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Förord
I den här skriftserien skriver forskare som är verksamma inom det 
specialpedagogiska fältet om resultat från sin egen forskning och 
från de områden där de är verksamma. Den förmedlade kunskapen 
ska inte uppfattas som ett ställningstagande från Specialpedagogiska 
skolmyndigheten, utan som en inblick i olika forskningsområden. 
Med vår skriftserie vill vi sprida kunskap kring forskning som på 
olika sätt berör barn, elever och vuxenstuderande med funktions
nedsättning och deras utbildningssituation. Den här gången ligger 
fokus på fritidshem. Hur ser en fungerande fritidshemsverksamhet 
ut? Vad behövs för att skapa en inkluderande fritidshemsverksamhet 
som möter alla elevers behov?

Skriften riktar sig främst till personal i fritidshem, lärare i grund
skolan och skolledare. Men den kan också vara till nytta för andra 
som kommer i kontakt med och behöver kunskap och förståelse för 
fritidshemmens verksamhet. Vi hoppas att skriften kan användas 
både som inspiration och som diskussionsunderlag i kollegiala sam
tal för att utveckla såväl fritidshemsverksamheten som anknytande 
verksamheter. 

I just den här skriften skriver docent Helene Elvstrand om elevers 
delaktighet i fritidshem. Utifrån forskningsresultat om, och praktisk 
erfarenhet av, att arbeta med delaktighet i fritidshem, proble mati
serar och relaterar Helene begreppet delaktighet utifrån såväl social 
som politisk delaktighet. Hon visar hur båda delarna behöver 
genom syra fritidshemmets praktik. Läsaren får också ta del av 
praktiska exempel som visar på hur personal i fritidshem kan arbeta 
med delaktighet. 

På Specialpedagogiska skolmyndigheten har Eva Andersson varit 
redaktör för skriften. Daniella Hult Khazaie, Pia Persson, Louise 
Bruus och Ingmari Svensson har varit ytterligare referenspersoner 
på Specialpedagogiska skolmyndigheten som läst och kommenterat 
texten. Ett varmt tack riktas till Sofia Hård, rektor, och Sara Söder
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lind, fritidshemslärare, som läst utkast av skrifterna och gett kloka 
synpunkter för att skriften ska vara så läsbar och användbar som 
möjligt. 

Skriften är en av tre skrifter som Specialpedagogiska skol
myndig heten publicerar om fritidshemsverksamhet. De andra två är 
”Fritidshemslärares erfarenheter av extra anpassningar och särskilt 
stöd i fritidshemmet” av Marina Wernholm och ”Inkluderande 
fritidshemspedagogik” av Peter Karlsudd.

Jag vill rikta ett stort tack till författaren, Helene Elvstrand. 
Författaren svarar självständigt för innehållet och anges vid referens 
till skriften.

Aurora Lindberg
Verksamhetsområdeschef på Specialpedagogiska skolmyndigheten

för verksamhetsområdet kunskapsutveckling
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Författarpresentation

Helene Elvstrand är docent vid Linköpings universitet. Hon intresse
rar sig i sin forskning för delaktighetsfrågor på olika sätt. En viktig 
utgångspunkt är att lyfta fram elevers perspektiv på delaktighet i sin 
skol och fritidshemsvardag. Ett annat fokus i forskningen är  olika 
frågor relaterade till fritidshem som utbildningspraktik där hon 
förutom delaktighetsfrågor fokuserat på sociala relationer, lek och 
undervisning. 
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1  Skollagen, 2010:800
2  Skolverket, 2021
3  Skolverket, 2022
4  Karlsudd, 2011
5  Karlsudd, 2020
6  Bergstedt & Karlsudd, 2022

Inledning
Fritidshemmet är en del av skolväsendet och kompletterar förskole
klass, grundskola och grundsärskola. Det vänder sig till elever 
mellan 6–13 år.1 I fritidshemmet kan det alltså finnas elever i olika 
åldrar. Det gör att verksamheten kan organiseras på olika sätt. En 
stor andel av eleverna i de yngsta skolåldrarna, 6–9 åringarna, går i 
fritidshem. Nästan en halv miljon elever är inskrivna.2 Det innebär 
att fritidshemmet är en betydande pedagogisk praktik som både 
ska bidra till elevers lärande och erbjuda en meningsfull fritid.3 För 
många elever förknippas fritidshemmet med sociala relationer, att få 
vara med kompisar, leka och vara delaktig. För de yngsta eleverna, 
som är 6–8 år, är tiden i fritidshemmet ofta omfattande när man 
räknar in att många går både före och efter skolstarten och på loven. 
Fritids hemmet är också en pedagogisk arena där elever kan mötas 
efter skoltid oberoende av vilka olika pedagogiska sammanhang 
de deltagit i under skoldagen. Fritidshemmet har kallats det sista 
integreringsreservatet.4 Det syftar på att det under lång tid har varit 
vanligt att elever har gått i samma fritidshemsverksamhet även om de 
deltagit i olika särlösningar under skoldagen. Så blev fritids hemmet 
en gemensam social arena. En av fritidspedagogikens grund tankar 
är att verksamheten utgår från elevers behov. Social bakgrund, ålder 
och skilda förmågor ses som en tillgång i elevgruppen. Men nu visar 
studier att särlösningar under fritidshemstid ökar.5 De villkor som 
råder i fritidshemmet och ökade krav på målstyrning riskerar att 
exkludera elever i behov av stöd.6 Trots dessa utmaningar, ska perso
nalen i fritidshemmen verka för inkludering, möta elevers olika behov 
och förutsättningar och erbjuda en verksamhet och under visning 
som ger elever möjlighet till delaktighet. 

Den här texten lyfter elevers delaktighet i fritidshem. Delaktighet  
är ett viktigt fundament i all pedagogisk verksamhet. Men det är  
ännu mer uttalat i fritidshemmets uppdrag. Elevers delaktighet är både 
ett centralt innehåll och en väsentlig del av undervisningen i fritids
hemmet. Texten utgår från resultaten av flera studier om delaktighet 
och från praktiska erfarenheter av arbete med delaktighet i fritidshem. 
Begreppet delaktighet kommer att problematiseras och relateras till 
fritidshemmets uppdrag. Texten innehåller exempel på hur man kan 
arbeta med delaktighet, elevers egna perspektiv på delaktighet i fritids
hemmet och förslag på hur personal kan arbeta inkluderande. 
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Fritidshemmets uppdrag och villkor

7  Skolverket, 2022
8  SOU 2020:34
9  Norqvist, 2022
10  Boström & Grewell, 2020; Boström & Augustsson, 2016
11  Elvstrand & Andishmand, 2020
12  Lager, 2020
13  Diskrimineringslagen, 2008:567
14  FN, 1989
15  Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, 2009
16  Skolverket, 2019, s.6
17  FN, 2015
18  Thomas, 2007; Elvstrand, 2009

Under det senaste decenniet har flera olika policyförändringar skett 
i fritidshemmen. Sedan 2016 har fritidshemmet en egen del i läro
planen. Den beskriver fritidshemmets centrala områden, att under
visningen ska utgå från elevers behov, intressen och erfarenheter 
men samtidigt utmana och ge nya erfarenheter. Undervisningen ska 
vara grupporienterad, situationsstyrd och upplevelsebaserad. Under
visningen ska bedrivas utifrån läroplanens formuleringar, anpassas 
till elevernas förutsättningar och behov samt bidra till socialt 
relationsskapande.7 Förtydligandet av fritidshemmets uppdrag har 
skett parallellt med att villkoren i fritidshem varierar kraftigt. Det 
gäller till exempel lokalernas förutsättningar, gruppernas stor lekar 
och att andelen behörig personal i fritidshem är låg.8 Idag saknar 
en majoritet av personalen i fritidshem adekvat högskoleutbildning. 
Det påverkar deras möjlighet att tolka läroplanen och att genomföra 
en undervisning av hög kvalitet.9 En forskningsöversikt över fritids
hemmens fysiska lärmiljöer visar att den är varierande, ofta under
dimensionerad och dåligt anpassad för fritidshemsverksamhet. Ett 
exempel är att lokalerna är trånga, vilket påverkar elevers möjlighet 
till lärande och koncentration. Bristfälliga lokaler kan också leda 
till att verksamheten blir mer strukturerad och vuxenstyrd.10 Elev
gruppernas storlek måste vara rimliga i relation till fritidshemmets 
uppdrag och lokaler.11 Bristfälliga villkor leder till olika förutsätt
ningar för att bedriva undervisning.12

För de elever som går i fritidshem gäller skollagens bestämmelser 
om stödinsatser till de elever som behöver det. Diskriminerings
lagen13, Barnkonventionen14 och Konventionen om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning15 ska efterlevas i fritidshemmet. 
Det ska ”anpassas till varje elevs förutsättningar och behov”.16 FN:s 
hållbarhetsmål ska eftersträvas, varav ett handlar om inkluderande 
utbildning.17 Med inkludering menas en utbildning som är socialt, 
fysiskt och pedagogiskt tillgänglig för alla elever. 

Social och politisk delaktighet
Delaktighet är ett mångfacetterat begrepp som går att tolka,  
förstå och praktisera på olika sätt. I den här texten konkretiseras 
del aktig het i social respektive politisk delaktighet.18 Social delaktig
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het handlar om att känna tillhörighet och att få vara del av en social 
gemenskap. Ur elevers perspektiv handlar det om att höra till, få vara 
med kompisar och känna att man är en del av en gemenskap. Politisk 
delaktighet lyfter elevers möjlighet till delaktighet i beslutsfattande 
och kan beskrivas som nära relaterat till elevinflytande. Även om 
detta är två olika dimensioner av delaktighet är det viktigt att inte 
skilja på dem. Snarare är de ofta sammanlänkande och varandras 
förutsättningar. 

Exempelvis visar studier som fokuserar på mellanstadieelevers 
perspektiv på delaktighet, att social delaktighet är en viktig förutsätt
ning för att elever ska ha inflytande och vara politiskt delaktiga.19 Av 
exemplet från en fritidshemsstudie nedan, förstår man komplexiteten 
och relationen mellan de olika dimensionerna av delaktighet. 

På fritidshemmet Sjöstenen har de fritidshemsråd varannan vecka. 
Mellan de olika råden kan eleverna lämna förslag i den förslags
låda som finns på en väl synlig plats i fritidsrummet. När rådet 
börjar sitter eleverna i ring och fritidshemsläraren Maja läser upp 
förslagen på de olika lapparna. Ibland blir det en livlig diskussion 
och ibland röstar de om de olika förslagen som står på lapparna. 
Efter att ha observerat flera fritidshemsråd blir det uppenbart att 
det är några barn som alltid pratar mycket och som ofta lämnar 
lappar i lådan. Ville, en av killarna i tvåan, likt flera andra elever 
säger aldrig nåt. (Fältanteckningar fritidshemsråd)20

Fritidshemsrådet är ett sätt att praktisera delaktighet. Där får de 
sociala dimensionerna stor betydelse. Personalen i fritidshemmet 
Sjöstenen har goda intentioner. De genomför en aktivitet för att 
elever ska kunna ge förslag om fritidshemmets verksamhet genom  
att lägga lappar anonymt i en låda. Men i praktiken får samspelet 
och sociala hierarkier i elevgruppen en överordnad betydelse.  
Under samlingen handlar det inte bara om att ge ett förslag utan 
lika mycket om vikten av att bli lyssnad på av andra. Eleverna 
säger själva i intervjuer ”att en del bestämmer allt” och att ”en del 
lyssnar fröknar alltid på”.21 De berättar också att innan man lägger 
ett förslag i förslagslådan är det viktigt att man har pratat med sina 
kompisar så att de röstar med en. Det gör att de elever som är mar
ginaliserade eller inte delaktiga sällan lägger i lappar.22 Vissa elever 
kommer inte till tals. Social position, språklig förmåga, att våga 
prata inför grupp och förmåga att hantera samspelssituationer i en 
samling har betydelse för möjligheten att vara delaktig.

Detta exempel är inte tänkt att döma ut förslagslåda som aktivitet 
utan visar på den spänning som finns mellan det sociala och poli
tiska. Även om det finns möjlighet till delaktighet, i det här exemplet 
genom att ge förslag, så leder hierarkier och samspel till att det kan 
vara mer utmanande för vissa elever att delta. När lärare i fritidshem 

19  Elvstrand, 2009
20  Elvstrand & Närvänen, 2016
21  Elvstrand & Närvänen, 2016
22  Elvstrand, 2009
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genomför sådana aktiviteter behöver de analysera hur det kan fun
gera i elevgruppen, vilket exemplifieras nedan. 

Relationella aspekter är betydelsefulla
Delaktighet är relationellt och skapas i samspel mellan individer 
och i deras sammanhang.23 Därför är det angeläget att lärare i fri
tidshem ser hur individer agerar och hur delaktighet kan bli möjligt 
i fritidshemmet. Det kan handla om formerna för delaktighet och 
hur undervisningen planeras och genomförs. Samlingen kan vara 
ett exempel på sånt som en personalgrupp kan fundera på. Får alla 
förutsättningar att delta eller blir det ett tillfälle för misslyckande? 
Hur bemöter personalen elevernas perspektiv, initiativ och erfaren
heter under aktiviteten? 

Delaktighet är en ständigt pågående process och kan beskrivas 
som att delaktighet är något som görs. En situation som ena gången 
karaktäriseras av hög grad av delaktighet behöver inte göra det nästa 
gång. Det leder till att elever får erfarenheter av att känna sig både 
delaktiga och utestängda. Att uppleva delaktighet är subjektivt, det 
är individens egen upplevelse som är betydelsefull. Även om en elev 
deltar i ett socialt sammanhang eller får möjlighet att göra sin röst 
hörd är det inte säkert att eleven uppfattar det som verklig del aktig
het. Eleven behöver känna tillit till både skolsystemet och till att 
lärare vill väl, är beredda att lyssna och göra delaktigheten möjlig.24

23	 	Horgan	m.	fl,	2017
24  Elvstrand, 2009; Thornberg & Elvstrand, 2012. 
25  Mager & Nowak, 2012
26  Skolverket, 2014
27  Lago & Elvstrand, 2019

Delaktighet i fritidshemmet
Forskningsstudier som fokuserar på elevers delaktighet i besluts
fattande processer som i elevråd, intressegrupper och i undervisning, 
visar att denna form av delaktighet ger många positiva effekter. Inte 
bara för eleven själv utan också för relationen mellan elev och lärare 
och för skolan som organisation. Regler och rutiner förbättras, men 
även engagemanget och det sociala klimatet. När elever upplever att 
de blir lyssnade på och när de själva får vara med i beslutsfattandet 
accepterar de i större utsträckning de beslut som fattas.25 I Skol
verkets allmänna råd för fritidshemmet framhålls att delaktighet och 
att få vara med och utforma verksamheten är en förutsättning för att 
elever ska uppleva meningsfullhet.26 Eftersom fritidshemmets under
visning ska utgå från elevers intressen finns det en stor potential för 
verklig delaktighet. För de elever som känner sig utanför kan tiden i 
fritidshemmet bli lång och ensam. Det kan göra att eleven blir otrygg 
och inte vill vara där.27

Barnombudsmannens årsrapport 2022 fokuserar på elevers del
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aktighet i skolsammanhang. Rapporten framhåller att dessa frågor 
måste lyftas mer och att rätten till delaktighet inte kan hänga på eld
själar. Även om rapporten inte specifikt fokuserar på fritidshem utan 
berör skolsammanhang generellt är resultaten även överförbara till 
fritidshemmet. I rapporten framkommer att delaktigheten är ojämnt 
fördelad mellan elever, och att yngre elever och elever med funktions
nedsättning inte är lika delaktiga. Två förutsättningar lyfts fram för 
att elevers delaktighet ska realiseras. Personalen i skolan behöver få 
mer kunskap om hur de tillvaratar sina elevers delaktighet. Formerna 
för delaktighet måste också anpassas för att uppmuntra elever som 
inte själva söker delaktighet.28 

28  Barnombudsmannen, 2022
29  Elvstrand & Närvänen, 2016; Lager, 2020
30  Elvstrand & Närvänen, 2016
31  Lager, 2022
32  Elvstrand & Närvänen, 2016
33  Lago & Elvstrand, 2021
34  Elvstrand & Lago, 2019

Elevers eget perspektiv  
på fritidshem
Av de få forskningsstudier som belyser elevers perspektiv på fritids
hem framkommer att fri lek, sociala relationer och valfrihet är viktigt 
för elever.29 Forskning visar också att elever ofta lyfter fram relatio
nen till personalen i fritidshem som betydelsefull. De beskriver att 
lärare i fritidshem ska vara ”en annan sorts lärare”, en person som 
lyssnar på deras önskemål och som de kan prata med.30 I en studie 
framkom hur viktigt det är för relationerna att möta vuxna som är 
snälla, roliga, busiga och tillåtande. Det är också viktigt att lärare 
tillåter elever att ta ansvar, vara delaktiga och att de ger stöd i olika 
situationer.31 Elever vill vara delaktiga i frågor som är betydelsefulla 
för dem. Det kan handla om att få vara med, att få välja när man 
ska vara ute eller inne och att få tillgång till digitala verktyg.32 Elever 
framhåller också att fritidshemmet ska vara nåt annat än skolan.  
De förväntar sig att få välja aktiviteter men också att få vila och vara 
ifred ibland.33 Det är ofta lika viktigt vem man är med som vad man 
gör på eftermiddagen. Det visar hur viktigt det är med goda relatio
ner och tillhörighet.34 Det har stor betydelse för elevernas möjlighet 
att vara delaktiga hur personal i fritidshem bemöter dem i vardagen. 
Det kan handla om hur vuxna aktivt ger stöd i leken. Det handlar 
också om i vilken utsträckning personalen lyssnar på elevers perspek
tiv när de planerar och organiserar fritidshemmets undervisning och 
om det finns en mångfald av aktiviteter. 
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Social delaktighet

35  Corsaro, 2003; Wrethander Bliding, 2004
36  Nihlholm & Göransson, 2013
37  Lago & Elvstrand, 2021

Inkludering och exkludering är en naturlig del av elevers relations
skapande. Det sker återkommande i lek och samspel. När elever 
utestänger någon i en lek, kan det handla om att värna sin egen lek 
och gemenskap snarare än om att utesluta någon.35 Det är viktigt 
att fritidshemmet kännetecknas av gemenskap och inkludering och 
att elever inte känner sig utanför. Det sättet att se på inkludering 
handlar inte bara om att elever befinner sig på samma plats utan att 
känslan av tillhörighet och acceptans för mångfald är central.36 En 
förutsättning för att kunna iscensätta det är, förutom strukturella 
villkor, att fritidshemslärare har både teoretisk och praktisk kun
skap om sociala relationer. Det är också viktigt att de har specifik 
kompetens om de pedagogiska konsekvenserna av olika funktions
nedsättningar. 

Fritidshemmets sociala praktik
Elevers relationer hänger ihop med deras sociala liv i skolan och  
på fritiden. Vad som hänt både före och efter fritidshemstiden får 
betyd else för de sociala processer som sker i fritidshemmet. För  
eleverna hänger relationerna de har ansikte mot ansikte ihop med  
det som sker digitalt. Det gör att lärare måste förstå och ha bered
skap för att stödja elevers komplexa relationsskapande. Många 
samspels processer liknar varandra oavsett social kontext, som 
 strävan att höra till, att hitta sin plats och position i en grupp eller 
en lek situation. Men fritidshemmet karaktäriseras av vissa förutsätt
ningar för relationsskapade som personalen behöver ta hänsyn till 
och arbeta aktivt med, vilka presenteras nedan.37

Rörlighet och föränderlighet
I fritidshemmet är ordningen för tid och rum rörlig jämfört med 
 skolan. Även om det finns fasta rutiner i fritidshemmet, finns det 
 oftare mer fri tid att förfoga över än i skolan. Elever har sällan 
tillgång till egna platser eller möjlighet att dra sig undan. Det är 
också många olika aktiviteter som pågår samtidigt, ofta i samma 
rum. Det kan vara svårt för elever att få en överblick och förstå 
vad som förväntas i olika situationer. En del elever tycker att denna 
rörliga tids och rumsordning är positiv. För andra är det utmanande. 
Rörligheten innebär att elever kommer och går i grupperna. En 
elevgrupp kan snabbt förändras när flera elever går hem tidigare 
eller följer med kompisar hem. Leken kan plötsligt avbrytas och 
nya lekrelationer behöver skapas. Rörligheten innebär att relations
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skapandet kan vara osäkert. Relationer måste ständigt erövras under 
tiden i fritidshemmet.38

Frivillighet och kontroll
Fritidshemmet kännetecknas av en högre grad av frihet när det gäller 
sociala relationer än skolan. Elever har stor möjlighet att själva 
bestämma vem de vill leka med. Politisk delaktighet betonar inflyt
ande och att det är viktigt för elever att få bestämma vem de vill vara 
med. Men baksidan av den ökade valfriheten är att elever stänger ute 
andra. I en studie om ensamhet uppmärksammades situationer när 
elever blev utestängda på ett systematiskt sätt.39 I exemplet nedan får 
eleverna välja en aktivitet. Det leder till uteslutning av en elev. 

I fritidshemsrummet finns en stor tavla där dagens aktivitet skrivs 
upp. Idag står det SPA på tavlan. På samlingen går fritidshems
lärarna Robert och Kia igenom vad SPA betyder och vad barnen 
kan göra, som exempelvis att massera varandra eller ta ett fotbad. 
SPAet ska vara i ett av grupprummen och eleverna som vill vara 
med och göra SPA ska anteckna sig på tavlan. Robert säger att det 
är lagom att vara fyra elever. När samlingen är slut går flera barn 
fram och antecknar sig. De står kvar vid tavlan och jämför sina 
namn. Kiara tar en penna och ritar en ring kring sitt eget namn, 
Alicias och Joannas. Ringen är i form av ett hjärta. ”Vi är ihop, 
vi säger åt Robert!” Nea som står bredvid säger: ”Kan inte jag få 
vara med er?”. ”Näe”, svarar Kiara snabbt. ”Vi har redan bestämt 
och vi brukar leka SPA hemma. Du vet inte hur man gör! Va men 
nån annan istället”. ”Men det är ju bara killar kvar”, säger Nea 40 

När läraren kommer tillbaka in i rummet ser han att Nea är ensam. 
Han frågar de andra om inte hon kan få vara med. Flickorna svarar 
snabbt att då vill de inte leka spa och så går de ut. Nea går sedan 
ensam omkring i fritidshemmet resten av eftermiddagen. Hon  pratar 
inte med någon, varken med andra elever eller med någon av de 
vuxna. I exemplet kolliderar vikten av att få välja, med rätten att få 
höra till. Fritidshemmets lösare organisering är något som välkom
nas av många elever men kan också innebära en risk att bli ute
sluten, liksom en risk att inte veta vad man ska göra i olika situa
tioner. En del elever beskriver att de bara går runt.41 För personal i 
fritidshem handlar det om att balansera mellan olika värden och att 
stödja elever i de situationer som uppstår. Det är sällan en lösning 
att tvinga elever till samspel. Det handlar snarare om att vara ett 
aktivt stöd och att erbjuda en mix av organiserade aktiviteter och 

38  Lago & Elvstrand, 2021
39  Lago & Elvstrand, 2019
40  Lago & Elvstrand, 2019
41  Elvstrand & Närvänen, 2015
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mer informella sammanhang. Det skyddar elever som riskerar att bli 
 utestängda.42

Många relationer
Att vara i skolan och i fritidshemmet innebär att elever behöver 
hantera många relationer och sammanhang. Detta kan illustreras 
med hjälp av hur det sociala relationskapandet kan se ut för en 
enskild elev. Fatima går i förskoleklass och är i många olika sociala 
sammanhang under dagen. 

Figur 1. Bild över en elevs olika sociala sammanhang under en 
skoldag (från Elvstrand & Andishmand, 2020)

Alla de sammanhang som Fatima är del av under en dag kräver olika 
former av sociala kompetenser för att kunna interagera med kompi
sar, klasskamrater och lärare. Fatima måste tolka de förväntningar 
som finns på hur hon ska agera under rasten, på skogsutflykten 
eller när det är bokstavslek i förskoleklassen. Dagen består också av 
flera olika övergångar. Övergångar är också situationer när elever 
kan behöva stöd. Att delta i så många skilda sociala sammanhang 
är olika utmanande för olika elever. Det är många förväntningar att 
förstå och relationer att förhålla sig till. 

42  Lago & Elvstrand, 2019
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Politisk delaktighet

43  Bergstedt & Karlsudd, 2022
44  Skolverket, 2022
45  Lundy, 2007

Elevers möjlighet till delaktighet genom att ha inflytande över 
fritids hemmets verksamhet är en grundläggande aspekt i den fritids
pedagogiska traditionen.43 Rätten till delaktighet står också tydligt i 
styrdokument, som i kapitel 1 i läroplanen. Det beskrivs både som en 
form och som ett innehåll. Elever ska både få lära sig om rättigheter, 
demokrati och delaktighetsfrågor och fritidshemmet ska fungera som 
en demokratisk arena där dessa värden praktiseras.44 

Lundys modell för delaktighet
Ett sätt att närma sig delaktighet i fritidshem är att systematiskt 
kartlägga elevernas möjligheter till delaktighet. Forskaren Laura 
Lundy har utvecklat en modell med olika aspekter för att elever 
ska kunna vara genuint delaktiga. Dessa aspekter kan vara en 
utgångspunkt för att granska och utveckla arbetet med delaktighet. 
Modellen utgår från Barnkonventionen där aspekterna A och B i 
figuren nedan framför allt handlar om elevers rätt att göra sin röst 
hörd, medan aspekterna C och D handlar om hur elevers röst tas 
tillvara och beaktas.45 Alla fyra aspekterna är viktiga för att genuin 
delaktighet ska uppnås. Men alla behöver inte vara uppfyllda vid 
varje enskilt delaktighetstillfälle. Modellen är inte tänkt som ett sätt 
att mäta delaktighet utan den är snarare ett verktyg för att analysera 
de olika situationer där elevers delaktighet eftersträvas. 

Figur 2. Lundys modell för delaktighet

Utrymme
Aspekten Utrymme handlar om de möjligheter elever har att 
utrycka sina perspektiv och erfarenheter. Det kan ske på olika sätt 
i fritids hemmet. Man skiljer på formellt och informellt inflytande 
i utbildningssammanhang. Det formella inflytandet kännetecknas 
av organiserade beslutsarenor som elevråd eller fritidshemsråd. Det 
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informella inflytandet handlar om hur elevers delaktighet tas tillvara 
i situationer där det inte finns formella beslutsarenor. Det informella 
inflytandet uppstår i många vardagssituationer i fritidshemmet. Det 
uppmärksammas inte alltid när man talar om delaktighet. Det kan 
handla om när elever väljer, förhandlar eller löser en konflikt.46

I ett första steg kartlägger man om det överhuvudtaget finns arenor 
för elever att göra sin röst hörd. Nästa steg är att kritiskt reflek tera 
över hur arenorna fungerar i praktiken. Studier kring delaktighet 
visar att det finns en risk att de formella beslutsarenorna inte all
tid brukar fungera demokratiskt. Det medför att eleverna inte ges 
 genuint inflytande. I elevrådet har elever ofta bara ett litet ut rymme 
att väcka de frågor som de tycker är viktiga. Många frågor är 
redan uppgjorda på förhand. Så det är snarare skendemokrati än 
 inflytande.47 Aspekten Utrymme handlar också om den kvalitet det 
sociala klimatet har. Vågar elever göra sin röst hörd inför varandra 
och på vilket sätt bemöter vuxna elevers tankar?

Röst
Aspekten Röst handlar både om när, och på vilket sätt, elever har 
möjlighet att göra sin röst hörd i fritidshemmet. Eftersom delaktighet 
ska genomsyra vardagen är det viktigt att aspekten Röst inte reduce
ras till en enskild aktivitet som bockas av. Det måste finnas förståelse 
för att delaktighet är något som görs hela tiden. Det är också viktigt 
att reflektera över att elevers röster kan ta sig olika uttryck i olika 
situationer. 

Det är vanligt att delaktighet i fritidshemmet handlar om att få 
göra olika typer av val, kanske utifrån förslag på en aktivitetstavla. 
Då blir möjligheten att göra sin röst hörd begränsad till en enskild 
aktivitet och dessutom en enskild individ. Och om delaktighet ska 
handla om att vara duktig på att framföra sina åsikter i grupp 
stängs vissa elever ute. Ett annat sätt är att inflytandeförhandla, att 
elever förhandlar genom att ge förslag eller att protestera. Eftersom 
det  kräver kompetenser som att kunna framföra sina åsikter på ett 
tydligt sätt och dessutom på ett sätt som vuxna tycker är önskvärt, 
riskerar elever att hamna utanför.48 

Aspekten Röst får inte bara handla om verbalt språk. Det är 
viktigt att elever kan använda sig av flera sätt att uttrycka sig. Inom 
barndomsforskning beskrivs detta som en ”Mosaikmetod”. Det 
betyder att ett mer komplett mönster framträder med fler röster och 
fler uttryckssätt.49 Elever får uttrycka sig på många olika sätt: rita, 
fotografera, dramatisera eller prata. Valet av metod måste anpassas 
till den aktuella målgruppen. Att få göra sin röst hörd är en rättig
het som står i Barnkonventionen. Personal i fritidshemmet behöver 
skapa förutsättningar för att låta alla elever komma till tals. Men 

46  Elvstrand, 2020
47  Thornberg & Elvstrand, 2012
48  Elvstrand, 2009; Elvstrand, 2020
49  Clarke, 2017
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elever ska heller inte tvingas att ha en åsikt i frågor de inte vill eller 
känner att de inte har kunskap om. 

Åhörare
Aspekten Åhörare handlar om att barns röster ska bli lyssnade på 
och tas i beaktande, det vill säga att det finns åhörare som tar till
vara dem. I forskning om delaktighet beskrivs det här som en brist. 
För även om elever har möjlighet att göra sin röst hörd, är det inte 
säkert att någon lyssnar. När delaktighet ska praktiseras handlar 
aspekten Åhörare till stor del om hur vuxna bemöter det som elever 
lyfter fram. Det handlar inte om att skapa forum för delaktighet som 
är skendemokrati för att besluten redan är tagna50, eller att det som 
elever får ha inflytande över är mycket begränsat.51 Både elever och 
personal kan ha svårt att se det informella inflytandet eftersom det  
är en del av samtalskulturen i vardagen. Därför är det viktigt att 
uppmärksamma och reflektera över hur sådana situationer kan syn
liggöras. Ett sätt att uppmärksamma elever på situationer där vuxna 
har tagit deras röster på allvar är att dokumentera. På ett fritidshem 
fick eleverna vara med och planera fritidshemsgympan. För att visa 
hela processen från förslag till genomförande så delade personalen 
upp en whiteboard i två fält. I ena fältet skrevs alla förslag. När ett 
förslag hade processats och genomförts flyttades förslaget till andra 
fältet som hade rubriken Det här har vi bestämt tillsammans. Det här 
sättet att synliggöra beslut kan hjälpa elever att se sin delaktighet. 
Det är viktigt att använda olika former av verktyg. Till exempel kan 
man komplettera med bildstöd.

Inflytande
Aspekten Inflytande handlar om elevers verkliga inflytande i fritids
hemmet. Aspekten Inflytande utgår från de tre andra aspekterna  
och handlar om att elever inte bara får uttrycka sig. Deras röster ska 
också leda till handling och förändring. Hur tas elevers röster till exem
pel tillvara i planering och lärandesituationer? Elevers intressen och 
erfarenheter är centrala i det fritidspedagogiska uppdraget. En studie 
om hur detta praktiseras i fritidshemmet visar att det inte alltid är så 
lätt att realisera. Ett exempel på ett hinder är när det finns en konflikt 
mellan vad eleverna vill, och vad som står i läroplanen.52 Ett annat hin
der är att delaktighet ibland tas för givet. I en studie hade personalen i 
ett och samma arbetslag olika uppfattningar om begreppet delaktighet. 
Begreppet beskrevs både som att elever skulle ta ansvar, att de skulle få 
välja aktiviteter och att det handlade om formella beslutsarenor. När 
personalen inte haft möjlighet att diskutera begreppet och dessutom 
tolkar det på olika sätt blir det svårt att realisera delaktighet.53

50  Thornberg & Elvstrand, 2012
51  Elvstrand, 2009; Peterson, 2020
52  Ljusberg, 2022
53  Närvänen & Elvstrand, 2015
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Att arbeta för inkludering och  
delaktighet i fritidshemmet

54  Lago & Elvstrand, 2021
55  Andishmand, 2019
56  Lundqvist, 2018
57  Dahl, 2014

Flera olika faktorer påverkar hur väl fritidshemmet kan praktisera 
inkludering där alla elever känner tillhörighet och får sina behov till
godosedda. De normer och värden som råder i fritidshemmet betyder 
mycket. Det handlar om att hitta arbetssätt och att undervisa på ett 
sådant sätt att elever kan delta i samma verksamhet oavsett behov av 
stöd.54 För att detta ska kunna uppnås måste eleverna få rätt förut
sättningar för sitt lärande, relationsskapande och en meningsfull fri
tid i fritidshemmet. Det kan också handla om att göra extra anpass
ningar och att ge särskilt stöd. Det är viktigt att åtgärderna anpassas 
till miljön i fritidshemmet eftersom den skiljer sig från skolmiljön.55 
Elever kan behöva andra typer av stödinsatser i fritidshem än i 
skolan. Det är viktigt att inte bara fokusera på lärarledda, formella 
undervisningssituationer i fritidshemmet. Man behöver en helhets
bild av hur en elev i behov av särskilt stöd inkluderas i pedagogiska 
sammanhang. Det är centralt att personalen i fritidshem, skolan och 
elevhälsan samverkar. För att verksamheten i fritidshemmet ska vara 
inkluderande är det viktigt att vara medveten om hur det påverkar 
elevers sociala position i gruppen.56 

Personalgruppen behöver ha grundläggande strategier och kun
skap om sociala relationer och inkludering. Elever kan behöva hjälp 
att komma in i en pågående lek eller hjälp i situationer som kan 
vara utmanande, som övergångar eller förflyttningar. Forskning 
visar att personal villkorar elevernas arbete med relationer genom 
sitt agerande, hur de utformar miljöer, aktiviteter och genom sitt 
förhållnings sätt. Personalen strävar efter att eleverna ska vara sams 
hellre än att stödja dem i konflikter. Det tyder på att personal i 
fritids hem behöver ökad kompetens i konflikthantering för att kunna 
skapa ett hållbart socialt klimat.57

Avslutande rekommendationer
Delaktighet i fritidshem handlar om att skapa en praktik som 
genom syras av både social och politisk delaktighet. Avslutningsvis 
följer här några konkreta råd för hur arbetet med elevers delaktighet 
kan genomföras i fritidshemmet. 

1. Arbeta med delaktighet som ett kunskapsområde i ert arbetslag. 
Det är viktigt att ni delar uppfattning om vad delaktighet är och 
hur ert arbete ska gå till. 
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2. Kartlägg hur delaktighet praktiseras. Använd till exempel 
 Lundys modell för delaktighet till att reflektera över den 
 politiska delaktigheten. 

3. Kartlägg hur den sociala delaktigheten ser ut i elevgruppen.  
Hur samspelar elever? Hur samspelar elever och personal?  
Har alla elever någon att vara med? Känner alla tillhörighet? 

4. På vilket sätt inbjuder lokalerna, verksamheten och under
visningen till delaktighet? Vilka typer av aktiviteter och  
under visning erbjuder ni? Kan elever både vila och vara aktiva?  
Kan de vara ifred? 

5. Skapa en särskild beredskap för de situationer eller tidpunkter 
under dagen då elever riskerar att känna sig utanför. Situatio
nerna beror på sammanhanget och ser olika ut. 

6. Utgå från ett inkluderade perspektiv och se mångfald som  
en tillgång. För att detta ska vara möjligt behöver ni kunskap 
om olika funktionsnedsättningars pedagogiska konsekvenser. 
Dessutom behöver ni utgå från elevernas önskningar och  
behov. Vilka anpassningar behöver ni göra för att elever i så 
stor utsträckning som möjligt kan bli delaktiga i så många  
situationer som möjligt?
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