att detta skiljer sig från Harts (1997) tokenism kan jag inte 

se. Att Shier (2001) påstår att hans modell inte innehåller nivåer av ickedelaktighet kan 

bli problematiskt om man använder hans modell i tron att redan den nedersta nivån visar 

på delaktighet. 

 Elevernas uttalade upplevelser kan tolkas som att de är nöjda med att personalen tar 

besluten. Men de kan också tolkas som att personalen inte ser elevernas medverkan till 

att utforma verksamheten som en rättighet. Shier (2001) menar att det kan vara svårt att 

hitta ett äkta sätt att involvera elever i beslutsfattande utöver att få välja aktivitet. Att 

eleverna uppfattar sin möjlighet till inflytande som bara gällande val av aktivitet rimmar 

dock illa med styrdokumentens riktlinjer om att elev ska förberedas för att aktivt kunna 

delta i samhällslivet (Skolverket, 2016a). Eleverna i undersökningen ger inte uttryck för 

att vara med i varken planering eller utvärdering av den dagliga verksamheten, som 
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styrdokumentet säger att de ska. Om eleverna inte upplever att de är delaktiga i hela 

processen från planering och utförande till utvärdering av sitt fritidshems verksamhet så 

kan man fundera över vilken bild de får av demokrati. Elevernas utveckling av ökad 

självtillit, empati och ansvarskännande hämmas också när de inte aktivt involveras i 

beslutsfattande (Shier, 2001). 

Eleverna beskriver också en upplevelse av att deras inflytande är villkorat, i betydelsen 

att eleverna måste uppfylla vissa saker för att förtjäna sin delaktighet, eller att deras 

valmöjligheter blir inskränkta om de inte sköter sig. Här kan man dra slutsatsen att 

åtminstone en vuxens syn på lärande och utveckling mer lutar åt behaviorismen där man  

anser att elever måste ha en morot för att vilja ta eget ansvar. Philgren (2012) menar att 

denna syn visserligen är vanligt förekommande på fritidshemmet, men i en sådan 

verksamhet får det villkorade inflytandet större plats. Tankar om straff och belöning har 

egentligen inte något stöd i våra styrdokument (Philgren, 2012). 

Maktaspekten av inflytandet synliggörs när eleverna berättar att de inte vet orsaker eller 

bakomliggande tankar till frågor som direkt berör dem. Eleverna uttalar ett stort mått av 

gissningar när de förklarar varför saker är som de är. Slutsatsen av detta blir att eleverna 

inte upplever sig vara inkluderade i frågor rörande fritidshemsverksamheten och därför 

inte heller kan anses delaktiga (Elvstrand, 2009; Hart, 1997; Shier, 2001). Detta  är 

förvånande då synen på eleverna som aktiva medskapare av verksamheten av tradition 

har värderats högt på fritidshemmet (Philgren, 2012). 

Alla eleverna uttryckte att de utövade mest inflytande i informella sammanhang. Detta 

skedde då de frågade om lov eller föreslog nån aktivitet att utföra i stunden, vilket står i 

rak motsats till det som Pihlgren (2012) säger om att det är främst i storgruppssamlingar 

som inflytande utövas. Samtidigt pekar elevernas utsagor om förhandlandet med 

personalen på att de håller på att utveckla sina demokratiska kompetenser i olika 

strategier för att få igenom sin vilja. Dock är denna inflytandeförhandling beroende av 

de vuxnas godtycke, precis som i det som Pihlgren (2012) kallar demokratur. De vuxna 

delar med sig av det inflytande som de kan eller vill i stunden. Undersökningen visade 

på en obalans i upplevelsen av personalens hantering av elevernas delaktighet. Ibland 

fanns indikationer på en hög nivå i Shiers (2001) modell med hänsyn till öppningar 

medan det samtidigt hänvisades till lägre nivå vad gällde möjligheter. 
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Några formella kanaler för inflytande upplevde inte eleverna att det fanns på deras 

fritidshem. Detta är intressant i sig och kan diskuteras ur många synvinklar. En tanke är 

att personalens ambition är att de dagliga samlingarna ska fungera som ett möte där 

eleverna involveras i utvecklandet av verksamheten. Detta har man i så fall misslyckats 

med då eleverna inte upplever att det är så. Kanske har man här missat att följa upp och 

diskutera elevernas synpunkter? Det kan vara en förklaring till att eleverna inte upplever 

sig vara föremål för ett genuint arbete med elevinflytande (Ruddock & Fielding, 2006). 

I förhållande till Harts stege är det ändå fråga om manipulation när man inte följer upp 

elevers förslag (Shier, 2001). En annan tanke är att personalen valt bort det formella 

forumet för elevinflytande. Anledning till det skulle kunna vara en erfarenhet om att 

endast de röststarka kommer till tals (Skolverket, 2016b) eller att man prioriterar här- 

och nuperspektivet där eleverna kan utöva sitt inflytande direkt (Elvstrand, 2009). 

Kanske utövar eleverna det formella inflytandet i hög grad under skoltid och 

fritidshemmets personal ser det informella som ett komplement till skolans 

demokratifostran? Dessa tankar stannar vid spekulerande men känns angeläget att lyfta 

för att närma sig en förståelse för tänkbara bakomliggande orsaker till elevernas 

upplevelser.  

Spekulationerna fortsätter när det kommer till inflytande som lärandeprocess i 

demokratifostrande syfte. Den lärandeprocess som kan skönjas i elevernas berättelser 

skulle kunna kritiseras för att vara alltför fri då det upplevs av eleverna som att det inte 

finns någon formell kanal för inflytande. Samtidigt finns det en öppning i det som de 

alla pratar om; att alla bestämmer lika mycket. Denna avsaknad av formellt inflytande 

kanske rent av gör att fler synsätt, erfarenheter och perspektiv kommer fram då eleverna 

är fria att tycka närhelst de vill? Rönnlunds (2003) undersökning visade  på en positiv 

upplevelse av lärande när de vuxna höll en låg profil, men Erik uttryckte klart att han 

ville ha ett mer formellt forum. Den upplevelse av brist på inkludering som elevernas 

berättelser sammantaget visar på kan inte anses vara berättigad utifrån ett argument om 

att de vuxna ska hålla låg profil. 

Samtidigt är kanske Melissa något på spåret när hon reflekterar över att hon upplevde 

större inflytande när fritidshemmet bestod av två avdelningar, indelade efter ålder. I den 

stora barngruppen som fritidshemmet numera har är det säkert svårare att göra sin röst 

hörd eller uppleva att man har något inflytande (Elvstrand, 2009). Elevernas tydliga 
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okunskap om frågor som rör dem, i annat än att bara välja aktivitet, visar på en 

avsaknad av reellt inflytande. Upplevelsen av att inte ha ett reellt inflytande skapar inte 

engagerade och ansvarstagande elever (Skolverket, 2016b). Enligt Harts stege är dessa 

elever utsatta för tokenism, skendemokrati (Hart, 1997). 

Elevernas upplevelse av att inflytandet har förändrats eller ökat allt eftersom de blivit 

äldre, varierade. Eftersom läroplanen säger att elevinflytandet ska anpassas utifrån 

elevernas ålder och mognad (Skolverket, 2016a), så skulle man kunna förvänta sig att 

eleverna upplever en progression i sitt inflytande över tid. Eleverna i undersökningen, 

som tillhörde de äldsta på fritidshemmet, upplevde att de vuxna lyssnade lite mer på 

dem än på de yngre, att de hade lite lättare att få igenom sina önskemål och menade att 

detta var kopplat till tillit. Här kan man fundera på om tilliten från personalens sida 

berodde på en gemensam avvägning i förhållande till elevernas ålder och mognad eller 

om det handlade om enskilda vuxnas syn på enskilda elevers förmåga till 

ansvarstagande. En annan möjlig förklaring till elevernas upplevelse av större tillit från 

personalen skulle kunna vara de enskilda elevernas skicklighet i inflytandeförhandling 

(Elvstrand, 2009). 

Sammantaget visar undersökningen att eleverna upplevde att de varken har något 

inflytande på verksamheten eller hade kunskap om att de har rätt till det. Detta är 

problematiskt när man tänker på vilken uppfattning eleverna får om demokrati och dess 

utövande.  Det går också emot Lgr11 som säger att 

eleverna ska ges möjlighet att utveckla förtrogenhet med 

demokratiska principer, arbetssätt och processer genom 

att få vara delaktiga, utöva inflytande och ta ansvar i 

verksamheten (Skolverket, 2016a, s.24).  

6.1. Resultatet i förhållande till fritidshemsverksamhet i stort 

Denna undersöknings resultat i fråga om hur elever upplever inflytandet på 

fritidshemmet kan inte ses som allmängiltigt. Ändå känns det angeläget att sätta dessa 

elevers upplevelse i förhållande till fritidshemsverksamhet i stort. Forskning pekar på de 

stora elevgrupperna som problematiska i frågor som rör inflytande (Skolverket, 2016b). 

Man menar att det finns risk för att det bara är de som hörs och har resurser för att agera 

som får  inflytande, medan de som saknar detta marginaliseras. Stora elevgrupper är 

idag ett faktum på våra fritidshem och man kan säkert hitta många fler orsaker till att 
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elever inte upplever att de har inflytande. Men oavsett vilka yttre omständigheter som 

påverkar de enskilda fritidshemmen i fråga om gruppstorlek, personaltäthet, lokalers 

utformning och så vidare, så har eleverna rätt till att inte bara utöva inflytande utan 

också hållas informerade om sina rättigheter. Ur ett samhällsperspektiv är detta inte 

minst viktigt eftersom inflytande är en mänsklig rättighet och därför ingår i skolans 

demokratiuppdrag (SOU 1996:22). 

Eftersom fritidspedagoger inte är den enda personalgruppen på fritidshemmen, ibland 

till och med i minoritet, så är det svårt att sätta frågan om elevinflytande i relation till 

bara denna yrkesroll. Styrdokumenten gäller all personal och därför är kvalitén på 

elevinflytandet, och i vilken mån eleverna får inflytande, beroende på den samlade 

inställning som personalgruppen har. Då handlar det om att hela personalgruppen 

behöver ta en diskussion om hur man utvecklar  verksamheten så att elever upplever att 

de har reellt inflytande. Att ge eleverna valmöjlighet i fråga om aktivitet räcker inte för 

att ett reellt inflytande ska anses äga rum. Diskussionen bör ta avstamp i elevernas rätt 

till delaktighet, inflytande och ansvar, snarare än att fokusera på vad de kan få 

inflytande över. Här skulle både Harts (1997) delaktighetsstege och Shiers (2001) 

modell kunna utgöra ett utmärkt diskussionsunderlag.  

Hedström (2015) tog upp vuxnas oro för att tappa kontrollen om de gav eleverna för 

stort inflytande, lämnade ifrån sig en del av makten. Detta känns igen från egen 

erfarenhet då elevinflytande tagits upp. En fråga som då har behövt bemötas har varit 

Hur skulle det se ut om eleverna till exempel bestämde att de ska äta pizza till 

mellanmål varje dag? Tja, ett tänkbart scenario kunde varit att de så småningom 

tröttnade på pizza och att personalen fick en mängd bra tillfällen att diskutera hur 

livsstilen påverkar vårt välbefinnande och vår hälsa (Skolverket, 2016a). Ett annat hade 

kunnat vara att förslaget hamnat i soptunnan av eleverna själva om personalen 

förmedlat en tillit till elevernas förmåga att ta ansvar och inväntat deras egna argument 

för och emot. Det senare hade erfarenhetsmässigt varit det mest troliga. I Harts (1997) 

trappa handlar de översta stegen om när eleverna själva tar initiativ till att lyfta viktiga 

frågor eller utarbeta förslag och där de vuxna mer har en stödjande roll och delar både 

makt och ansvar med eleverna. Hart menar själv att man inte nödvändigtvis ska sträva 

efter att komma så högt upp som möjligt, för redan på steg fyra sker en delaktighet; 

eleverna blir tillfrågade, hänsyns tas till deras åsikter och sedan informeras de om 
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beslutet som de vuxna tar (Hart, 2008). Men i min tolkning av fritidshemmets uppdrag 

ser jag att det är fullt möjligt att lägga ribban för vår verksamhet för de äldre eleverna på 

de tre översta stegen, där både initiativ till, ansvar för och makt över verksamhetens 

innehåll delas av elever och personal. Först då har vi ett reellt elevinflytande på 

fritidshemmet. 

Oavsett så behöver fritidspersonal fortlöpande diskutera elevinflytande och koppla sina 

åsikter till sin grundsyn inom utvecklingspsykologi och lärandeteori (Philgren, 2012). 

Melins (2013) tankar om att flytta fokus från eleverna till de vuxnas syn på barn, och 

framförallt på sig själva i förhållande till delaktighet och inflytande, stärker denna 

uppfattning. Den syn på demokratifostran genom inflytande som styrdokumenten för 

fritidshemmet säger ska råda på fritidshemmet, behöver förankras hos all personal som 

arbetar på fritidshemmet. Vidare hade ett återkommande samtal behövt hållas, både 

mellan personal och med eleverna, om vad man menar med delaktighet och inflytande, 

framförallt i förhållande till makt. Detta skulle kunna öppna upp för diskussioner om 

hur eleverna kan få  mer inflytande, snarare än i vad. Eleverna på våra fritidshem 

behöver mötas av vuxna som uppriktigt är intresserade av deras åsikter och har en vilja 

till förändring (Rudduck & Fieldning, 2006). 

7. Förslag till vidare forskning 
Under arbetet med undersökningen har nya tankar och frågeställningar dykt upp, vilket 

hade varit intressant att undersöka vidare. Den fråga som kommit upp mest handlar om 

elevernas kunskaper om sina rättigheter till inflytande. I denna undersökning var 

utgångspunkten att elever självklart vet att de har rätt till inflytande i fritidshemmets 

verksamhet men under resans gång uppstod en insikt i att så kanske inte alltid är fallet. 

Elevernas upplevelse av inflytande stod i fokus i denna studie, inte personalens. Trots 

det så infann sig tankar om de vuxnas motivering till det arbetssätt som eleverna 

upplevde sig vara föremål för. Detta formulerade sig sedan som en nyfikenhet angående 

om och hur styrdokumentens innehåll hålls levande för eleverna på fritidshemmet. Så en 

undersökning där elevernas upplevelse av delaktighet och inflytande ställs i förhållande 

till hur fritidshemspersonal på samma fritidshem menar att de praktiskt och medvetet 

arbetar med att stödja och underlätta för elevernas inflytande, hade kunnat ge ytterligare 

en dimension på arbetet med elevinflytande i fritidhemsverksamheten.  
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 

Fokus: Ta reda på elevernas UPPLEVELSE av inflytande! 

 Vad menar du med att ha inflytande på fritids?  

 När upplever du att du har inflytande?  

 Finns det något område som du upplever att du har mindre/inte alls har 

inflytande över?  

 Hur viktigt är det att ha inflytande? 

 Har alla på din fritidsavdelning lika mycket inflytande? (Åldersaspekt?) 

 Vad skulle du vilja ha mer  inflytande över?  

 Har du fått mer inflytande allteftersom du blivit äldre? Eller har det 

förändrats? På vilket sätt? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 2 
 

Hej! 

Idag har jag hälsat på ert barns fritidshemsavdelning och presenterat mig. I veckan 

kommer jag tillbaka för att intervjua några av eleverna. Varför då? Jo, jag skriver 

examensarbetet i min utbildning till grundskollärare med inriktning fritidshem. På 

fritidshemmet arbetar man med elevinflytande på flera olika sätt och jag ska undersöka 

detta ur ett elevperspektiv; hur upplever eleverna själva sin möjlighet till inflytande i 

verksamheten? Har de fått mer eller annat inflytande ju äldre de blivit?  

Intervjuerna kommer att ske med en eller två elever i taget, vilket de själva väljer, och 

jag kommer att spela in vad eleverna säger för att säkerställa att det verkligen är deras 

upplevelser som jag sedan skriver om. Denna inspelning kommer bara jag, min 

handledare och min examinator på Högskolan i Kristianstad att ha tillgång till och efter 

examen kommer den att raderas. Mitt arbete kommer att skrivas på så sätt att enskilda 

elever inte går att identifiera. Självklart kan eleverna själva välja att inte delta eller 

avbryta intervjun när de vill. 

För att få göra intervjuerna så behöver jag tillstånd från vårdnadshavare. Därför ber jag 

dig fylla i lappen här nedan och lämna den till fritidspersonalen så snart som möjligt. 

Mvh  

Marie Jönsson 

tel: xxx-xxxxxx 

 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Härmed ger jag min tillåtelse till att Marie Jönsson intervjuar och spelar in mitt 

barn för sitt examensarbete. 

 

Datum______________________ Barnets namn____________________________ 

 

Vårdnadshavares namnteckning ____________________________________ 


