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Sammanfattning 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att ta reda på hur lärare arbetar med elevinflytande i årskurs 9. I 

studien används följande frågeställningar: 

· Hur resonerar lärare i idrott och hälsa kring begreppet elevinflytande? 

· Hur ser lärare i idrott och hälsas arbetet med elevinflytande ut? 

· Vad får eleverna vara med och påverka? Vad får eleverna inte vara med och påverka? 

Metod 

I urvalet av informanter har fyra lärare i idrott och hälsa intervjuats. Intervjuerna har varit 

ostrukturerade, dvs. att intervjufrågorna lämnat utrymme för informanten att svara på. Lärarna 

har varit kvinnor mellan 35-50 år. Teorin som använts är Deweys pedagogik. 

Resultat 

Resultaten visar att lärarnas resonemang kring elevinflytande varierar. Elevinflytande var 

något som inte fanns med i lärarnas lokala pedagogiska planering utan de menade att det 

fanns som en röd tråd i undervisningen. Elevinflytande definierades som ett begrepp där 

eleverna fick möjlighet att uttrycka sig. Fördelarna med elevinflytande var enligt lärarna att 

eleverna kände sig sedda och att de som lärare fick bra idéer från eleverna. Nackdelen med ett 

alltför stort elevinflytande var att eleverna enbart skulle välja det som de tyckte var roligt och 

missa många viktiga moment. Även arbetet med elevinflytande varierade. Det var ingen av 

lärarna som hade någon form av utbildning i elevinflytande men hade de fått möjlighet att få 

det skulle utbildningen handla om tips på hur man i praktiken kan arbeta med elevinflytande. I 

arbetet med elevinflytande ingick även att lyfta fram de elever som inte syntes och hördes. 

Det förekom både klassråd och elevråd på skolorna som lärarna arbetade på. Dock varierade 

vetskapen om hur dessa faktiskt går till. I arbetet med elevinflytande i idrott och hälsa kunde 

det handla om att eleverna fick välja mellan olika alternativ, aktiviteter och önskelistor. 

Eleverna fick däremot inte vara med och påverka grovplanering, struktur och vilka moment 

som skulle ingå i undervisningen. 

Slutsats 

Den slutsats som kan dras från resultaten är att arbetet med elevinflytande innebär att erbjuda 

eleverna möjligheten att tycka, tänka och välja. Det finns inget medvetet arbete kring 

elevinflytande utan det är enligt lärarna något som finns som en röd tråd. 
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Inledning 
Det är en mänsklig rättighet att kunna påverka sin vardag, i skolan och samhället. Denna 

möjlighet har inte alla människor även om många delar samma uppfattning om mänskliga 

rättigheter. Det finns människor som aldrig upplevt detta och kanske aldrig kommer att göra 

det. Dessa begrepp kanske inte ens existerar i de länder där basbehoven inte tillfredsställs. 

 

Mina första sex år tillbringande jag i ett land där ett krig höll på att bryta ut. Vi flydde till 

Sverige och här har vi fått möjligheten att ta del av dessa mänskliga rättigheter, att påverka 

sin vardag, i skolan och samhället. I mitt hemland skulle jag inte tro att dessa mänskliga 

rättigheter värdesätts på samma sätt som de värdesätts i Sverige eller andra länder med 

liknande rättigheter. Trots denna rättighet kan jag inte komma ihåg att jag hade en aning om 

vilka rättigheter och skyldigheter jag hade, vare sig vardagen, skolan eller samhället. Om det 

berodde på min ålder och/eller bakgrund kan jag enbart spekulera kring. 

 

Idag vet jag att det är en rättighet. En rättighet där man får påverka sin livssituation är något 

min studie präglas av. Att få vara med och bestämma i skolan, att ha ett inflytande över sina 

studier är det som jag anser är intressant. I Lgr 11 står det klart och tydligt om inflytandet i 

skolan och därför vill jag studera hur lärare arbetar med elevinflytande i den svenska skolan. 
Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska 

värderingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att 

aktivt delta i samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar. Genom att delta 

i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och 

aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar. (Skolverket 2012-12-

20) 
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Bakgrund  
Under utbildningen har vi inte berört begreppet elevinflytande på ett sådant sätt jag skulle ha 

önskat. Det förekom med andra ord nästan inte alls. Det är viktigt att vi som studenter får 

möjlighet att lära oss om det under utbildningens gång för att sedan kunna använda det när vi 

börjar arbeta som lärare. Det står klart och tydligt i Lgr 11 att eleverna ska få möjlighet att 

påverka sin undervisning (Skolverket 2013-04-04, s.15). Skolan ska vara en demokratisk 

plattform. Hur ser arbetet egentligen ut? Arbetar lärarna med elevinflytande? Har de fått 

någon utbildning i det? Min erfarenhet av min verksamhetsförlagda utbildning visar att det 

inte medvetet förekommer elevinflytande i undervisningen utan att det sker utan att lärarna 

tänker på det. Med denna infallsvinkel har det gjort studien ännu mer relevant för att se hur 

lärare faktiskt arbetar med elevinflytande ute i verksamheterna. 

Elevinflytande i läroplaner – en historisk tillbakablick 

Forsberg (1992, s. 12) gör en tillbakablick som går tillbaka till 1940-talets skolutredning, som 

anses vara starten på den första generationens skolreformer. Författaren ger exempel på det 

genom att säga att skolarbetet bör vara så ordnat, att genom skolans gemenskap och genom 

själva arbetssättet hos eleverna uppodlas ansvarskänsla, ärlighet och uthållighet, punktlighet, 

förmåga att samarbeta med andra som att självständigt utföra ett arbete, vana att lita på sig 

själv, att övervinna svårigheter och att väl utnyttja tiden. Vidare menar Forsberg att det lilla 

de kunde se som elevinflytande redan 1955 var en viss möjlighet att påverka ordningsregler 

och undervisningsinnehåll, kollektivt och individuellt.   

 

Med Lgr 62 var det fokus på social fostran. Elevens aktiva deltagande i arbetet skulle 

eftersträvas och denna elevaktivitet skulle vara självständig och varierad.  Ekholm och 

Lindvall påpekar att det som framgår av Lgr 62 är en ytterligare förstärkning av elevernas rätt 

till delaktighet. (Forsberg 1992, s. 13) 

 

I Lgr 69 låg fokus på utveckling mer än fostran som Lgr 62 fokuserade på. Forsberg (1992, s. 

13) menade att elevernas utveckling skulle främjas genom medinflytande och medansvar 

under demokratiska former. Vidare menade författaren att skolan skulle vara demokratiskt. I 

arbetet att få elevernas och vuxnas engagemang och delaktighet i utformningen av skolan 

skulle alla få vara med och forma sin arbetsmiljö. Frågor som berördes var: Hur 

elevinflytandet skulle utformas vid val av lärostoff, material, arbetssätt, regelsystem etc. var 
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beroende på elevernas ålder och förutsättningar hos vederbörande elever. 

 

Med Lgr 80 skärptes skrivningarna ännu mer kring mål och medel för uppfostran till 

demokrati. Som medel menar Forsberg (1992, s. 14-15) bl.a. arbetsenheter, klassråd samt 

elevråd/elevföreningar. I mål- och riktlinjer kunde man enligt författaren läsa om hur skolans 

arbete skulle präglas av en demokratisk samhälls- och människosyn, och att detta borde ha 

medfört ökat ansvar och medinflytande i takt med elevernas ålder och mognad.  När det gäller 

klassråden skulle dessa ske regelbundet och undervisningsfrågor och pedagogisk planering 

var något som klassråden diskuterar. Elevråden var något som sågs som en verksamhet som 

aktivt kunde bidra till att åskådliggöra betydelsen av demokratiskt beslutande 

överenskommelser och regler. Elevråd var ett medel för eleverna att ändra det de inte gillade 

utifrån demokratiska former. Vad gäller planeringen av undervisningen skulle det 

huvudsakligen ske i informella former. Samverkan mellan lärare och elever skulle ske i 

samspel genom det dagliga arbetet där man gemensamt planerade kurser och försökte komma 

överens om de konkreta mål man ville uppnå under en serie lektioner. Eleverna fick då vara 

med och avgöra hur lång tid de ville ägna sig åt varje moment, i vilken ordning de skulle ta 

upp frågorna, metod och vilka läromedel de skulle använda sig av. Författarens slutsats var att 

det fanns en strävan i Lgr 80 att eleverna dels skulle ha ett reellt inflytande, dels skulle ta ett 

ökat ansvar för skolverksamheten med stigande ålder. Innehåll och arbetssätt präglades av 

demokratiska arbetsformer. 

 

I Lpo 94 skrivs det om rättigheter och skyldigheter där skolan skall klargöra för elever och 

föräldrar om vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och 

skyldigheter elever och deras vårdnadshavare har. Vidare står det att: 
Att den enskilda skolan är tydlig i fråga om mål, innehåll och arbetsformer är en förutsättning för 

elevers och vårdnadshavares rätt till inflytande och påverkan. Det är inte minst viktigt som underlag för 

den enskildes val i skolan. Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om 

grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer 

och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. Den skall utveckla deras förmåga att ta ett 

personligt ansvar. Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få 

välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta 

ansvar (Skolverket 2012-12-20, s. 5). 
 

Elevers ansvar och inflytande är begrepp som Lpo 94 tar upp. De demokratiska principerna 

såsom att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever.  Skolan hade 
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under Lpo 94:s verkan mål att sträva mot, något som inte förkommer idag. Här nedan 

redovisas det som jag anser står om elevinflytande i strävansmålen i Lpo 94. 

Skolan skall sträva efter att varje elev 

• tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö, 

• successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning 

och det inre arbetet i skolan och 

• har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska 

former. ( Skolverket 2012-12-20, s. 13) 

 

Vad säger då den senaste läroplanen Lgr 11 om elevinflytande? Rättigheter och skyldigheter 

är begrepp som tas upp i både Lpo 94 och Lgr 11. Skolan ska klargöra för elever och föräldrar 

vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter 

elever och deras vårdnadshavare har. Den enskilda skolan är tydlig när det gäller mål, innehåll 

och arbetsformer som är en förutsättning för elevers och vårdnadshavares rätt till inflytande 

och påverkan. I Lgr 11 står det att det inte är tillräckligt att i undervisningen förmedla 

kunskap om grundläggande demokratiska värderingar utan undervisningen ska bedrivas i 

demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. 

Undervisningen ska utveckla elevernas förmåga att ta ett personligt ansvar. Eleverna kan 

genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, 

ämnen, teman och aktiviteter utveckla sin förmåga utöva inflytande och ta ansvar. (Skolverket 

2012-12-20, s. 8) 

 

Lärarens ansvar gällande elevernas ansvar och inflytande i Lgr 11 är att utgå från att eleverna 

kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan, verka för att 

alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll 

samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad, verka för att flickor och 

pojkar får ett lika stort inflytande över och utrymme i undervisningen, svara för att eleverna 

får pröva olika arbetssätt och arbetsformer, tillsammans med eleverna planera och utvärdera 

undervisningen, och förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter 

och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle. ( Skolverket 2012-12-20, s. 15) 

 

Sammanfattningsvis kan vi se att elevinflytandet i läroplaner har funnits sedan 1940-talet men 

att inflytandet på den tiden var betydligt mindre än vad det är idag. Elevinflytande som man 

kunde se redan 1955 var en viss möjlighet att påverka ordningsregler, undervisningsinnehåll, 
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kollektivt och individuellt. Utvecklingen av elevinflytandet i läroplaner har sen dess gått 

framåt. I Lgr 62 eftersträvades aktivt deltagande i arbete och elevdelaktighet skulle vara 

självständigt och varierad. Fokus låg dock på social fostran. Fokus flyttades från social 

fostran till utveckling i Lgr 69. Man menade att elevernas utveckling skulle främjas genom 

medinflytande och medansvar under demokratiska former. Utvecklingen tog ett rejält kliv 

med Lgr 80 där skrivningarna skärptes ännu mer kring mål och medel för uppfostran och 

demokrati. Det fanns en strävan i Lgr 80 om att dels ha ett reellt inflytande, dels skull 

eleverna ta ett ökat ansvar för skolverksamheten med stigande ålder. Innehåll och arbetssätt 

präglades av demokratiska arbetsformer. Rättigheter och skyldigheter är begrepp som Lpo94 

lyfter fram där skolan skall klargöra för elever och föräldrar om vilka mål utbildningen har. 

Elevers ansvar och inflytande är ytterligare begrepp som Lpo 94 behandlar. Att kunna 

påverka, ta ansvar och vara delaktiga skulle omfatta alla elever. Utvecklingen är pågående 

ännu idag. I Lgr 11 lyfts även lärarens ansvar gällande elevernas ansvar och inflytande. 

Läraren ska utgå från att eleverna kan och vill ta ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i 

skolan. 

Vad är elevinflytande? 

Elevinflytande är långt ifrån något nytt. Det lyftes fram redan när 1946 års skolkommission 

krävde fostran för demokrati. Elevinflytande handlar om många olika ting. Det handlar om 

inflytande över arbetet i skolan, skolans arbetsmiljö och formella beslutsprocesser. 

Elevinflytande handlar även om inflytandet på arbetet i klassrummet och det egna lärandet. 

För att utveckla en demokratisk plattform i skolan och för lusten att lära individuellt och 

tillsammans krävs en livfull och oavbruten dialog med ömsesidig respekt.( Tham 1998, s. 3) 

 

Nilsson (1997, s. 9) menar att inflytandet inte behöver vara organiserat så att det medför 

demokrati. Det kan istället vara ett kollegialt beslutsfattande där lärare/skolledare hör 

elevernas synpunkter innan han/hon fattar sitt beslut. Författaren menar också att inflytandet 

inte heller behöver betyda at alla elever har möjlighet att delta. Elevinflytande kan ske på 

olika nivåer menar författaren. Nivå 1. Lärarna bestämmer själv utan att ta hänsyn till vad 

eleverna tycker, dvs. ett icke existerande elevinflytande. 2. Läraren låter eleverna få vara med 

och tycka i en viss mån. t.ex. genom att medverka i utvärderingar. 3. Läraren bestämmer efter 

att eleverna fått dela med sig av sina förslag. Om läraren sedan tar hänsyn till vad eleverna har 

sagt kallas det för ett kollegialt beslutsfattande. Är man då en lyhörd lärare kan detta innebära 

ganska stort elevinflytande. 4. Läraren och eleverna bestämmer tillsammans inom givna 
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ramar. 5. Eleverna bestämmer utan någon styrning från läraren. Detta menar författaren skulle 

kunna vara renodlad elevdemokrati men det går knappast ihop med vad läroplanen eller 

styrdokumenten säger. 

 

Nilsson (1997, s. 9) talar även om olika typer av elevinflytande där didaktiska frågorna när, 

vad och hur ställs. ”När-inflytande” handlar om vad som ska göras. Denna typ av 

elevinflytande tillämpades av alla elever som på schemat hade märkt ”arbete”. Eleverna 

arbetade då med s.k. veckobeting fastlagda av läraren där det stod vad eleverna skulle göra. 

En annan typ av när-inflytande är när läraren visar upp vilka moment som ska läsas under 

t.ex. en termin och sedan i samråd med eleverna komma fram till vilken ordning de ska läsas. 

Författaren menar att denna typ förekommer mest i grundskolan utan att ha några 

vetenskapliga bevis för det. 

 

”Vad-inflytandet” handlar om vad eleverna får möjlighet att påverka och vad som ska tas upp 

i undervisningen, inom givna ramar eller helt fritt. Denna typ av inflytande kan bli störst när 

eleverna t.ex. inom ramen för elevens val, ges helt fria tyglar att välja något som intresserar 

dem. Ett annat exempel på denna typ av elevinflytande är när eleverna t.ex. har tid över om de 

har blivit klar med en viss uppgift får de fritt välja vad de ska göra. (Nilsson 1997, s. 10) 

 

 ”Hur-inflytandet” förutsätter att man bestämt vad man ska läsa och när man ska göra det. Det 

som diskuteras är hur arbetet ska genomföras. Är det läraren som ska föreläsa? Ska eleverna 

ta reda på fakta på egen hand? Ska det förekomma i grupparbete eller individuellt och hur ska 

det redovisas etc. Författaren menar att hur-inflytandet kan koppla till tanken att få elevernas 

intresse av att påverka t.ex. läxor och prov. För att denna form av inflytande ska fungera 

förutsätts det att eleverna har fått pröva och lära sig olika arbetsformer, dvs. de måste känna 

till att det finns valmöjligheter (Nilsson 1997, s.11). 

 

I en annan studie används begreppet delaktighet som ett sätt att definiera elevinflytande. 

Genom att göra sin röst hörd innebar det i många avseenden att träna demokrati. Bland 

pedagogerna i studien fanns det en uttalad målsättning att eleverna ska tillgängliga vissa 

kompetenser som behövs i ett demokratiskt samhälle. Att använda sig av olika 

förhållningssätt och arbetsformer i klassrummen ska eleverna tränas i och förberedas för att 

bli framtida demokratiska medborgare. (Elvstrand 2009, s.119) 
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Elevinflytande i praktiken 

I praktiken kan det finnas olika sätt att använda sig av elevinflytande. Axén och Näslund 

(1994, s. 43-47) menar att genom att använda sig av olika arbetssätt och arbetsformer kan 

eleverna få möjlighet att ha inflytande och ta ansvar för sina studier. Författarna menar att det 

inte finns bara ett sätt att nå dit utan det viktiga är att arbetssätten och arbetsformerna uppstår 

som resultat av ett ärligt resonemang mellan elever och lärare, dvs. att eleverna har inflytande 

och ansvar och att det ökar ju äldre och mognare de blir. Det författarna har kommit fram till 

är en arbetsstruktur som ger en garanti för att arbeta med utveckling av djupa kunskaper och 

utveckling av inflytande och ansvar sker parallellt. Denna arbetsstruktur bygger på fem steg 

och sker i en öppen dialog med eleverna. Stegen består av 1. Sätta mål och planera 2. Söka 

och samla in material 3. Bearbetning av materialet och förberedelse till handling 4. Låta 

slutsatserna göra nytta 5. Utvärdering mot målen. Sammanfattningsvis kan man säga att 

inflytande och ansvar är något som ska komma naturligt varje lektion, mer eller mindre. 

Författarna anser att det är fel att ha alltför stor del där man har planerat att utöva inflytande 

och ansvar vid speciella lektionstillfällen. De menar att det gäller för skolan att de utvecklar 

sådana metoder där varje elev kan utöva inflytande och ta ansvar över sina studier. 

 

Forsbergs studie om elevinflytande i ett didaktiskt perspektiv utvärderar verksamheten vid en 

lågstadieenhet våren 1994. Undersökningen behandlar frågor om undervisnings innehåll och 

form samt motiven för dessa. Det som kom fram gällande elevinflytande var att eleverna inte 

hade direkt inflytande över planeringsfasen. Forsberg menar att lärarens undervisningsstrategi 

medför att planerings-och utvärderingsfasen ligger utanför lektionstid. De har vid väldigt få 

tillfällen inflytande över genomförandet. Detta innebär att eleverna utesluts från dessa faser 

och kan därmed inte utöva ett direkt inflytande över undervisningens innehåll och form samt 

undervisningens förutsättningar, genomförande och utfall (Forsberg 1994, s. 53). 

 

Inom ramen för de undervisningsmoment och de arbetsformer som läraren anger har eleverna 

ett visst inflytande över undervisningens innehåll och form. Det inflytandet ser ut på så sätt att 

eleverna utövar inflytandet genom att de under delar av vissa lektioner kan välja mellan några 

av undervisningsmomenten. Eleverna har även ett inflytande över tid och rum. De avgör alltså 

själva vilken tid de behöver för att fullgöra en uppgift och de kan i stor utsträckning avgöra 

var de sitter. Det förekommer även att de ofta kan välja mellan olika lokaler. Forsberg hävdar 

att om läraren låter planerings – och utvärderingsfasen utgöra en del av den lektionsbundna 
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tiden ökar förutsättningarna för eleverna att också utöva inflytande över de frågor som hör till. 

Lärarens syn på vad eleverna ska arbeta med och hur detta ska genomföras tillsammans med 

lärarens inlärningsperspektiv öppnar för elevinflytande under genomförandefasen, menar 

Forsberg. (1994, s. 53) 

Tidigare forskning 
Inbjudningar och påverkansförsök är två andra begrepp som kan beskriva inflytande. I 

Rönnlunds studie visar resultaten att eleverna inbjuds till inflytande och deltagande i 

beslutsprocesser men hur och i vilken utsträckning bestäms av arbetslagen och/eller den 

enskilda läraren. Observationerna i studien visar att eleverna inbjuds främst i samband med 

planeringar. En sådan slags inbjudan är något som sker på den enskilda lärarens initiativ och 

sker vanligtvis i helklass och i den omfattning läraren anser är lämpligt för det tillfället (2011, 

s.89). 

 

I samband med terminsplaneringar och arbetsområdesplaneringar inbjuds eleverna att vara 

med och påverka undervisningen. I det arbetet går det till på så sätt att läraren presenterar en 

mer eller mindre färdig planering för klassen och ber sedan eleverna att uttrycka sina åsikter. 

När det gäller planeringar som sträcker sig över en längre period, som tex terminsplaneringar 

är dessa ofullständiga vilket i sig inbjuder eleverna med att komma med åsikter och förslag 

(Rönnlund 2011, s.91-92). 

 

Ett annat sätt att utöva inflytande är att använda sig av respons. Eriksson och Bosteds (2011, 

s.111) visar att återkoppling, positiv förstärkning och beröm är något som används i deras 

studie. Pedagogens uppgift är att ha kontinuerliga samtal med eleverna kring deras utveckling. 

En sådan dialog värdesätts högt i verksamheten. Att fånga det som händer i nuet och de lär-

tillfällen som uppkommer är en form av respons som pedagogen i studien ansåg var viktig. 

Författarna menar att enligt intervjupersonerna ska alla form av återkoppling och bedömning 

ske utifrån att eleverna har kännedom om mål och kriterier. 

Elevinflytande i idrott och hälsa  

När det gäller begreppet inbjudningar som berörts i Rönnlunds studie ovan visar det sig att i 

ämnet idrott och hälsa förekommer det en hög elevaktivitet och högt engagemang i samband 

med inbjudningar. I Rönnlunds studie framkommer det att idrottsläraren vid 

terminsplaneringar visar eleverna en grovplanering över inne-och-ute-perioder och utifrån 
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denna grovplanering får eleverna komma med förslag och fatta beslut om vad de ska göra på 

lektionerna under nästkommande termin. Eleverna deltar även aktivt vid dessa tillfällen när de 

får föreslå aktiviteter och uttrycka sina åsikter om vad som ska finnas med i grovplaneringen 

(Rönnlund 2011, s.94) 

 

Resultat från en annan studie vars syfte var att framhålla hur lärare inom idrott och hälsa i 

grundskolans senare år uppfattar och förhåller sig till elevinflytande i jämförelse med 

läroplanens anvisningar visar att lärarna i teorin ser fördelar med elevinflytande men lyckas 

inte praktisera det i den dagliga undervisningen. I undersökningen konstateras det att 

läroplanens ambitioner inte efterlevs. Det framkommer även att lärare likväl som elever 

behöver utbildning i och kunskaper om hur arbetet med elevinflytande kan bedrivas. För att 

arbetet med elevinflytande ska fungera krävs även att skolan skapar förutsättningar för detta, 

menar Johansson (2011, s. 3).   

 

Undersökningen visade att det förekom både kollektivt och individuellt inflytande.  Det 

kollektiva inflytandet beskrevs i samband med att lärarna ansåg att eleverna bör få en 

möjlighet att vara delaktiga i planeringen av undervisningen. Författaren menar att eleverna 

har möjlighet i samråd med läraren och kursplanen som utgångspunkt styra över 

undervisningens innehåll. Utifrån de moment som eleverna har varit med och planerat kunde 

inflytandet enligt lärarna handla om att eleverna själva leder undervisningen eller att lärarens 

ledarskap anpassas efter elevernas önskemål och åsikter (Johansson 2011, s. 22-23). 

 

Det individuella inflytandet beskrivs i undersökningen utifrån att varje elev bör vara delaktig i 

sin egen utveckling. Inflytandet kunde enligt lärarna innebära att eleverna får kontinuerlig 

feedback från läraren om den enskilda elevens arbetsinsatser och färdigheter i ämnet. 

Individens inflytande över den egna utvecklingen kunde enligt lärarna även innebära att 

eleverna får möjlighet att utforma undervisningen på ett sådant sätt som utvecklar dem, dvs. 

Att eleverna bör ha en viss frihet i att bestämma på vilket sätt de vill arbeta för att nå de 

personliga målen. I undersökningen framkommer det även att valbara aktiviteter var exempel 

på vad lärarna menade att individen fick ta ansvar över vid valet av något som utvecklar dem 

(Johansson 2011, s. 23). 

 

I en annan undersökning vars syfte var att synliggöra hur elevinflytandet fungerar 

idrottsundervisningen och vad det är som skapar elevinflytande är de intervjuade lärarna 
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överens om att det är upp till läraren hur mycket inflytande eleverna ska få. De säger alla att 

läraren måste vara villig att släppa på makten och ge eleverna inflytande i undervisningen - 

gör man det blir det också en bättre lärandemiljö (Andersson 2008, s. 3). 

 

 

Samtliga intervjuade lärare menar på att utvärderingar är en stor del av inflytandet där 

eleverna får uttrycka sig i vad som är bra och mindre bra samtidigt som läraren tillsammans 

med eleverna kan ändra upplägg och förbättra lektionen till nästa gång. Resultatet visar att 

lärarna använder sig olika sorters utvärderingar. En av lärarna har kortare utvärderingar efter 

varje lektion medan en annan lärare gör skriftliga utvärderingar efter varje arbetsområde. 

Lärarna är överens om att utvärdering är till för både eleverna och läraren (Andersson 2008, s. 

18-19). 

 

Elevledda lektioner är något som samtliga intervjuade lärare har och de menar att det är ett 

utmärkt tillfälle att utöva elevinflytande. Vid dessa elevledda lektioner får eleverna möjliget 

att på ett ansvarsfullt sätt planera, leda och utvärdera sin egen lektion (Andersson 2008, s. 18-

19). 

 

”Luckor” i planeringen är något som en av lärarna använder sig av. Andersson menar att 

någon vecka i förtid får eleverna i diskussion komma med förslag på aktiviteter de vill utföra. 

Det förekommer ofta att eleverna passar på att välja udda aktiviteter som inte går att 

genomföra i skolans lokaler. När diskussionen är klar och alla är överens utses några elever 

till att anordna aktiviteten vad gäller bokning, samla in pengar, kontakta ledare osv. Det är 

enligt Andersson något som är mycket populärt och eleverna önskar att det förekom flera 

sådana tillfällen (Andersson 2008, s. 19). 

Syfte 
Syftet med studien var att ta reda på hur lärare arbetar med elevinflytande. 

De frågeställningar som används är: 

· Hur resonerar lärare i idrott och hälsa kring begreppet elevinflytande? 

·  Hur ser lärare i idrott och hälsas arbetet med elevinflytande ut? 

· Vad får eleverna vara med och påverka? Vad får eleverna inte vara med och påverka? 
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Teoretiskt perspektiv 
Det teoretiska perspektiv som har använts är John Deweys pedagogik. Deweys pedagogik 

ligger i linje med Lgr 11 i hur man ser på elevinflytande. Pedagogiken har fokus på skolans 

socialiseringsuppdrag där lärare i samråd med elever förverkligar utbildningen och bidrar till 

elevens vidare utveckling. 

 

Deweys pedagogik behandlar relationen mellan individ och omvärld som en dialektisk 

process. Pedagogiska frågor betraktas utifrån det organiska samspelet mellan utbildning och 

personlig erfarenhet, d.v.s. individen utvecklas genom ett samspel med sin omvärld, lär sig 

benämna denna omvärld, lär sig sociala regler, lär sig förstå sammanhang osv. Ur ett 

utbildningsperspektiv måste då eleven ges möjligheter att pröva och experimentera. Det är 

alltså ingen fri och kravlös utbildning utan en utbildning där individens intresse och aktivitet 

är utgångspunkt för ett målinriktat arbete där lärarna aktivt stimulerar, breddar och fördjupar 

elevens utveckling (Dewey 2007, s. 17). Att ge utrymme åt den enskilda elevens utveckling är 

en del av Deweys pedagogik. Skolan måste föras närmare det samhälle vars syfte den skall 

tjäna. Skolan är alltså samhällets styrinstrument både när det gäller elevernas egen utveckling 

och samhällets framtid (Dewey 2007, s. 19). 

 

Deweys pedagogik går ut på att reproducera ett socialt system, att ge det uppväxande släktet 

tillgång till samhällets grundläggande värderingar, till den kunskap som finns och till ett 

språk. Detta är en aktiv process som individen är engagerad i, ett arbete som individen utför, 

där kunskapen växer genom att individen aktivt får manipulera, experimentera med och 

observerar sin omgivning. Pedagogens uppgift blir då att vägleda, styra och organisera detta 

samspel mellan en växande individ och en omgivning i pågående förändring. Detta organiska 

samspel mellan utbildning, erfarenhet och omgivning ger också kunskap, som sedan i sin tur 

är en förutsättning för att individen på ett aktivt sätt skall kunna påverka det samhällssystem 

han/hon lever i (Dewey 2007, s. 23). 

 

Kommunikation är ett av de centrala begreppen i Deweys pedagogik. För att demokratin ska 

fungera behövs kommunikationen. Utifrån elevens vardag och intressen kan pedagog och elev 

med hjälp av en öppen dialog tillsammans utforma den utbildning som skolan förespråkar. 

Eleverna ska ha en mer framträdande roll där de ska vara med och forma de mål som styr 

innehållet i undervisningen. Detta för att göra det meningsfullt för eleverna. Ges denna 
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möjlighet till eleverna där de själva är med och utformar sina mål kommer det resultera i att 

eleverna själva reflekterar över hur och varför de arbetar mot uppsatta mål. Att arbeta på ett 

sådant sätt där eleverna är delaktiga och har inflytande över sitt eget lärande, kan eleverna i 

nästa steg motiveras att sätta upp nya mål där de ser ett sammanhang mellan det eget 

initiativtagande, skola och samhälle (Dewey, 1997, s 19).   

 

Ett annat centralt begrepp inom Deweys pedagogik är meningsfullhet. Att skapa en 

lärandemiljö som är meningsfull för eleverna är viktigt och det kan man göra genom 

elevinflytande. Det gör man genom att bygga på elevernas erfarenheter och upplevelser för att 

visa eleverna att de arbetsformer skolan använder sig av speglar sig på det samhällsliv som 

finns utanför skolan. Genom att arbeta på ett sådant sätt bidrar detta till att skapa 

meningsfullhet för eleverna i deras skolarbete (Dewey 1999, s. 26). Eleverna upplever sedan i 

sin tur en större självdisciplin när lärandet fyller en meningsfull funktion (Dewey 1999, s. 

129) Självdisciplin ökar via elevinflytande, medan en lärarstyrd undervisning kan hota 

elevernas självdisciplin. Med det menas att eleverna inte känner att lärandet i sig inte är 

meningsfullt och det bidrar till att de tar mindre ansvar för uppgiften (Dewey 1999, s. 26). 

Om aktivt medverkande inte tillåts, avtrubbas lätt intresset och ivern hos de utestängda. 

Konsekvenserna blir brist på verklig ansvarskänsla. Icke medvetet och/eller automatiskt 

uppstår en inställning som kan uttryckas” Det angår inte mig, det är högsta ledningens sak, 

den får sköta om det bäst den kan”( Dewey 1948, s. 56). 

 

Jag kommer att testa Deweys pedagogik när jag analyserar resultaten för att se hur lärarna 

arbetar i förhållande till teorin. 

Metod 

Val av metod 

Den kvalitativa metoden har använts i studien. Widerberg menar att den kvalitativa metoden 

ställer frågor av typen” Vad betyder fenomenet? Och Vad handlar det om? ( Wiberg 2002, s. 

15) Den kvalitativa forskningens syfte är att skaffa en djupare kunskap enligt Patel & 

Davidsson. (2003, s. 80) Att upptäcka, utröna, förstå, lista ut beskaffenheten eller egenskapen 

hos någonting är en annan förklaring av den kvalitativa intervjun. (Starrin & Renck 1996 s. 

53) Svagheterna med den kvalitativa metoden kan vara att metoden kännetecknas av en stor 

variation som gör det svårt att finna entydiga regler, procedurer eller kriterier för att uppnå 
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god kvalitet. ( Patel & Davidsson 2003, s. 106) 

 

Eftersom syftet och två av tre frågeställningar utgår ifrån den didaktiska frågan hur, anser jag 

att den kvalitativa intervjun passar studien bättre än kvantitativa metoden, då kvalitativa 

intervjuer kan generera information av olika karaktär. Det kan tex. leda till nyanserade 

beskrivningar av allmänna och vardagliga företeelser i den intervjuades livsvärld. Den 

kvalitativa intervjun kan också lyfta fram det speciella genom att fokusera på det som är 

avvikande. (Patel & Davidsson 2003, s. 80) 

Urval och avgränsning 

I urvalet av informanter, d.v.s. lärare har fyra olika intervjuats som undervisar i ämnet idrott 

och hälsa i årskurserna 1-9. Anledningen till valet av just dessa fyra lärare var att det var de 

första som svarade positivt på medverkan. Valet av lärare grundade sig på att jag hade/har en 

bra kontakt med lärarna då jag har arbetat och/eller haft min VFU (Verksamhetsförlagd 

Utbildning) på skolorna. En förfrågan skickades ut till sex olika lärare i olika skolor och två 

av dem tackade nej. Att valet av lärare endast blev kvinnor kan jag enbart spekulera kring. En 

förklaring skulle kunna vara att på min VFU fanns det fler kvinnliga lärare i idrott och hälsa 

än män. 

 

Avgränsningen till det utvalda undersökningsområdet grundar sig i att jag själv utbildar mig 

till lärare i idrott och hälsa i årskurs 1-9 och kommer förmodligen att arbeta med det ämnet 

och de årskurserna. Det är ett ypperligt tillfälle att se hur verksamma lärare i idrott och hälsa 

arbetar med just elevinflytande som är oerhört viktigt eftersom det står klart och tydligt i Lgr 

11. 

 

De intervjuade lärarna har olika bakgrund när det gäller ålder, utbildning, vilka årskurser de 

undervisar i och hur länge de har arbetat som lärare i idrott och hälsa. Här nedan redogörs för 

deras bakgrunder. 

 

Lärares bakgrund 

Av etiska skäl finns det inte angivet vem som har sagt vad i citaten i resultatpresentationen. 

 

Kvinna, 45 år och har utbildat sig till lärare i idrott och hälsa årskurs 1-7. Undervisar och har 

arbetat som lärare i 14 år. 
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Kvinna, 44 år och har utbildat sig till grundskollärare årskurs 1-7 i basen och lärare i idrott 

och hälsa årskurs 1-9 samt Svenska och NO, men undervisar däremot inte i NO idag.  

Undervisar idrott och hälsa i årskurs 3-6. Mentor för en årskurs 6:a som hon även undervisar i 

svenska. Hon undervisar även i svenska i en årskurs 9:a. Har arbetat som lärare i idrott och 

hälsa i 10 år. 

Kvinna, 35 år och har utbildat sig till grundskollärare 1-7 med inriktning SO och idrott. 

Undervisar idrott och hälsa i årskurs 1-6. Har arbetat som lärare i idrott och hälsa i 10 år. 

 

Kvinna, 50 år och har utbildat sig till lärare i idrott och hälsa, matematik och svenska 1-5. 

Undervisar i idrott och hälsa årskurs 1-5 och är även biträdande rektor på skolan.  Har arbetat 

som lärare i idrott och hälsa i 12 år. 

Genomförande  

Kontakt togs via telefon med intervjupersonerna, där de fick information om studiens syfte i 

korthet och om de ville medverka i en intervju. E-post sändes som innehöll ett intervjubrev 

med en intervjuguide där studiens syfte beskrevs i  sin helhet och intervjupersonernas 

rättigheter för att de skulle vara förberedda inför intervjun. Intervjuerna genomfördes i 

bibliotek och personalrum på och efter arbetstid. Val av plats bestämdes tillsammans med mig 

och intervjupersoner. Intervjuerna tog ca 30-40 minuter. 

 

Intervjufrågorna konstruktion bestod till att börja med uppvärmningsfrågor som t.e.x ålder, 

utbildningsbakgrund, hur länge de arbetat som lärare i idrott och hälsa och hur det ser på sitt 

uppdrag som lärare i idrott och hälsa. Därefter fortsatte intervjun med frågor om 

elevinflytande där jag hade kategoriserat frågorna utifrån kollegiet, läraren och eleverna. 

Detta för att behandla en sak i taget i intervjun. Intervjufrågor var öppna vilket gav 

intervjupersonerna utrymme att svara med egna ord. Patel & Davidsson (2011, s. 78) menar 

att kvalitativa intervjuer har så gott som alltid en låg grad av standardisering, d.v.s frågorna 

som intervjuaren ställer ger utrymme för intervjupersonen att svara med egna ord. 

 

Intervjuaren väljer ibland att ställa frågorna i en bestämd ordning, d.v.s i en hög grad av 

strukturering. (Patel & Davidsson 2011, s. 78) Ursprungstanken var att ställa frågor med en 

hög grad av strukturering men märkte att det inte fungerade vid intervjutillfället.Vid 

intervjutillfällena ställdes samma frågor med varierande ordningsföljd beroende på hur och 
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vad informanterna svarade på. Förekom det inga svar på en viss fråga ställdes  följdfrågor. 

Det förekom även att vid en fråga svarade intervjupersonen på fler av de tänka frågorna. I 

kvalitativa undersökningar måste man kunna ändra uppläggningen under själva 

genomförandet. Holme & Solvang (1991, s. 88) menar att denna flexibilitet innebär att man 

under undersökningens gång upptäcker att vissa frågeställningar glömts bort eller formulerats 

fel, rättar man till dem. 

Databearbetning och analysmetod 

Intervjuerna spelades in på en Samsung mobiltelefon. Anledningen till att valet av 

mobiltelefon var att den var lättillgänglig och det är endast jag som har tillgång till den. I 

mobiltelefonen fanns även ett ljudinspelningsprogram som passade utmärkt för att intervjua. 

Inspelningsprogrammet hette röstinspelning och var ett program som redan var installerat på 

mobilen när den köptes. 

 

Efter genomförandet av intervjuerna transkriberades intervjuerna ordagrant. Transkriberingen 

genomfördes på datorn. Intervjuerna skrev ned noggrant. Vid transkriberingen skrev svaren 

ned från varje fråga som informanterna hade gett mig. Som tidigare nämnt tog intervjuerna ca 

30-40 minuter. Transkriberingen av alla intervjuer tog ungefär sju gånger så lång tid som 

själva intervjuerna. 

 

Därefter kategoriserades intervjusvaren i teman som utgick ifrån frågeställningarna. 

Widerberg (2002, s. 144) menar att det gäller att inte ha alltför många teman men å andra 

sidan vill man försöka undvika att behöva lägga till teman när man är mitt inne i eller håller 

på att avsluta processen. Författaren påpekar att det är därför viktigt att lägga ner tid på att 

välja ut teman som ska markeras. Frågeställningar som teman användes för att läsaren skulle 

på ett enkelt sätt koppla resultaten till frågeställningarna och återknyta till studiens syfte. 

Tillförlitlighetsfrågor  

Instrumentets tillförlitlighet, reliabiliteten, handlar om hur väl instrumentet står emot 

slumpmässiga inflytande av olika slag. När vi inte kan mäta reliabiliteten, får vi istället 

försöka försäkra oss om att undersökningen är tillförlitlig på andra sätt. (Patel & Davidsson 

2003, s.100) Syftet med kvalitativa studier är även att man ska få en bättre förståelse av vissa 

faktorer. Man vill få tag på enheter som man utifrån vissa underliggande sociala förhållanden 

räknar med kan ge en mer nyanserad bild av det man studerar. Det är ett problem att få giltig 
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information ur denna metod. I kvantitativa undersökningar har man en mycket större närhet 

till just giltighet till det eller de som undersöks. (Holme & Solvang 1991, s. 102) Eftersom 

intervjusvaren inte går att reproducera, dvs det som informanterna svarat i denna studie 

kanske inte svarar likadant om man skulle ställa samma frågor ett halvår senare. Reliabiliteten 

i det avseendet minskar då. 

 

Patel och Davidsson (2003, s. 103) menar att validiteten (giltigheten) i en kvalitativ studie 

genomsyrar strävan efter en god validitet i hela forskningsprocessen. Det kan handla om hur 

forskaren kan tillämpa och använda sin förförståelse i hela forskningsprocessen. När det 

gäller validiteten under själva datainsamlingen handlar det om forskaren lyckas skaffa 

underlag för att göra en trovärdig tolkning av den studerades livsvärld. Validiteten kopplas 

även till hur forskaren lyckas fånga det som är mångtydigt och kanske motsägelsefullt, t.ex. 

relationen mellan det normala, typiska och det speciella. Att skaffa underlag för att göra en 

trovärdig tolkning av de intervjuade lärarna har jag gjort genom att spela in intervjun och 

transkriberat den ordagrant. Att vara pålitlig som kvalitativ forskare innebär minst sagt att 

forskningsprocessen utförs korrekt, att resultaten i största möjliga mån stämmer överens med 

personernas upplevelser som man studerar (Ely 1993, s. 104).  Att skaffa underlag för studien 

genom att använda en intervjuguide och genomföra en inspelning med ett sådant 

inspelningsprogram där jag kan spola fram och tillbaka för att anteckna det som eventuellt har 

missats är ett sätt att styrka studiens validitet. En pilotstudie hade stärkt validitet i studien, 

något som inte gjordes i denna studie. 

 

Det som jag inte har kunnat ta med är gester, mimik, betoningar, ironier och kroppsspråk. 

Patel & Davidsson (2003, s. 104) menar att alla dessa ting är något som ofta försvinner vid 

transkribering av samtalet vid text. Det är ett av validitetsproblemen som den kvalitativa 

forskningsmetoden har. 

 

Widerberg (2002, s. 18) menar att den kvalitativa forskaren måste både vara saklig och 

tillförlitlig. Detta kan man göra genom att hela tiden dokumentera och reflektera över sina val 

och tolkningar under forskningsprocessen. Genom att vara utförlig och motivera samt 

redogöra för hur man gått tillväga i sin studie, bjuder man in läsaren att värdera forskningen 

och dess kunskapsanspråk. Metoden passar bra till frågeställningarna i studien då studien 

syftar till att ta reda på människors förståelse av ett fenomen. Hade syftet istället vart att 

belysa ett fenomen genom att studera det ”in real life” eller ”in action” menar Widerberg att 
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man istället väljer observationer. I det avseendet hade studien behövt ha andra 

frågeställningar och ett annat syfte. 

Etiska aspekter 

De fyra huvudkraven som finns inom forskningsetiska principer har beaktats: informations-, 

samtyckes, konfidentialitet - och nyttjandekraven (http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf). 

 

Med informationskravet innebär det att forskaren ska informera de berörda om forskningens 

syfte. I det ingår vilka villkor som gäller för deltagarna och deras uppgift i forskningen. Det 

ska även informeras om att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin 

medverkan när de vill. Det ska även framgå att de uppgifter som samlas enbart kommer att 

användas till forskningens syfte och inget annat (http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf s.7). 

I beaktandet har lärarna informerats om att forskningens syfte är att ta reda på hur lärare 

arbetar med elevinflytande och informerat att deltagandet är frivilligt samt att de kan dra sig 

ur när som helst. Informationen om att uppgifterna enbart kommer att användas till 

forskningens syfte har även det beaktats. 

 

Samtyckeskravet innebär att man som forskare ska få ett samtycke från deltagarna när det 

gäller deltagandet av forskningen. Det förekommer att man måste ha ett samtycke från 

vårdnadshavare/föräldrar när det gäller barn under 15 år, av etiska skäl.  De som medverkar i 

en undersökning har rätt att självständigt bestämma om hur länge och på vilka villkor de ska 

delta på. De ska kunna avbryta sin medverkan utan några negativa påföljder (ibid. s.9). I 

beaktandet av samtyckeskravet har jag fått ett samtycke från lärarna innan vi har satt igång 

med intervjuerna. Lärarna har i samråd med mig bestämt på vilka villkor de ska delta på. 

Villkoren har handlat om vilken dag, tid och vilken plats intervjun ska ske på. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om alla i undersökningen ska hållas konfidentiellt 

och förvaras på ett sådant sätt där obehöriga inte har tillgång till uppgifterna. Detta innebär att 

det ska bara praktiskt omöjligt att komma åt dessa uppgifter 

(http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf s.12). Intervjupersonerna har informerats om att 

deras uppgifter hålls och förvaras på ett sådant sätt där obehöriga inte har tillgång till dessa 

uppgifter. 

 

Nyttjandekravet innebär att uppgifter insamlade om enskilda personer får enbart användas i 
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forskningssyfte. Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål får inte användas 

eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. Detta innebär även 

att personuppgifter inte får användas för beslut eller åtgärder som direkt påverkar den 

enskilde, ex vård, tvångsintagning osv. förutom ett medgivande av den berörda (Ibid,s. 14). I 

beaktandet av nyttjandekravet har jag informerat lärarna om att intervjuerna enbart används 

till mitt forskningssyfte och att uppgifterna inte får användas eller utlånas till kommersiellt 

bruk eller icke-vetenskapliga bruk. Informationen om att personuppgifter inte får användas  

för beslut eller åtgärder som påverkar individen har även det beaktats. 

Resultatpresentation 
Syftet med studien var att ta reda på hur lärare arbetar med elevinflytande. För att uppfylla 

syftet har lärare i idrott och hälsa som undervisar i årskurs 1-9 intervjuats. Här nedan kommer 

resultaten redovisas utifrån frågeställningarna: 

· Hur resonerar lärare i idrott och hälsa kring begreppet elevinflytande? 

· Hur ser lärare i idrott och hälsas arbetet med elevinflytande ut? 

· Vad får eleverna vara med och påverka? Vad får eleverna inte vara med och påverka? 

 

I framställningen av resultaten kommer även intervjufrågorna att användas som underrubriker 

för att tydliggöra resultaten ytterligare. 

Hur resonerar lärare i idrott och hälsa kring begreppet 
elevinflytande? 

Utifrån frågeställningen hur lärare i idrott och hälsa resonerar kring begreppet elevinflytande 

visar resultatet på att elevinflytande definieras som ett begrepp där eleverna får vara med att 

tycka och tänka. Att eleverna känner sig sedda och hörda samt att få påverka sina studier. De 

ska känna att deras åsikter är viktiga men kanske inte påverka hela lektionsinnehållet, menade 

en av lärarna. Begreppet elevinflytande i relation till idrottsundervisningen anses vara att få 

påverka aktiviteter och för att kunna göra det krävs det bl.a. att eleverna känner sig trygga 

med sin lärare. Elevinflytande är något som lärarna anser är viktigt men det är de vuxna som 

avgör hur mycket inflytande det ska finnas och på vilket sätt det ska utföras. En av lärarna 

uttryckte sig såhär: 
De får vara med och välja på olika alternativ. De är fortfarande så små. Hade jag haft högstadiet. 

Kanske mina 6:or skulle kunna vara med och påverka innehållet men de skulle behöva faktakunskaper. 

Utifrån det, välja rätt innehåll. Det får de genom mig. Riktigt så har vi inte arbetat. 
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Resonemanget kring fördelar med elevinflytande kunde enligt lärarna vara att man som 

lärare kan lära sig nya lekar och aktiviteter när eleverna kommer med idéer. Även för eleverna 

kunde det enligt en av lärarna innebära att de får växa om de får vara med och bestämma. En 

annan fördel var att eleverna faktiskt känner att de har inflytande och ansvar. En annan lärare 

menar att man får se en del växa otroligt mycket för att man tar deras kommentarer och 

åsikter på allvar.  Nackdelarna med elevinflytande var enligt lärarna att risken för det fria 

valet kunde resultera i att eleverna bara väljer det som är kul och missar viktiga moment. 
Fördelar- Man får ta tillvara på deras sköna idéer ibland och deras fantasi. Man får se en del växa 

otroligt för att man tar deras kommentarer och åsikter på allvar. Fördelar för de är att de tas på allvar, 

känna sig viktiga, att de betyder något. Nackdel – bestämmer de stoffet tror jag vi kommer att missa 

massa saker. Vissa saker tycker de är roligt. I simhallen t.ex. vill de leka. Genom leken lär de sig hos 

mig men på vissa ställen fungerar inte i t.ex. simningen. 

 

I diskussionen om elevinflytande i den lokala pedagogiska planeringen förekom eller inte, 

visade sig att det var något som lärarna inte hade skrivit ner i sin lokala pedagogiska 

planering. Det är något som de anser finns som en röd tråd i undervisningen och inget de 

skriver med i den lokala pedagogiska planeringen. Diskussionen kring elevinflytandet i 

läroplanen visar att lärarna uppfattar det som en mänsklig rättighet och en självklarhet. 

Samtidigt som eleverna har dessa rättigheter tillkommer en del skyldigheter som en av lärarna 

anser att eleverna inte alltid är medvetna om. En annan lärare menar att det låter så väldigt fint 

men samtidigt är det väldigt enkelt att ta ner det på deras nivå, ålder och mognad samt att det 

inte behöver vara så svårt. Det kan handla om att ge eleverna två alternativ att välja emellan 

och det alternativ som får flest röster är det alternativ de kommer att använda sig av. Läraren 

menar att det är ett slags elevinflytande.  En tredje lärare menar att man påverkar genom att 

vara aktiv. Är gruppen inte aktiv så blir det ingen intressant diskussion. Är den istället aktiv så 

blir det en intressant diskussion. Läraren menar att då får man ta ansvar.  I idrotten kunde det 

enligt läraren innebära att eleverna tar stort ansvar genom att ta hänsyn till de andra eleverna 

vid olika aktiviteter.   
Ja men det är lite där vi var med att påverkar sina studier och sin situation och att det står ju inte uttalet 

innehållet i kursen men det är lite med mognad. Jag tycker att man påverkar mkt genom att vara aktiv. 

Är gruppen aktiv så blir det en intressant diskussion. Är gruppen inte aktiv. Då får man ta ansvar. I 

idrotten får eleverna ta stort ansvar för att ta hänsyn till de andra eleverna. 
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Hur ser lärare i idrott och hälsas arbete ut med elevinflytande? 

Hur lärare i idrott och hälsas arbete ser ut med elevinflytande är något som varierar. Ingen av 

lärarna hade någon form av utbildning i elevinflytande men ansåg att det är något som finns i 

bakhuvudet. På frågan om vad de ville att en sådan utbildning skulle handla om visade det sig 

att lärare ville ha konkreta lösningar till hur man arbetar med elevinflytande, speciellt inom 

undervisningen i idrott och hälsa. Det förekom även att lärare ville ha hjälp av en sådan 

utbildning, få syn på om deras arbete kring elevinflytande räckte till eller om det krävdes 

ytterligare arbete kring det. En av lärarna uttryckte sig såhär: 
Nej, inte vad jag vet. Jag kanske skulle vilja ha mer tips i det moment jag inte vill släppa, stoffet och 

grovplanering. Och kanske fler strategier hur man får eleverna delaktiga och att de får känna sig 

delaktiga. Annars så tror jag framför allt för min egen del att bli medveten om. Medvetandegöra de 

begreppet de finns i bakhuvudet. 

 

I arbetet med klassråd och elevråd var det något som alla skolor använde sig av, men det 

varierade i hur mycket lärarna visste om hur de gick till och vad de tog upp. Det visade sig att 

en av lärarna inte visste hur dessa klassråd och elevråd gick till. Denna lärare använde sig av 

uttryck som ”jag vet inte” och ”jag tror… ”. De andra lärarna visste mer om hur dessa 

klassråd och elevråd gick till på skolan. I klassråden diskuteras en del om maten, att den inte 

räcker till och förslag på vad matpersonalen kan göra för mat istället för den nuvarande. I 

klassråden diskuteras det även sådant som rör klassen. Två elever utses till representanter i 

elevråden. I elevråden finns två elevrepresentanter från varje klass och rektorn. I elevråden 

diskuteras allt möjligt som berör klassen och skolan som de för protokoll över. Det tar 

eleverna sedan med sig till klassen och återberättar det de har kommit fram till tillsammans 

med rektorn. 
Klassråd och elevråd har vi. Klassråd då är det mentorerna i vår 6:a, 30 min i veckan. Bara berör 

klassen och skolan. Allt möjligt. Sen har vi 2 elever representanter från klasserna. Språkrör till vår 

rektor. Elevråd varje månad. Klassråd varje vecka. Klassråd – ibland är det planering. Elevråd – Det är 

ju allt möjligt. Där sitter rektorn beslutsfattaren. Det är från varje klass från 6:an -9:an samma som med 

1-5. Ibland är det såhär att de får frågor till klassen att de ska t.ex. rösta om något, t.ex. maten eller nu 

när skolan ska göras om. De lyssnar men sen är det inte alltid det blir genomfört. Mycket snack och lite 

verkstad. Det stör jag mig på. 
 

I lärares arbete kring elevinflytande i idrott och hälsa förekom det att eleverna fick vara med 

och välja bland olika alternativ, aktiviteter och önskelistor. Att välja bland olika alternativ 

kunde handla om att eleverna t.ex. får olika kullekar att välja mellan. När det gäller aktiviteter 

handlade det om att påverka redskapsstationer, fram och borttagning. Hur redskapen skulle 
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placeras på den yta man hade blivit tilldelad. Arbetet med önskelistor innebar att eleverna i 

början av terminen fick skriva önskelistor som sedan läraren tog med i sin planering. En av 

läraren valde att möta ett par elever halvvägs för att nå ett visst mål. Läraren uttryckte sig 

såhär: 
Ja förutom danstjejerna som inte vill komma ner till idrotten. Jag mötte de där de var via deras intresse 

sen orkar de börja med det andra, att de skulle träna upp sin kondition.  Det var ett elevinflytande i den 

grad att jag mötte de i deras intresse och lockade in de. Sen orkade de börja med det andra. I 

elevinflytande t.ex. i kondition. Jag vill att ni ska prova det praktiskt och att sedan en slutprodukt. 

Drömmen av alla drömmar är att de ska påverka upplägget. Men har man 30 elever per klass i 5-6 

klasser. Sen ska det vara elevinflytande. Ska det vara de tysta eller gnällspikarna. Ibland får man tilldela 

en uppgift sen får de påverka formen. Jag brukar aldrig låta de påverka grupperna. 

 

I arbetet med de elever som inte får komma till tals och påverka idrottsundervisningen menar 

en lärare att de försöker lyfta fram de elever som inte syns och hörs. En annan lärare menar att 

blanda grupper är ett sätt att försöka nå alla.  En av lärarna menar att önskelistorna är ett sätt 

att få med de aktiviteter som är minoriteter, eftersom hon medvetet väljer just den aktivitet 

som är en minoritet. Att informera eleverna ansåg lärarna att det var något de inte gjorde 

medvetet. Det kunde antigen ske i efterhand eller indirekt.  En av lärarna uttryckte en rädsla 

för att informera eleverna om deras rätt till inflytande. Rädslan grundade sig i att om eleverna 

var medvetna om sina rättigheter skulle de kanske utnyttja situationen och vilja påverka allt. 

Det skulle sedan resultera till att man missar viktiga moment, menade läraren. En av lärarna 

menade att det är något hon gör i mentorsklassen där de pratar om begreppet demokrati. 
Eh… jag kanske inte sätter mig och pratar. Det gör jag i min mentorsklass. Vi pratar om demokrati. Jag 

tror inte jag säger det varje lektion. Jag försöker nog… elevinflytande begreppet vet jag inte. Det 

uppstår ju i idrottsämnet när man ska samarbeta, problem, konflikter. Då pratar vi om demokrati och 

inflytande. T.ex. vi kan inte komma överens om vilka steg vi ska ta. Sen är det någon klok som säger - 

ja vi tar de. Man implementerar det. Ni får påverka vissa delar. Men jag bestämmer. 

 

I arbetet med utvärdering av undervisning sker enligt lärarna på olika sätt. Utvärderingen 

sker ibland med sig själv i form av en inre dialog eller i samtal med  kollegor och/eller elever. 

En av lärarna skriver ner för sig själv och i lektioner med samma innehåll kan utvärderingen 

ske efter varje lektion för att sedan ändra något till nästa. En annan lärare menar att 

utvärderingen med sig själv sker hela tiden där man funderar över lektionen. I utvärderingen 

med kollegorna kunde det handla om att ge tips till varandra om hur man kan göra. En lärare 

menade att i utvärderingen med kollegorna fick de verkligen höra sanningen. Med det menade 

läraren att hon kunde prata av sig om det som hänt under lektionen. Utvärderingen med 
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eleverna skedde i en sådan form där eleverna muntligt utvärderade i slutet av lektionen. 
Själv? Då funderar jag nog på varför det blev som det blev. Om det är någon lektion som gått dåligt. 

Kan det bero på att jag är trött eller vad det är. Ibland är det elevernas fel och ibland har man självinsikt. 

Skriver sällan ner. […]Bra lektioner är en lektion som flutit fullkomligt. Då lyfter jag eleverna.  Inuti 

mig själv, för att jag var riktigt bra planerad. Kollegor – bra lektioner som jag vill lyfta, att några har 

blommat och några har funkat. […]Med idrottsläraren har vi ett annat snack. I samtal med henne kan 

jag tycka att det blev bra för att jag gjorde det bra. I förhållande till kollegor säger jag att eleverna var 

bra istället för att jag var bra. Elever – en lektion om har gått bra. Vi samlas ju alltid i slutet. Då kan jag 

sätta mig och säga: Gud vad bra det gick. Berodde det på mig? Eller på er? Ja vi lyssnade på er. Oftast 

blir det handuppräckning. Oftast så svara alla, alla har en åsikt. Även om man inte få säga sin åsikt så 

får man värdera med en handuppräckning. 

Vad får/får inte eleverna vara med och påverka? 

Vad eleverna får och inte får påverka varierade mellan lärarna. I frågan om vilka slags elever 

som får vara med och påverka menar lärare att det är de som syns och hörs. Det förekom även 

att lärare vill lyfta fram de som inte syns och hörs mest eftersom de andra eleverna ändå alltid 

får synas och höras mest. Att lugna ned de som syntes och hördes emellanåt var något som 

ansågs var viktigt. 

 

Eleverna får enligt lärarna inte vara med och påverka grovplaneringen, strukturen och vilka 

moment som ska ingå i undervisningen. Simning var ett moment som lärare hade strikta 

ramar kring utformning och innehåll av den anledningen att det var ett tydligt mål i 

kursplanen i idrott och hälsa. I momentet orientering fick eleverna inte vara med och påverka 

var de skulle orientera. 

 

Det förekom att eleverna får vara med och bestämma redovisningsätt i ett moment och 

musikval i momentet dans. Andra aktiviteter elever får med och påverka är utformandet av 

redskapsbanor, skeppsbrott och kullekar. Orienteringen fick elever vara med och påverka när 

det gällde val av kompis de skulle springa banan med eller vilken ordning eleverna skulle ta 

kontrollerna. Att eleverna skulle vara med och påverka vart de skulle orientera var något som 

inte förekom. 
 

De får aldrig påverka det som är centralt. Om vi ska bygga banor så får de ju påverka hur de ska se ut. 

För de yngre eleverna kan jag visa banor just för säkerhet och hur man bygger. Jag brukar alltid visa 

exempel sen får de prova. Det kan vara samma med bollspel. Vi kan låta de skapa nya bollspel. Vad får 

de inte påverka skulle jag säga. Alltså de får påverka allting. Orientering, där är det samma sak. Visst de 
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finns en färdig bana eller planering. Där kan de vara med och påverka vem de jobbar med, det är lite 

trygghetsfaktor där en del kan ta en karta och ta alla kontroller. 

Analys av resultat 

I detta avsnitt kommer Deweys pedagogik att testat på resultaten. I redogörelsen analyseras 

huruvida resultaten står i linje med Deweys pedagogik. 

 

Lärare i idrott och hälsas resonemang kring elevinflytande 

Deweys pedagogik går ut på att reproducera ett socialt system, att ge det uppväxande släktet 

tillgång till samhällets grundläggande värderingar, till den kunskap som finns och till ett 

språk. Detta är en aktiv process som individen är engagerad i, ett arbete som individen utför, 

där kunskapen växer genom att individen aktivt får manipulera, experimentera med och 

observerar sin omgivning. Pedagogens uppgift blir då att vägleda, styra och organisera detta 

samspel mellan en växande individ och en omgivning i pågående förändring. (Dewey 2007, s. 

23).  I lärarnas resonemang kring begreppet elevinflytande talas det b.la. om begreppets 

definition i sig, i relation till idrottsundervisningen och fördelar med elevinflytande. Lärarna 

menar att elevinflytande är att eleverna får vara med att tycka och tänka. De ska känna sig 

sedda och hörda samt att få påverka sina studier. De ska även känna att deras åsikter är 

viktiga. 

 

Kommunikation är ett av de centrala begreppen i Deweys pedagogik. För att demokratin ska 

fungera behövs kommunikationen. I skolans värld innebär detta att pedagog och elev med 

hjälp av en dialog tillsammans utformar den utbildning som eftersträvas utifrån elevens 

vardag och intressen (Dewey 1997, s 19).  Resultatet ovan visar att lärarna har en öppen 

dialog genom att eleverna får vara med och tycka och tänka, där de ska känna sig sedda och 

hörda samt få påverka sina studier. 

 

Fördelarna med elevinflytande ansågs enligt lärarna vara att man som lärare kan lära sig nya 

lekar och aktiviteter när eleverna kommer med idéer. För eleverna innebär det att de får växa 

om de får vara med och bestämma. De får känna att de har inflytande och ansvar. Här visar 

resultaten att lärarna tagit an sig den pedagogiska uppgift som Deweys pedagogik förespråkar; 

att vägleda, styra och organisera ett samspel mellan en växande individ och en omgivning i 

pågående förändring. Lärarna låter eleverna komma till tals och genom vägledning kan de få 

påverka där hon skapar ett samspel mellan en elev och omgivningen, dvs. de andra eleverna. 
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Denna pågående förändring Deweys pedagogik förespråkar kan även kopplas till lärares 

arbete med utvärdering. Utvärderingen sker med sig själv, kollegor och/eller elever. För att 

läraren ska organisera detta samspel mellan en växande individ och en omgivning i pågående 

förändring visar resultaten att utvärderingen kan fungera som ett verktyg för att denna 

förändring ska fortgå. En av lärarna skriver ner anteckningar som en slags utvärdering och i 

lektioner med samma innehåll kan utvärderingen ske efter varje lektion för att sedan ändra 

något till nästa. En annan lärare menar att utvärderingen som ske med sig själv sker hela tiden 

där man funderar över lektionen. I utvärderingen med kollegorna kunde det handla om att ge 

tips till varandra om hur man ska göra. En tredje lärare menade att i utvärderingen med 

kollegorna innebar det att de verkligen fick höra sanningen. Utvärderingen med eleverna 

skedde i en sådan form där eleverna muntligt utvärderade i slutet av lektionen. Detta 

organiska samspel mellan utbildning, erfarenhet och omgivning ger också kunskap, som 

sedan i sin tur är en förutsättning för att individen på ett aktivt sätt skall kunna påverka det 

samhällssystem han/hon lever i (Dewey 2007, s. 23). 

 

Lärare i idrott och hälsas arbete med elevinflytande 

Resultatet visar att lärarnas arbete med elevinflytande ger en del möjligheter i att pröva och 

experimentera. Det förekom att eleverna fick vara med och välja bland aktiviteter. Att välja 

bland aktiviteter handlade om t.ex. fram och borttagning av redskapsstationer. Ur ett 

utbildningsperspektiv måste eleverna ges möjlighet att pröva och experimentera (Dewey 

2007, s. 17). Att eleverna får fritt välja hur dessa redskapsstationer ska se ut och plockas bort 

visar att lärarnas arbete med att skapa möjligheter att pröva och experimentera står i linje med 

Deweys pedagogik. 

 

I Deweys pedagogik ska läraren arbeta aktivt, stimulera, bredda och fördjupa elevens 

utveckling där individens intresse och aktivitet är utgångspunkt för ett målinriktat arbete 

(Dewey 2007, s. 17). En av de intervjuade lärarna använde sig av önskelistor i arbetet med 

elevinflytande i idrott och hälsa. Det innebar att eleverna i början av terminen fick skriva 

önskelistor som sedan läraren tog med i sin planering.  I lärarens arbete kan jag se att 

individens intresse är utgångspunkten för ett målinriktat arbete där lärarna på så sätt aktivt 

stimulerar, breddar och fördjupar elevens utveckling.  Att ge utrymme åt den enskilda elevens 

utveckling är en del av Deweys pedagogik, vilket resultatet visar att denna lärare ger eleverna 

utrymme att utvecklas. (Dewey 2007, s. 19). 
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En annan lärare arbetade på så sätt där eleverna fick olika alternativ att välja mellan. 

Alternativen kunde t.ex. handla om att få välja olika kullekar. Här visar resultatet att den 

intervjuade läraren utgår ifrån individens intresse som utgångspunkt men under striktare 

ramar än läraren som arbetar med önskelistor. Att få välja bland olika alternativ kan vara ett 

sätt att föra skolan närmare det samhälle vars syfte den skall tjäna. Det är så det fungerar vid 

val. Vi människor får olika partier att rösta mellan. Även här visar resultatet ett tecken på att 

läraren står i linje med Deweys pedagogik där skolan måste föras närmare det samhälle som 

finns idag. Skolan är alltså samhällets styrinstrument både när det gäller elevernas egen 

utveckling och samhällets framtid (Dewey 2007, s. 19). 

 

Vad eleverna får och inte får påverka 

Ett annat centralt begrepp inom Deweys pedagogik är meningsfullhet. Att skapa en 

lärandemiljö som är meningsfull för eleverna är viktigt och det kan man göra genom 

elevinflytande. Det gör man genom att bygga på elevernas erfarenheter och upplevelser för att 

visa eleverna att de arbetsformer skolan använder speglar på det samhällsliv som finns utanför 

skolan. Genom att arbeta på ett sådant sätt bidrar man till att skapa meningsfullhet för 

eleverna i deras skolarbete (Dewey 1999, s. 26). I resultatet vad eleverna får och inte får 

påverka menade lärarna att eleverna inte får påverka grovplaneringen, strukturen och vilka 

moment som skulle ingå i undervisningen. Simning var också ett moment som lärarna hade 

strikta ramar kring utformning och innehåll. 

 

Eleverna får enligt lärarna vara med och påverka redovisningssätt i ett moment och musikval i 

t.ex. momentet dans. Andra aktiviteter eleverna får vara med och påverka är utformandet av 

redskapsbanor, skeppsbrott och kullekar.  I orienteringen får eleverna vara med och påverka 

när det gällde val av kompis de skulle springa banan med eller vilken ordning de skulle ta 

kontrollerna. Här visar resultatet på att lärarna försöker skapa en lärandemiljö som är 

meningsfull genom att använda sig av elevinflytande i viss mån, där eleverna t.ex. får vara 

med och påverka redovisningssätt, utformandet av olika aktiviteter, val av kompis vid 

orientering och vilken ordning kontrollerna i orienteringen skall tas. Samtidigt kan jag även se 

att lärarna inte skapar en meningsfull lärandemiljö i allt vad undervisningen innebär. Då 

eleverna inte får vara med och påverka grovplaneringen, strukturen och vilka moment som 

skall ingå i undervisningen kan ses som något icke meningsfullt för eleverna. Genom att 

lärarna arbetar på ett sådant sätt där lärandet fyller en meningsfull funktion upplever eleverna 
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sedan i sin tur en större självdisciplin när lärandet fyller en meningsfull funktion (Dewey 

1999, s. 129). Självdisciplin ökar via elevinflytande, medan en lärarstyrd undervisning kan 

hota elevernas självdisciplin. Med det menas att eleverna inte känner att lärandet i sig inte är 

meningsfullt och det bidrar till att de tar mindre ansvar för uppgiften (Dewey 1999, s. 26). 

 

Deweys pedagogik menar att eleverna ska ha en mer framträdande roll där de ska vara med 

och forma de mål som styr innehållet i undervisningen. Detta för att göra det meningsfullt för 

eleverna (Dewey, 1997, s 19). Resultatet ovan visar att eleverna inte har en framträdande roll 

när det gäller utformningen av de mål som styr innehållet i undervisningen då det inte varken 

får påverka grovplaneringen, strukturen eller momenten. Ges en sådan möjlighet till eleverna 

där de själva är med och utformar sina mål kommer det resultera i att de själva reflekterar 

över hur och varför de arbetar mot uppsatta mål. Ett sådant arbeta kan i nästa steg innebära att 

eleverna motiveras att sätta upp nya mål där de ser sammanhang mellan det egna 

initiativtagande, skola och samhälle (Dewey, 1997, s 19). Detta arbete som Deweys 

pedagogik förespråkar är något som inte förekommer i resultatet. Det som i sin tur kan hända 

för dessa lärare och deras elever, om aktivt medverkande inte tillåts är att intresset och ivern 

lätt minskar. Konsekvenserna blir brist på verklig ansvarskänsla. Icke medvetet och/eller 

automatiskt uppstår en inställning som kan uttryckas” Det angår inte mig, det är högsta 

ledningens sak, den får sköta om det bäst den kan”( Dewey 1948, s. 56). 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att ta reda på hur lärare arbetar med elevinflytande. För att uppfylla 

syftet har fyra lärare i idrott och hälsa intervjuats. De frågeställningar som använts var: 

· Hur resonerar lärare i idrott och hälsa kring begreppet elevinflytande? 

· Hur ser lärare i idrott och hälsas arbetet med elevinflytande ut? 

· Vad får eleverna vara med och påverka? Vad får eleverna inte vara med och påverka? 

 

Hur resonerar lärare i idrott och hälsa kring begreppet elevinflytande? 
Resultatet i hur lärare i idrott och hälsa resonerar kring begreppet elevinflytande visar att 

elevinflytande handlar om att låta eleverna tycka och tänka samt att de ska känna sig sedda 

och välja mellan olika alternativ. I Elvstrands studie används begreppet på liknande sätt. 

Elevinflytande definieras som delaktighet. Genom att göra sin röst hörd innebar det i många 
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avseendet att träna demokrati, vilket elevinflytande är ett sätt att träna på demokrati. (2009, 

s.119). Resultatet från min studie skiljer sig från Thams studie där inflytande handlar om att 

ha ett inflytande över skolan, skolans arbetsmiljö och formella arbetsmiljöer och detta ska ske 

på olika nivåer (1998, s.83). Mitt resultat visar även att lärares definition av elevinflytande 

står i linje med det gamla tänket från 1955 där elevinflytande handlade om att påverka 

undervisningsinnehåll och ordningsregler (Forsberg 1992, s.12). Inbjudningar och 

påverkansförsök är två andra sätt att beskriva inflytande enligt Rönnlund. Inflytandet handlar 

då om att eleverna inbjud till inflytande och deltagande när det gäller beslutsprocesser men i 

vilken utsträckning detta sker är upp till den enskilda läraren (Rönnlund 2011, s. 89). Det jag 

kan se utifrån alla dessa studier och studien jag utfört är att inflytande kan definieras med 

olika begrepp men i grund och botten handlar det om att utöva demokrati, sen på vilken nivå 

detta sker är olika. 

 

Hur ser lärare i idrott och hälsas arbetet med elevinflytande ut? 
Resultatet visar att lärarnas arbete med elevinflytande varierar. De hade ingen utbildning i hur 

man arbetar med elevinflytande i skolan men skulle de få möjligheten till en sådan utbildning 

skulle det handla om tips på hur man arbetar med det i skolan. Axén & Näslund (1994, s. 43- 

47) menar att elevinflytande i praktiken är något som skall komma naturligt och det gäller för 

skolan att man utvecklar sådana metoder där varje elev kan utöva inflytande över sina studier. 

Detta kan innebära att de intervjuade lärarna inte har fått ta del av sådana metoder som Axén 

och Näslund uttalar sig om. Det kan även innebära att deras skolor inte har sådana metoder 

där varje elev kan utöva inflytande över sina studier. I Johanssons studie framkommer det 

även att lärare likväl som elever behöver utbildning i och kunskaper om hur arbetet med 

elevinflytande kan bedrivas. För att arbetet med elevinflytande ska fungera krävs även att 

skolan skapar förutsättningar för detta, menar Johansson (2011, s. 3).  Å andra sidan kan jag 

även se i diskussionen om elevinflytande i den lokala pedagogiska planeringen att de 

intervjuade lärarna menar att elevinflytande är en mänsklig rättighet och en självklarhet. Det 

är något som de anser finns som en röd tråd i undervisningen och inget som skrivs ner i den 

lokala pedagogiska planeringen. Att använda sig av respons är enligt Eriksson och Bosted 

(2011, s.111) ett annat sätt att utöva inflytande. Återkoppling, positiv förstärkning och beröm 

är något som används i denna studie. Pedagogens uppgift blir att ha kontinuerliga samtal med 

eleverna kring deras utveckling. Att ha en sådan tydlig struktur som är utformat kring mål och 

kriterier tror jag skulle även underlätta för lärare och elever. 
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Vad får eleverna vara med och påverka? Vad får eleverna inte vara med 

och påverka? 
Även här varierade resultat i vad eleverna får och inte får vara med och påverka. Det eleverna 

inte får vara med och påverka var grovplaneringen, strukturen och vilka moment som ska ingå 

i undervisningen, där simning var ett tydligt exempel på strikta ramar kring utformning och 

innehåll.  Rönnlund studie visar att om eleverna får vara med och påverka grovplaneringen 

där de får uttrycka sina åsikter och sedan vara med och fatta beslut faktiskt deltar på dessa 

aktiviteter. (Rönnlund 2011, s.94) Anledning till det var att det var tydliga mål i kursplanen 

vad eleverna skulle nå, enligt de intervjuade lärarna i min studie. I det stora hela kan jag dra 

en slutsats att eleverna får vara med och påverka det mesta men i små mängder och inget som 

var uttalet för eleverna att de faktiskt får vara med och påverka utan det var upp till läraren att 

bestämma när det passade. Det intressanta i denna fråga är vilka slags elever som får vara  

med och påverka. Lärarna menar att det är de som syns och hörs men det förekom även att 

lärare ville lyfta fram de som inte syns och hörs eftersom de andra eleverna ändå alltid får 

synas och höras mest. Det som kanske skulle underlätta för dessa lärare är att ha tydliga 

strukturer och planeringar där de går igenom med eleverna vad de får och/eller inte får 

påverka. Ett sådant upplägg kanske även kan underlätta för lärarens planering då läraren med 

hjälp av eleverna har kommit fram hur undervisningen ska se ut och vad innehållet ska vara. 

Med dessa rättigheter tillkommer också en massa skyldigheter som en av lärarna nämnde i 

intervjun, vilket även det är viktigt att framföra för eleverna. Att ta ansvar för sina studier och 

med det ansvaret växa som individ, något som en av de intervjuade lärarna påpekar som en 

fördel med elevinflytande. 

Metoddiskussion 

En av svårigheterna med metoden var att få den valid och giltig. I försöket till att öka studiens 

validitet har varit att göra en intervjuguide och spela in det i ett sådant inspelningsprogram där 

man kunde spola fram och tillbaka för att kunna skriva ner allt. Att använda sig av en 

pilotstudie hade även det ökat validiteten och då skulle nog intervjuguiden även den varit mer 

valid. Giltigheten i arbetet är även det svårt att höja då det informanterna svarade under 

intervjuerna kanske inte besvaras likadant ett par månader senare. Det är en slutsats som går 

att dra, men kanske inte är 100 procentig. 

När det gäller datainsamlingen i sig var de svårt att boka in alla intervjuer då datum och tid 
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skulle passa både mig och de intervjuade. Jag var i för sig ute i god tid när det gäller att utföra 

intervjuerna men märkte nu i efterhand att vänta till syftet med studien var fastställt skulle ha 

varit en god ide. Att även vänta tills all tidigare forskning om elevinflytande var klart för att 

se vad som fanns och vad jag kunde ta reda på. 

Det skulle ha varit bättre att transkriberat intervjuerna direkt efter intervjutillfället då allt var i 

färskt minne. För att ge läsaren en tydligare bild kunde atmosfären ha beskrivits mer utförlig 

med gester och mimiker. Fokus låg istället på att föra ett naturligt samtal trots att det fanns en 

intervjuguide med hade färdiga frågor och det kan bli rätt stelt när man spelar in. 

Andra svårigheter jag har stött på när det gäller den kvalitativa metoden var 

transkriberingsprocessen. Att göra en intervju tog ca 30-40 min, men att transkribera de tog ca 

7 gånger så lång tid. Den processen var krävande och jag fick emellanåt gå tillbaka i intervjun 

för att inte missa något. Hade jag istället använt mig av den kvantitativa metoden i form av 

enkäter hade jag kanske sparat en del tid. Alla svar skulle redan finnas på enkäterna.  Då hade 

det även blivit ett helt annat arbete med ett annat syfte. Å andra sidan är det i sig en process 

att sammanfatta resultaten. I enkäterna kanske man inte heller får ”ärliga” svar, med ärliga 

svar menar jag att de som svarar på enkäterna kanske ”förfinar” och skriver det de tror att 

man som forskare vill se eller att de använder uttryck som är svåra att förstå. Detta är endast 

spekulationer och inget jag kan vetenskapligt bevisa att så är fallet. 

I intervjuerna kunde även utmärkas att så fort ljudinspelningen var igång blev det ett slags 

allvar där läraren ansträngde sig för att svara så ”rätt” som möjligt. När intervjun var igång 

märktes det att lärarna var mer avslappnade och det blev en mer naturlig diskussion. Patel & 

Davidsson (2003, s. 78) menar att intervjuare och intervjupersonen båda är medskapare i ett 

samtal. För att lyckas med den kvalitativa intervjun bör intervjuaren hjälpa intervjupersonen 

att bygga upp ett meningsfullt och sammanhängande samtal om det studerande fenomenet. 

Intervjufrågor var en utgångspunkt och följdes i den ordning de var skrivna men samtidigt 

kom vi in på sidospår för att skapa ett mer naturligt samtal där lärarna faktiskt kunde känna en 

meningsfullhet och ett sammanhang om det vi pratade om. När det sidospåret spårade ur fick 

jag leda in de intervjuade lärarna in på rätt spår för att faktiskt få svar på intervjufrågorna. 

Utöver det som redan har tagits upp har intervjufrågorna fungerat till en viss del. Nu i 

efterhand var inte alla intervjufrågor relevanta för studien. Det kunde ha varit en större 

tydlighet i studiens syfte och frågeställningar för att sedan formulera relevanta intervjufrågor. 

Å andra sidan kan det vara svårt att förutse vad intervjupersonerna ska svara och om de ska ge 
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så pass mycket information som man känner att man behöver. Det är lätt att vara efterklok 

men samtidigt är det något jag får ta med mig i min framtida lärarroll då jag säkert kommer 

hamna i liknande situationer där jag måste ta ställning till vad som är relevant eller inte. I det 

stora hela har det varit mycket intressant att utföra denna studie och hade jag fått göra om den 

så hade det självklart underlättat en hel del när det gäller studiens upplägg och innehåll. Att 

först och främst läsa in mer ingående i kurslitteraturen om tidigare forskning, teoretiskt 

perspektiv och val av metod. Detta skulle som sagt spara tid och vara till hjälp för att skapa en 

intervjuguide som passar mina frågeställningar som i sin tur svarar på studiens syfte. Att göra 

en pilotstudie hade även det underlättat i skapandet för sådana intervjufrågor som verkligen 

svarar på studiens syfte, dvs få ännu mer material att arbeta med. För övrigt har den 

kvalitativa metoden fungerat utmärkt för studien då syftet med studien var att ta reda på hur 

lärare arbetar med elevinflytande och där av ville ta del av deras livsvärld och erfarenheter 

som den kvalitativa metoden syftar till. 
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Bilaga 1 

Intervjubrev 

TILL DELTAGARE I INTERVJUSTUDIEN 

2012-11-19 

Jag heter Albana Makolli och studerar på Stockholms universitet, Idrott, fritidskultur och 

hälsa, UTEP (Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot estetiska och 

praktiska kunskapstraditioner). I min utbildning ingår att skriva ett självständigt arbete på 

avancerad nivå vid Gymnastik och Idrottshögskolan. Detta arbete behandlar hur lärare arbetar 

med elevinflytande och innebär att jag genomför en intervjustudie. De svar jag får vid 

intervjuerna kommer att utgöra studiens grunddata. Intervjun beräknas ta 30-40min och 

kommer att spelas in för att sedan transkriberas. All information som delges mig kommer att 

behandlas konfidentiellt. Det innebär att framkommen data kommer att presenteras i studien 

på så sätt att det inte går att härleda till enskilda personer. De inspelningar som görs kommer 

enbart att vara tillgängligt för mig och min handledare. Ditt deltagande i studien är frivilligt, 

vilket innebär att du när som helst har rätt att dra dig ur. 

 

Tack för ditt deltagande i studien. 

 

Har du ytterligare frågor och funderingar angående ditt deltagande eller studien kontaktar du 

mig eller min handledare. 

 

Ansvarig för studien: Albana Makolli, albana_m86@hotmail.com, 0737862448 

Handledare: Hans Bolling, hans.bolling@historia.su.se, 0704545487 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Hur lärare arbetar med elevinflytande i skolan 
Uppvärmningsfrågor 
Del I 

Ålder: 

Utbildningsbakgrund? 

Hur länge har du arbetat som lärare i idrott och hälsa? 

Hur länge har du arbetat på denna skola? Om du tillhör ett arbetslag, hur ser detta ut? 

Hur trivs du på din arbetsplats? 

Vilka årskurser undervisar du i? 

Om du undervisar i ett annat ämne, vilket är ämnet i sådant fall? Hur är dina arbetstimmar 

fördelade? Om ja – Vad skiljer sig det ämnet till ämnet idrott och hälsa för dig som pedagog 

Hur ser du på ditt uppdrag som lärare i idrott och hälsa? 

 

Del II 

Har ni klassråd/elevråd? 

Hur funkar dessa? 

Vilka elever får vara med där? 

Vad diskuteras? 

 

Elevinflytande 
Kollegiet 

Hur diskuterar du och dina kollegor om elevinflytande? Vad pratar ni om då? 

Hur arbetar ni med elevinflytande på skolan? 

Vad säger er lokala kursplan om elevinflytande? Hur upplever du det? 

Vad har ni för möjligheter att arbeta med elevinflytande i skolan? 

 

Läraren 

Hur definierar du elevinflytande? Beskriv så konkret som möjligt. 

Hur upplever du det som står om elevinflytande i läroplanen? 

Vad betyder elevinflytande för dig i relation till undervisningen i idrott och hälsa? 
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Hur ser arbetat med elevinflytande ut i idrott och hälsa? Kan du berätta om dina erfarenheter 

kring elevinflytande? Hur gjorde du? 

Har du någon/några metoder som fungerar när det gäller elevinflytandet? Berätta. 

I vilken utsträckning får eleverna vara med och påverka planeringen? 

Vad får eleverna var med och påverka när det gäller din planering av undervisning? 

Vilka aktiviteter får eleverna vara med och påverka i undervisningen? Varför just de? 

Vilka moment ur det centrala innehållet? Varför just de momenten? 

Vad bestämmer du utan att engagera eleverna? 

 

Eleverna 

Hur informerar du eleverna om sitt elevinflytande? 

Vad får eleverna inte vara med och påverka? Varför? 

Vad gör du med elever som aldrig får komma till tals och påverka undervisningen? 

Vilka förutsättningar anser du krävs för att ett elevinflytande ska fungera?   

Hur skulle du vilja att elevinflytandet skulle se ut i din undervisning? Skolan? 

Vilka slags elever får vara med och påverka? 

Har du någon utbildning i elevinflytande och hur man arbetar med det? Ja – berätta. Nej- 

varför inte? Vad skulle du vilja att den handlade om? 

Vilka för och nackdelar anser du finns med elevinflytande? 

Hur utvärderar du din undervisning? Själv? Med kollegor? Med elever? 
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Bilaga 3 

Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar: Syftet med studien var att ta reda på hur lärare arbetar med 

elevinflytande i årskurs 9. I studien används följande frågeställningar: 

· Hur resonerar lärare i idrott och hälsa kring begreppet elevinflytande? 

· Hur ser lärare i idrott och hälsas arbetet med elevinflytande ut? 

· Vad får eleverna vara med och påverka? Vad får eleverna inte vara med och påverka? 

 

Vilka sökord har du använt? 

Elevinflytande, delaktighet, inflytande, demokrati 

 

 

Var har du sökt? 

www.google.se 

uppsats.se, 

www.sub.su.se 

 

 

Sökningar som gav relevant resultat 

 

Uppsats.se 

www.sub.su.se 

 

Kommentarer 

 Det var nog inte svårt att hitta material om elevinflytande utan det svåra var att 

begränsa sig i vad som egentligen var relevant till just min studie. Den del som svårast 

att hitta litteratur kring var det teoretiska perspektivet. Det har varit svårt att välja teori 

som passar min studie. Jag valde Dewey och även det var svårt att få tag på böcker. De 

böcker jag har valt har varit översättningar. Att läsa på engelska skulle ta alltför lång 

tid för mig och mina tolkningar av engelska texter kanske skulle vara ”fel” vilket enligt 

mig skulle komplicera hela studien. 



 

 


