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Sammanfattning:  

Undersökningens syfte är att framhålla hur lärare inom idrott och hälsa i grundskolans senare 

år uppfattar och förhåller sig till elevinflytande i jämförelse med läroplanens anvisningar. 

Utifrån detta redogörs för hur lärarna arbetar eller anser att det är möjligt att arbeta för att 

elevinflytande ska vara en naturlig del i undervisningen. Undersökningen grundas på 

kvalitativa metoder där semistrukturerade intervjuer och icke-deltagande observationer har 

genomförts. Från resultaten kan det utläsas att lärarna i teorin ser fördelar med elevinflytande 

men att de inte lyckas praktisera det då det kommer till den dagliga undervisningen. Det 

konstateras således att läroplanens ambitioner inte efterlevs. Genom detta framkommer att 

såväl lärare som elever behöver utbildning i och kunskaper om hur arbetet med elevinflytande 

kan bedrivas. För att åstadkomma ett fungerande elevinflytande krävs även att skolan skapar 

rimliga förutsättningar för det. 
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1 INLEDNING  
Ett av den svenska skolans primära uppdrag är att fostra eleverna till demokratiska 

medborgare. Detta ska förbereda eleverna på samhällslivet som väntar dem efter skolan där 

ansvarstagande och inflytande är viktiga delar. Skolans fostransuppdrag har framgått och 

utvidgats i läroplanerna under flera årtionden och är således ständigt aktuellt att diskutera. Att 

alla lärare inom skolan bär ett ansvar för att praktisera elevinflytande framgår i skollagen: 

 
Kap 4.  

9 § Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande 

stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas 

informerade i frågor som rör dem. […] Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta 

initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över 

utbildningen. Elevernas och deras sammanslutningars arbete med inflytandefrågor 

ska även i övrigt stödjas och underlättas. 

   (Utbildningsdepartementet, 2010, s 16). 

 

Som blivande lärare inom idrott och hälsa i grundskolans senare år har jag ett intresse för hur 

andra lärare inom mitt ämne uppfattar och efterlever läroplanens ambitioner och skollagens 

direktiv kring elevinflytande. Elevinflytande är ett mångtydigt begrepp och läroplanens 

riktlinjer om elevinflytande är även tolkningsbara. Inte minst av denna orsak är det relevant 

att klargöra begreppets teoretiska innebörd hos verksamma lärare. Dessutom finns ett intresse 

i att framhäva lärarnas inställning till elevinflytande och därigenom se till hur de praktiskt 

arbetar med det i den dagliga undervisningen. 

 

Utifrån mina egna erfarenheter inom skolan, både i rollen som elev och som lärare, bedrivs 

undervisningen på väldigt olika sätt. Verksamma lärare har ett tydligt ansvar för att eleverna 

ska ges möjligheter att nå de mål som ingår i kurs- och läroplanen samtidigt som de även har 

en stor frihet i att utforma undervisningen på ett sätt som de själva föredrar. Under mina år 

inom lärarutbildningen har det inte framgått några konkreta redskap eller metoder för att 

arbeta med elevinflytande. Generellt sett vill jag påstå att elevinflytande knappt har 

behandlats i utbildningen. Mitt intresse för detta grundas således på nyfikenhet och en vilja att 

fördjupa mina kunskaper inom området som en förberedelse inför mitt framtida läraruppdrag. 

 

De lärdomar som denna undersökning förhoppningsvis kan föra med sig är att ur ett 

lärarperspektiv framhäva vilka möjligheter och eventuella svårigheter som jag och andra 

lärare inom idrott och hälsa kan komma att möta i arbetet med elevinflytande. Dessutom kan 

lärares erfarenheter och en medvetenhet om ämnets förutsättningar ge inspiration till hur 

arbetet med elevinflytande kan genomföras på ett fungerande sätt. Med andra ord finns 

ambitionen att redogöra för huruvida det är möjligt att förverkliga läroplanens teori i 

undervisningens praktik. 

 

Denna undersökning kommer endast att fokuseras till elevinflytande inom undervisningen av 

idrott och hälsa på högstadiet. Värdefullt att påpeka är dock att undersökningen kan vara till 

nytta även för andra ämneslärare eftersom elevinflytande är något som ska genomsyra hela 

skolverksamheten.  
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1.1 Definition av elevinflytande 

Elevinflytande är ett relativt brett begrepp som kan tolkas på flera sätt. Enligt 

Nationalencyklopedin betyder inflytande en möjlighet att påverka viss utveckling. Inom 

skolan innebär detta med andra ord elevernas chans att påverka. Tholander (2005) framhäver 

olika delar i den demokratifostran som elevinflytande innebär. Han förklarar att ett formellt 

elevinflytande i skolan sker genom klassråd, elevråd och individuella val av kurser. En annan 

form av elevinflytande, det informella, tar sin form genom elevernas påverkan på den 

bedrivna undervisningen. Det sistnämnda innebär att den dagliga undervisningen bedrivs i 

demokratiska former där eleverna är delaktiga i planering, genomförande och utvärdering. 

(Tholander, 2005). 

 

I ett delbetänkande från Skolkommittén (SOU 1996:22) utgår beskrivningen av elevinflytande 

från fler perspektiv. Figur 1 visar hur form och funktion samt kollektiv och individ ställs i 

förhållande till varandra vilket i sin tur ger olika former av elevinflytande. Punkterna form 

och funktion skulle här kunna likställas med Tholanders beskrivning av formellt och 

informellt. Det som kompletterar Tholanders beskrivning är dock att punkterna delas in i två 

perspektiv – kollektiv och individ.   

 
 

Figur 1. Beskrivning av elevinflytandets olika former (SOU 1996:22, s 49). 

 

Elevernas möjligheter till såväl kollektivt som individuellt inflytande kommer att ingå i 

undersökningen. Hädanefter är det alltså det funktionella inflytandet som framgår i den nedre 

halvan av figuren som avses då begreppet elevinflytande tas upp. 
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1.2 Bakgrund 

Denna undersökning sker i ett läroplansskifte där den första terminen med Lgr 11 bedrivs i 

skolorna. I detta avsnitt följer en historisk tillbakablick på hur elevinflytande har berörts i 

tidigare läroplaner. Dessutom framhävs vilka likheter och skillnader som finns angående 

elevinflytande i de gällande läroplanerna Lpo 94 och Lgr 11. Undersökningen kommer dock 

att utgå från de riktlinjer och formuleringar som återfinns i Lgr 11 eftersom det är den 

läroplan som kommer att användas framöver. 

 

1.2.1 Elevinflytande i tidigare läroplaner 

Att elevinflytande skulle äga rum i skolan har inte alltid varit en självklarhet, inte heller på 

vilket sätt eller inom vilka områden eleverna skulle ha rätt till inflytande och delaktighet. I 

Lgr 62 framgick att elevernas inflytande främst skulle ta sin form genom officiellt 

organiserade kanaler, där elevråd räknades till en av formerna (Skolöverstyrelsen, 1962). 

Syftet med elevernas delaktighet grundade sig främst på att eleverna skulle fostras till 

skötsamma och ansvarstagande individer. Ytterligare en del i inflytandet som skulle främja 

och berika den enskilde individen yttrade sig genom att eleverna kunde få möjlighet att lösa 

uppgifterna på valfritt sätt (Skolöverstyrelsen, 1962). Individens frihet innebar på så sätt 

valmöjligheter kring arbetsmetoder och arbetsmaterial.  

 

En utveckling från Lgr 62 belystes i Lgr 69 då elevernas inflytande även berörde förändringar 

och förutsättningar i skolans arbete. Där framgick att skolans personal ”måste ständigt vara 

beredda att låta eleverna vara med om att påverka förutsättningarna för samvaron och arbetet i 

skolan” (Skolöverstyrelsen, 1969, s 28). Lärarna hade på så sätt ett ansvar över att låta 

eleverna påverka förutsättningarna för arbetet vilket dock inte behövde betyda att eleverna 

tilläts påverka arbetet i sig. De påverkbara förutsättningarna som nämndes i samband med 

detta var främst vilka normer och regler som skulle gälla i skolan. Påpekas bör dock att Lgr 

69 även belyste elevernas delaktighet i planering och medvetenhet om undervisningens syfte. 

Att läraren hade det främsta styret med en möjlighet att låta eleverna göra sig hörda framgick 

då det stod: ”Vid planeringen bör lämpliga böcker och andra läromedel inventeras liksom 

också möjligheterna till intervjuer, exkursioner, studiebesök etc. I den utsträckning så är 

möjligt bör de ovan nämnda förberedande åtgärderna utföras i samråd med eleverna” 

(Skolöverstyrelsen, 1969, s 106). Planeringsarbetet skulle alltså i den utsträckning som var 

möjlig göras i samråd med eleverna. Det var inget krav på att elevinflytande skulle vara något 

genomgående i planeringsarbetet utan läraren hänvisades snarare till att denne skulle förankra 

sin planering med eleverna. Detta framgick om ännu tydligare då det stod att:  
 

För att verksamheten skall flyta smidigt och eleverna successivt tillägna sig en god 

studieteknik och goda arbetsvanor, bör de redan på lågstadiet lära sig utföra arbetet 

efter givna instruktioner. Kravet på självständighet och ansvar från elevernas sida 

ökas efter hand.  

(Skolöverstyrelsen, 1969, s 75). 

 

I Lgr 69 betonades vikten av elevernas medvetenhet om undervisningens syfte och innehåll. 

Detta tydliggjordes bland annat genom att det framhävdes att läraren vid en långsiktig 

planering av undervisningen borde skapa sig en överblick av kursinnehållet tillsammans med 

eleverna (Skolöverstyrelsen, 1969). Undervisningens innehåll behandlades även då det 

framgick att: ”Vidare bör eleverna få möjlighet att diskutera avsikten med olika 

studieuppgifter och hur man kan kontrollera att syftet uppnås.” (Skolöverstyrelsen, 1969, s 

70).  
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Till skillnad från Lgr 69 där individens medvetenhet om skolans syfte och innehåll samt 

kollektivets möjlighet att vara delaktig i planeringen så förtydligades skolans fostransuppdrag 

i Lgr 80 där det framgick att: ”skolan aktivt och medvetet ska påverka och stimulera barn och 

ungdomar att vilja omfatta vår demokratis grundläggande värderingar och låta dessa komma 

till uttryck i praktisk, vardaglig handling” (Skolöverstyrelsen, 1980, s 16). Detta uttryck 

visade tydligare än i Lgr 69 att de demokratiska principerna skulle sätta sin prägel på 

elevernas sätt att agera i vardagen. Vidare tydliggjordes att den enskilda skolan utifrån dess 

förutsättningar skulle se till varje barns grundläggande behov av att ta ansvar, att vara till 

nytta och att erkännas  för sin egen skull (Skolöverstyrelsen, 1980). Hur detta kunde gå till 

förklarades då det stod att: 

 
Eleverna ska bl a tillsammans med kamrater kunna fördela arbetsuppgifter, 

organisera redovisningar och utställningar, ta ansvar för yngre kamrater som 

behöver hjälp och ta del i arbetet på en god skolmiljö. […] De måste vänja sig vid 

att lyssna på andras argument och förslag, även om dessa är mycket olika deras 

egna. De bör uppmuntras till en reflekterande inställning genom att själva 

praktisera den.  

(Skolöverstyrelsen, 1980, s 44). 

 

De färdigheter som krävdes hos den enskilde eleven för att utöva inflytande och de 

demokratiska principer som tidigare nämnts förklarades i ovanstående stycke. Det klargjordes 

således även att detta skulle praktiseras i skolan vilket betydde att inflytandet skulle vara en 

del i vardagen.  

 

Det som i Lgr 69 framhävdes som att läraren hade möjlighet att göra eleverna delaktiga 

framgick i Lgr 80 som ett mer givet inslag i det vardagliga arbetet. Det angavs att eleverna 

kunde få möjlighet att välja stoffområden för att nå kunskapsmålen. Tillika framkom att 

läraren och eleverna tillsammans kunde bestämma hur lång tid som skulle ägnas åt ett visst 

moment samt vilka arbetsmetoder och läromedel som skulle användas (Skolöverstyrelsen, 

1980). Det som i Lgr 69 uttrycktes som ”kravet på självständighet och ansvar från elevernas 

sida ökas efter hand” (Skolöverstyrelsen, 1969, s 75) utvecklades i Lgr 80 till att ”skolan har 

skyldighet att ge eleverna ökat ansvar och medinflytande i takt med deras stigande ålder och 

mognad” (Skolöverstyrelsen, 1980, s 13). I och med detta hade inte längre skolan ett uppdrag 

att förmedla kunskap om hur eleverna kunde bli självständiga och ansvarstagande utan istället 

ett fostransuppdrag att ge eleverna ökat ansvar. Förändringen innebar på så sätt även att det 

krav som tidigare låg på eleverna förflyttades till en skyldighet hos skolan att möjliggöra 

inflytande och ansvarstagande hos eleverna.  

 

1.2.2 Elevinflytande i dagens läroplaner och skollag 

Vid en första anblick tas elevinflytande utan några större skillnader upp i Lpo 94 och Lgr 11, 

med undantag för några enstaka omformuleringar i den sistnämnda läroplanen. Vid en närmre 

granskning tydliggörs dock att syftningarna med dessa meningar kan framhålla ett nytt 

perspektiv i den senare läroplanen. I den tidigare läroplanen, Lpo 94, framgår att:  

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

omfatta alla elever. Elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling förutsätter 

att de tar ett allt större ansvar för det egna arbetet och för skolmiljön, samt att de 

får ett reellt inflytande på utbildningens utformning. 

(Utbildningsdepartementet, 1994, s 13). 
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Dessutom ska läraren:  
 

se till 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.  
(Utbildningsdepartementet, 1994, s 13).  

 

I Lgr 11 har dessa texter omarbetats och utvecklats till:  
 

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

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

fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla 

utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och 

formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. 

Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom 

ramen för deras inflytande över utbildningen.  

(Utbildningsdepartementet, 2011, s 15). 

 

I den nya läroplanen, Lgr 11, förtydligas att elever ska ges inflytande över utbildningen. Det 

som i Lpo 94 uttrycktes som en förutsättning står i den senare läroplanen skrivet som ett krav 

gentemot skolan. Ännu en skillnad ses i att Lpo 94 framhäver elevernas kunskapsmässiga och 

sociala utveckling som en förutsättning för att de tar ett allt större ansvar, medan Lgr 11 

frångått dessa förutsättningar och fokuserar på skolans ansvar att ge eleverna inflytande. I Lgr 

11 framhävs även att skolan har en skyldighet att uppmuntra och stimulera elevernas 

delaktighet samt att informera eleverna i frågor som rör dem. Eleverna ska dessutom alltid ges 

möjlighet att ställa frågor som rör deras inflytande i utbildningen. Denna syftning är ett tillägg 

och ett förtydligande i Lgr 11 som inte framkom i Lpo 94. 

 

Elevernas ålder och mognad behandlas även något olika i de två läroplanerna. Lpo 94 

framhäver att elevinflytandet ska öka i takt med elevernas ålder och mognad medan Lgr 11 

menar att elevinflytandet ska anpassas efter detsamma. De två orden som skiljer sig åt i 

läroplanerna bör dock inte innebära någon större skillnad i meningarnas syften. Ett ökat 

elevinflytande är egentligen detsamma som ett anpassat elevinflytande även om ordet öka ger 

en indikation på en stigande riktning uppåt medan anpassa inte ger någon bild av hur det har 

varit tidigare eller hur det ska bli framöver. Något som däremot förtydligas i Lgr 11 är att 

anpassningen rör formerna av elevinflytande, vilket inte framgår i Lpo 94. 

 

Vidare framgår det i båda läroplanerna att läraren ska "utgå från att eleverna kan och vill ta ett 

personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan" (Utbildningsdepartementet, 

1994, s 13; Utbildningsdepartementet, 2011, s 15). Lärarens förhållningssätt till eleverna och 

deras inflytande ska på så sätt vara något självklart. Dessutom ska läraren ”tillsammans med 

eleverna planera och utvärdera undervisningen" (Utbildningsdepartementet, 1994, s 14; 

Utbildningsdepartementet, 2011, s 15). 

Elevinflytande behandlas även i skollagen där det framgår att:  

Kap 4.  

9 § Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande 

stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas 

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

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

ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras 
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inflytande över utbildningen. Elevernas och deras sammanslutningars arbete med 

inflytandefrågor ska även i övrigt stödjas och underlättas. 

   (Utbildningsdepartementet, 2010, s 16). 

 

Eftersom skollagen och läroplanerna berör hela skolverksamheten täcks samtliga kursplaner 

under dessa. Det betyder i sin tur att läroplanernas förhållningssätt ska praktiseras i 

undervisningen av alla ämnen, så även inom idrott och hälsa.  
 

1.2.3 Elevinflytande inom skolan  

År 2005 gav regeringen Myndigheten för skolutveckling i uppdrag att undersöka elevers och 

föräldrars inflytande i skolan. I denna utredning klargörs att elevinflytandet har ett egenvärde 

vilket förankras i olika positiva effekter som forskning har påvisat. Däribland visas att 

elevinflytande leder till djupinlärning och en stärkt tilltro hos den enskilde eleven till dennes 

förmåga. Vidare framkommer att det krävs kunskap och engagemang hos läraren för att 

elevinflytande ska bli möjligt på grupp- och individnivå. Fokuseringen på inflytande och 

delaktighet i det pedagogiska ledarskapet understryks därför som en förutsättning för ett 

fungerande elevinflytande. Detta klargörs då det framgår att: 
 

Inflytande och likabehandling skall synas in i elevernas vardag, finnas där och inte 

vara något som enskilda aktiva i elevrådsstyrelser ska arbeta fram under sin skoltid. 

De vuxna får inte abdikera från sitt ansvar, utan bör tillsammans med barn och 

elever arbeta vidare mot vidgade och utmanande dimensioner av inflytande och 

likabehandling.  

(Myndigheten för skolutveckling, 2005, s 13). 

 

I utredningen framkommer även olika dimensioner av elevinflytande. Där framhålls skillnader 

mellan att lära sig om inflytande och att ha inflytande över det egna arbetet och lärandet. Den 

förstnämnda dimensionen avser arbete med klass- och elevråd medan den andra dimensionen 

mer fokuserar på elevernas inflytande i den dagliga undervisningen. Ytterligare en dimension 

innebär arbete med arbetsmiljö- och likabehandlingsfrågor. (Myndigheten för skolutveckling, 

2005). 

 

Klass- och elevråd är det som i dagsläget oftast representerar elevinflytande i skolorna men 

under dessa diskuteras sällan problem eller åsikter angående undervisningen. Istället läggs 

mycket av tiden till att diskutera klassfester eller insamlingar till klasskassan. (Brumark, 

2010). I Skolkommitténs delbetänkande framkommer även att: 
 

Om man ska sammanfatta den bild som forskningen ger av elevinflytande, kan man 

konstatera att varken i grundskolan eller gymnasieskolan har eleverna något 

egentligt inflytande på undervisningen. De kan inte påverka undervisningens 

uppläggning och innehåll i någon högre grad, är inte med och väljer läromedel och 

kan inte påverka prov eller hemuppgifter.  

(SOU 1996:22, s 46). 

 

För att införa ett mer reellt elevinflytande krävs att eleverna får vara delaktiga i att formulera 

undervisningens mål samt utvärdera den undervisning som bedrivs (Brumark, 2010). Även 

Stensmo (2008) beskriver att det är lättare att förankra skolans och undervisningens vision 

och uppdrag hos eleverna om dessa har framkommit genom gemensamma diskussioner och 

beslut. Han förklarar att alla som berörs av en plan bör vara delaktiga i planeringen eftersom 

”gemensamt fattade beslut är man kollektivt ansvarig för” (s 43). Det kollektiva ansvaret visar 

sig på så sätt genom acceptans och förståelse för vad som beslutats. Om besluten däremot är 
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fattade av någon överordnad så måste de underordnade bli övertygade för att ta ansvar över 

besluten. Det kan i sin tur utgöra problematik om elevinflytande inte får utrymme inom 

skolan. (Stensmo, 2008).  

 

Skolkommittén (1996) konstaterar utifrån två undersökningar att det formella inflytandet i 

form av klassråd är etablerat i de flesta skolorna. Problemet ligger dock i att eleverna inte har 

något inflytande på undervisningen eller skolarbetets upplägg och planering. Därav menar de 

att de skolor som deltog i undersökningen inte lever upp till läroplanens ambitionsnivå. 

Samtidigt klargör de att eleverna lägger stor vikt vid att det bör finnas en öppen och 

fungerande dialog mellan lärare och elever. De framhäver att: ”Barn och ungdomar har ett 

stort behov av att bli sedda, bli lyssnade på, bli bemötta med respekt och bli tagna på allvar.” 

(Skolkommittén, 1996, s 46). Även den mesta forskning som gjorts kring elevinflytande 

påvisar att:  
 

(1) elever åtnjuter inte det inflytande som de enligt lagar och förordningar har rätt 

till, (2) elever vill ha inflytande, samt (3) elever uppvisar dåligt utvecklade 

färdigheter för att utöva inflytande.  

(Tholander, 2005, s 9). 

 

När Dysthe (1996) i sin fallstudie om språk och samspel i klassrummet gjorde observationer 

på skolor i USA reagerade hon på att det fanns många elever som över huvud taget inte deltog 

i det som hände under lektionerna. Hon menade att dessa elever satt helt tysta även under de 

lektioner eller i de klasser där samtal och diskussioner var vanligt förekommande. Det visade 

sig även att det till stor del var lärarna som pratade under lektionerna och att eleverna inte fick 

något större utrymme för att diskutera eller uttrycka sig muntligt. Skolverket betonar vikten 

av kommunikation mellan lärare och elever då de skriver: 
 

Möjligheten att få göra sig hörd, att kunna påverka sina studiers inriktning och att 

ha ett inflytande i klassen omfattar alla elever. På denna punkt har lärare och annan 

skolpersonal ett särskilt ansvar att se till att inga elever hamnar utanför de 

demokratiska arbetsformerna. En viktig metod är att använda en dialog och 

kommunikation som involverar alla elever.  

(Skolverket, 2010). 

 

Att eleverna når läraren är en förutsättning för elevinflytande men kontakten måste således 

även handla om det arbete som bedrivs i skolan. Inte allt för ovanligt är att elever ägnar sina 

kontakter med läraren till fråga ut denne om personliga saker eller att de försöker utnyttja den 

goda kontakten till att få lektionstiden att gå genom att leda in diskussionerna på sådant som 

inte hör skolan till (Öhrn, 1990). Företeelser som dessa lägger till viss del även grunden för att 

elevinflytandet inte praktiseras i den utsträckning som läroplanerna avser. Likställandet 

mellan vuxna och barn verkar vara en svår punkt när det kommer till elevinflytande. Frågan 

hur barn ska kunna ha inflytande över vad de ska lära sig ses därför som orimlig då barnen 

inte vet vad de saknar kunskaper om (Fritzell, 2003). Även Carlsson och Åverling (1994) 

belyser detta då de skriver: ”Den lägre nivån för inflytande över undervisningen beror troligen 

på en oro hos lärarna att eleverna saknar erfarenhet och inte kan veta vad kurserna bör 

innehålla.” (s 24). 

 

Selberg (1999) framhäver att undervisningen i dagens skola bedrivs på en mängd olika sätt. 

Trots de många olika sätten att arbeta är elevinflytande sällan något som förekommer inom de 

vanligaste undervisningsmodellerna i skolorna. Detta beror till stor del på lärares olika syn på 

såväl kunskap som elever vilket gör att varje lärare utformar undervisningen på det sätt som 
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passar dennes synsätt. (Selberg, 1999). Lärarens roll i elevinflytande är avgörande och central 

eftersom undervisningens utformning och lärarens förhållningssätt avgör om eleverna tillåts 

vara delaktiga och ha inflytande. Här ger dock läroplanen tydliga direktiv om vilket ansvar 

som vilar på läraren. (Almgren, 2006).  

 

Det har även framkommit att elever kan tillåtas ha inflytande genom att läraren vill ha 

kontroll på gruppen. Agerandet utgår därför inte från elevernas positiva ageranden utan är en 

anpassning efter deras intressen för att de ska fokusera på rätt saker. (Öhrn, 1990). Numan 

(1999) beskriver i sin doktorsavhandling att de flesta lärarstudenter som intervjuades hade en 

positiv inställning till ökat elevinflytande. De framhöll vikten av flexibilitet och lyhördhet hos 

läraren för att möjliggöra inflytande samt att inflytande måste vara reellt och inte bara ytligt. 

För dem handlade elevinflytande om att eleverna tillsammans med läraren bestämmer över 

innehåll, arbetsformer och arbetssätt. 

 

Ekholms enkätundersökning som utfördes 1988 med elever i årskurs 8 visade att eleverna 

själva ansåg att de hade en låg grad av inflytande i vardagliga frågor. Främst var det vad som 

skulle göras under lektionerna, hur prov och uppgifter skulle utformas samt vad i 

läroböckerna som skulle behandlas som eleverna ansåg att de hade begränsat inflytande över. 

Något de däremot upplevde att de kunde påverka var valet av arbetskamrater och 

arbetsmiljöfrågor. (Ekholm, 1991). Även den nationella utvärderingen av grundskolan (NU-

03) visade att eleverna ansåg sig ha ett lägre inflytande i skolan än vad lärarna tyckte. Lärarna 

såg inte heller elevernas medverkan i planeringen av undervisningen som särskilt 

betydelsefull. (Skolkommittén, 1996). 

 

De flesta lärare inom skolan vill att eleverna ska ha större inflytande och vara mer delaktiga i 

undervisningen. Problemet ligger däremot i att de inte vet hur det praktiskt ska gå till. 

(Elevorganisationen). Samma problem visar sig i forskningen där det trots många 

undersökningar och debatter kring demokrati och inflytande sällan framkommer något resultat 

som lärare praktiskt kan arbeta med i skolan (Fritzell, 2003). 

 

1.2.4 Erfarenheter av att praktisera elevinflytande  

Ferm (1993) förändrade tidigt sitt lärararbete i grundskolan till något demokratiskt. Redan 

1975 när han tog sin lärarexamen hade han för avsikt att eleverna skulle ha inflytande i 

undervisningen. Ett sätt som han provade för att göra eleverna delaktiga var att göra 

planeringen tillsammans med dem. Det fungerade dock inte särskilt väl eftersom långt ifrån 

alla elever var delaktiga i processen. Istället infördes planeringsgrupper som tillsammans med 

läraren ansvarade över olika tidsperioder, vilket enligt honom också fungerade mycket bättre 

än att planera i helklass. Planeringsgruppernas arbete innebar att det infördes 

elevutvärderingar av arbetet, att eleverna själva ledde lektioner och att arbetssättet anpassades 

efter eleverna. Detta gav eleverna insikt i uppgifterna vilket ledde till att de blev mer 

motiverade och att hans lärararbete på så vis även blev roligare. (Ferm, 1993). 

 

Efter många års arbete där elevinflytandet ökade successivt togs även nästa steg då 

föräldrarna bjöds in till att vara delaktiga. Ferm (1993) förklarar att det berodde på att 

eleverna inte hade tillräcklig erfarenhet och insikt för att på egen hand kunna avgöra vad som 

var viktigt att lära sig. Den insikten ansåg han dock att föräldrarna hade och att de blev 

delaktiga i planeringen var även något som upplevdes som ett stort lyft i arbetet. För att få till 

ett reellt inflytande förklarar Ferm att man som lärare förr eller senare måste överlåta ansvaret 
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till eleverna. Om det endast sker under vissa perioder eller inom vissa områden känner inte 

eleverna att de kan påverka på riktigt. Vidare förklarar han: 

 
Ibland kan vi lärare göra goda försök att få eleverna delaktiga på riktigt, men ofta 

tar vi över i någon fas för att vi också vill känna oss viktiga. Då blir resultatet av 

försöket bara mer arbete och nästan lika dålig effekt som med traditionella 

metoder.  

(Ferm, 1993, s 125). 

 

Även Gustavsson (2004) redogör för sina försök att arbeta med elevinflytande. Hans arbete 

ägde dock rum på gymnasiet. Han förklarar svårigheter med att eleverna ofta väljer att förlita 

sig på läraren och dennes kunskap trots att de får tillfällen att vara delaktiga i beslut. Till stor 

del tror han att detta beror på att det för eleverna är relativt bekvämt att överlåta ansvaret till 

läraren. Dessutom finns en viss tradition i att läraren ska bestämma vilket gör att traditionen 

framstår som den enklaste vägen både för lärare och för elever. De viktigaste lärdomarna som 

han fick genom sitt arbete var att läraren måste ha tålamod, is i magen och övertygelse för att 

elevinflytandet ska kunna praktiseras. Han förklarar att respekten och förtroendet för eleverna 

gör att elevinflytandet kan bli reellt och på så vis leda till verkliga framsteg. (Gustavsson, 

2004). 

 

Under läsåren 96/97 och 97/98 genomfördes Skolverkets projekt ”Skola i utveckling” inom 

41 skolor i Sverige. Danell (1999) sammanställde detta projekt i en rapport, där delen om 

elevinflytande kom att kallas för ELIAS-projektet (Elevens Inflytande och Arbetet i Skolan). I 

rapporten kan utläsas att många skolor oroas över att eleverna visar bristande engagemang 

och intresse för elevinflytande. Vidare framgår även att vissa lärare inte ser lärprocessen som 

ett lärande utan att de istället menar att olika lärprocesser ger olika kunskaper. Detta synsätt 

gör att graden och formen för elevinflytande styrs utifrån vad eleverna ska lära sig i 

undervisningen. Både lärarna och eleverna är överens om att lärarens förhållningssätt är 

avgörande för elevernas inflytande. Lärarna förklarar att lyssnandet, intresset och respekten 

för eleverna är något eftersträvansvärt och grundläggande i arbetet med elevinflytande. 

(Danell, 1999). 

 

En arbetsmetod som många skolor använder sig av är att eleverna själva får planera sitt arbete 

utifrån hur lång tid de har till förfogande. Lärarna som arbetar på detta sätt menar att det finns 

en direkt koppling mellan inflytande och ansvar. Syftet är därför att eleverna ska förstå att 

skolarbetet endast är till för dem och inte för föräldrarna eller läraren. Denna arbetsmetod 

innebär att lärarna samtalar mycket med eleverna om kunskapsmålen samt att utvärderingar 

av arbetet är en självklarhet. Vidare framkommer gymnasieelevers åsikt i att det är värdefullt 

att få hjälp av läraren med att förstå kursplanen. Eleverna menar att det är en förutsättning för 

att de ska kunna vara delaktiga och utöva inflytande. (Danell, 1999). 
 

Ytterligare ett sätt att arbeta med elevinflytande visar sig då flera skolor väljer att kombinera 

individuellt och kollektivt inflytande. Det individuella inflytandet tar sin form genom att 

eleverna får möjlighet att arbeta på egen hand medan det kollektiva inflytandet utförs i 

gemensamma temaarbeten. Lärarna menar att det ger en bredare form av elevinflytande 

eftersom eleverna får möjlighet att dels ansvara för sitt eget arbete samtidigt som de vid 

temaarbetet har möjlighet att gemensamt besluta hur exempelvis utformningen, redovisningen 

och utvärderingen av arbetet ska gå till. (Danell, 1999). 
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1.2.5 Elevinflytande inom idrott och hälsa  

Ett av lärarens största dilemman inom idrott och hälsa är att balansera tiden mellan samtal och 

fysisk aktivitet och att dessutom rikta samtalen mot uppgifterna och undervisningen. För att 

samtalen inte enbart ska ta en social karaktär krävs att eleverna har utvecklat en god 

kommunikationsförmåga. (Annerstedt, 2007). I den nationella utvärderingen av grundskolan 

(NU-03) framgår att diskussioner och reflektioner sällan förekommer inom idrott och hälsa 

utan att ämnet till största del präglas av olika aktiviteter där man arbetar tillsammans 

(Skolverket, 2004). Lärare, som undervisar årskurs 7 till årskurs 9, har även en högre 

uppfattning än elever om att det ofta förekommer ett samspel mellan lärare och elever under 

lektionerna. Vanligast är att läraren pratar och att eleverna lyssnar. Läraren finns dock ofta till 

hands för att svara på frågor som rör ämnet. (Skolverket, 2005). 

 

Meckbach (2004) påvisar i resultaten från en intervjustudie med 16 lärare inom idrott och 

hälsa att det är vanligt att läraren låter eleverna vara med och planera undervisningens 

innehåll. Elevernas åsikter lyfts på så vis in i årsplaneringen av undervisningen där eleverna 

kan komma med nya förslag på aktiviteter. Det finns dock även lärare som planerar 

undervisningen på egen hand eller tillsammans med sina kollegor. I undervisningssituationen 

framgår att eleverna kan tillåtas att leda sina kamrater, att de får arbeta i grupp och att 

elevernas fantasi kan utnyttjas för att de ska bli delaktiga. Vissa lärare har dock en uppfattning 

om att aktivitetsgraden sjunker och att en del elever inte deltar om de själva får ansvara över 

undervisningen. (Meckbach, 2004). I NU-03 framgår däremot att eleverna har ett relativt lågt 

inflytande över undervisningens innehåll och arbetssätt. Det eleverna minst av allt kan 

påverka är prov samt hur lång tid som ägnas åt olika moment eller aktiviteter. (Skolverket, 

2005).   

 

Vidare framgår i NU-03 att få elever anser sig ha kännedom om ämnets kursplan. En större 

andel av lärarna än eleverna anser att eleverna blir insatta i kursplanens innehåll och ämnets 

betygskriterier. (Skolverket, 2005). Skolverket (2010) framhåller att: "Det är viktigt att 

eleverna själva får kännedom om läroplaner och kursplaner, först då blir det möjligt för 

eleverna att få inflytande över hur målen i kurs- och läroplaner ska kunna uppnås.". 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Denna studie syftar till att klargöra vad elevinflytande innebär för lärare inom idrott och hälsa 

i grundskolans senare år samt att undersöka vad de har för inställning till begreppet. Utifrån 

resultaten avses att belysa huruvida lärarna följer de anvisningar och ambitioner som 

läroplanen framhäver. Det innebär att framhålla om, och i så fall hur, lärare praktiserar 

elevinflytande. Avsikten är även att utifrån ett lärarperspektiv försöka reda ut hur 

elevinflytande skulle kunna bli en genomgående del av undervisningen i idrott och hälsa. 

Studien syftar likaså till att lyfta fram olika aspekter att ta hänsyn till i arbetet med 

elevinflytande samt att belysa vilka eventuella möjligheter och svårigheter som elevinflytande 

innebär.  

 

Denna undersökning strävar efter att ge svar på följande frågeställningar: 

 

1)  Vad har lärarna för uppfattning av och inställning till elevinflytande? 

2)  Hur förhåller sig lärarna till elevinflytande i det dagliga arbetet? 

3) Vilka redskap använder/anser lärarna vara möjliga att använda för att främja 

elevinflytande? 
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2 METOD 

2.1 Urval 

Denna undersökning grundas på ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011, s 433) då det visade 

sig vara svårt att finna lärare som ville eller hade möjlighet att delta. Tre lärare, varav en 

kvinna och två män, har deltagit i undersökningen. Två av lärarna arbetar sedan sex år 

tillsammans och har deltagit i såväl intervjuer som observationer. Dessa lärare observerades 

vid fyra lektionstillfällen vardera. Den tredje läraren arbetar på en annan skola och deltog 

enbart i en intervju eftersom denne inte hade möjlighet att delta i observationer. Samtliga 

lärare är utbildade och undervisar elever från årskurs 6 till årskurs 9 i idrott och hälsa. Idrott 

och hälsa var det enda ämnet som de undervisade i vid undersökningens tidpunkt, även om 

två av lärarna även är utbildade inom matematik och naturorienterande ämnen. Lärarna är 

mellan 35 och 41 år och har arbetat inom yrket mellan sju och 15 år. 

 

Avsikten var till en början att sex lärare skulle delta i undersökningen och att samtliga skulle 

delta i såväl intervjuer som observationer. Detta för att få en större bredd i undersökningen 

vilket skulle möjliggöra fler infallsvinklar i analysen. Det skulle i sin tur ge arbetet en högre 

generaliserbarhet. Förhoppningen var även att dessa sex lärare skulle ha kunnat delas in i två 

grupper som representerade relativt nyutbildade lärare respektive lärare med många års 

erfarenhet inom yrket. Efter att ha tillfrågat lärare från tio skolor där svaren från åtta av 

skolorna blev nekande begränsades undersökningen till lärare från två olika skolor. Det visade 

sig även att en av de tre lärarna som ville medverka endast hade möjlighet att delta i en 

intervju. Då undersökningens frågeställningar syftar till att ge exempel på hur lärare arbetar 

med elevinflytande inom idrott och hälsa ansågs antalet deltagande lärare ändå som 

tillräckligt för att besvara detta. Det bör dock påpekas att ett begränsat urval riskerar att ge ett 

smalt underlag vilket i sin tur betyder att resultatet inte kan generaliseras alltför mycket 

(Johansson & Svedner, 2010).  

 

2.2 Datainsamlingsmetoder 

I denna undersökning har två metoder i form av kvalitativa intervjuer och observationer 

kombinerats. Valet av att kombinera två metoder grundades bland annat på att stärka arbetets 

validitet. Fördelen med att använda olika metoder är att det ger fler möjligheter att besvara 

frågeställningarna vilket sin tur gör det möjligt att framhäva sanningsenliga slutsatser 

(Johansson & Svedner, 2010). Båda metoderna ansågs lämpliga för att skildra hur lärarna 

arbetar med elevinflytande, i synnerhet då lärarna vid intervjuerna kunde förklara vad de hade 

för teorier kring den praktik som framhävdes vid observationerna. Den kvalitativa 

intervjumetoden ansågs lämplig eftersom syftet med intervjuerna var att ta reda på lärarnas 

ståndpunkter och uppfattningar (Bryman, 2011). Den kvalitativa intervjumetoden valdes även 

för att få fylliga och detaljerade svar kring deras syn på elevinflytande. 

 

Eftersom undersökningen hade en relativt tydlig fokusering valdes den semistrukturerade 

intervjuformen för att ge svar på frågeställningarna (Bryman, 2011). Då syftet med 

intervjuerna var att få uttömmande svar om ett relativt begränsat område ansågs den 

semistrukturerade intervjun som lämpligast. Intervjuformen valdes eftersom intervjupersonen 

ges en stor frihet i att utforma svaren på sitt eget sätt (Bryman, 2011). Detta beror mycket på 

att ordningen som frågorna ställs i bestäms utifrån intervjupersonens svar (Johansson & 

Svedner, 2010). Eftersom intervjun baseras på en intervjuguide med specifika teman som ska 

beröras utformades en sådan utifrån frågeställningarna (Bilaga 1). Intervjuguiden syftar till att 



 12 

vara ett stöd för intervjuaren. Det betyder att det, utifrån intervjupersonens svar, även är 

möjligt att ställa frågor som intervjun till en början inte var avsedda att beröra men som ändå 

kan vara relevanta i undersökningen (Bryman, 2011). 

 

Observationer, i form av icke-deltagande, har varit en annan metod i denna undersökning. 

Den metod som har använts är den som Johansson och Svedner (2011, s 45) beskriver som 

”critical incidents”. På så sätt har observationerna fokuserats till viktiga händelser som 

förekommit under lektionerna. Vid dessa händelser har observationerna antecknats löpande 

med hjälp av en observationsblankett (Bilaga 2). Vilka händelser som skulle observeras 

bestämdes utifrån frågeställningarna och presenteras i observationsmanualen (Bilaga 2). 

Avsikten med observationerna var att se hur lärarna förhöll sig till elevinflytande i den 

dagliga undervisningen samt att se om de använde sig av några särskilda redskap för att bjuda 

in till detta. För att ta fasta på frågeställningarna fokuserades observationerna till att se hur 

lärarna kommunicerade med eleverna kring detta. Det var på så sätt endast replikväxlingar 

som registrerades.  

2.3 Procedur  

De deltagande lärarna kontaktades på olika sätt. En lärare kontaktades och tillfrågades via 

mail där information om undersökningens avsikt samt lärarens frivillighet i deltagandet 

framgick (Bilaga 3). Då läraren snabbt svarade att denne kunde tänka sig att delta vid en 

intervju avtalades även tiden för intervjun via mail. De andra lärarna söktes upp personligen 

och tillfrågades på deras arbetsplats. Även dessa blev informerade om arbetets syfte samt att 

deras deltagande var frivilligt. Då de direkt gav sitt samtycke i att medverka avtalades tider 

för observationer samt intervjuer. I samråd med dessa lärare beslutades även hur 

vårdnadshavarna skulle informeras och tillfrågas om deras barns medverkan i 

undersökningen. Dessa lärare var de enda som tillfrågades personligen om deras medverkan. 

De övriga lärarna, inkluderat de som gav nekande svar, kontaktades via mail. Anledningen till 

detta var dels att jag ville att de skulle få ta del av min information i lugn och ro och dels att 

jag ansåg det som den enklaste metoden att få tag i dem då de sällan är tillgängliga via telefon 

när de undervisar. Orsaken till att två av de deltagande lärarna ändå kontaktades personligen 

var att tiden hade börjat rinna iväg och att det därför krävdes snabba svar för att 

undersökningen skulle kunna påbörjas. 

 

2.3.1 Observationer 

Observationerna genomfördes vid undervisningen av fyra klasser i årskurs 8. Samtliga klasser 

kom från samma skola där klasserna undervisades två och två. Klasserna som hade lektioner 

tillsammans blandades och undervisades av båda lärarna samtidigt. Orsaken till att 

observationerna fokuserades till undervisningen av årskurs 8 var att de arbetar efter den nya 

läroplanen Lgr 11 (till skillnad från årskurs 9 som under detta läsår fortfarande arbetar utifrån 

Lpo 94). 

 

Inför observationerna informerades lärarna om deras frivillighet att delta och deras rätt att 

avbryta. En informationsblankett (Bilaga 4) delades även ut till vårdnadshavarna för de elever 

som skulle delta under de observerade lektionerna. Denna blankett lämnades därefter tillbaka 

till skolan med vårdnadshavarnas klargörande om huruvida eleven fick räknas till 

undersökningen eller inte. Endast konversationerna mellan lärarna och de elever vars 

vårdnadshavare gav sitt medgivande ingår i materialet.  
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Eftersom eleverna både hade fått informationsblanketterna och på förhand hade blivit 

informerade av lärarna om min närvaro krävdes ingen närmre presentation vid första 

observationstillfället. Vid observationerna iakttogs en lärare per lektion. Då undervisningen 

bedrevs utomhus var det vid vissa tillfällen svårt att inta en position varifrån allt kunde 

övervakas vilket ledde till att jag som observatör var tvungen att vara rörlig då lärarna 

förflyttades under lektionernas gång. Avståndet mellan den observerade läraren och mig som 

observatör anpassades därför efter att det hela tiden skulle vara möjligt att höra vad läraren sa. 

Observationerna genomfördes under hela lektionerna, vilka var cirka 60 minuter långa, men 

begränsades till vissa händelser där lärare och elever samtalade med varandra. Å ena sidan 

kan det måhända ha varit en nackdel att observera under en hel lektion eftersom det ställer 

höga krav på observatörens fokus. Å andra sidan gav det mig möjlighet att uppfatta olika 

slags samtal under lektionens gång mellan lärare och elever. Jag upplevde det inte heller som 

någon svårighet att observera under så pass lång tid eftersom det var minst 15 minuters paus 

mellan lektionerna. 

 

Observationerna registrerades med penna och en på förhand utarbetad observationsblankett. 

Händelserna som skulle observeras utgick från olika sätt att påverka lärarens arbetssätt eller 

undervisningens upplägg och innehåll. Detta gjordes dels genom att se på lärarens agerande 

vid klagomål, önskningar och liknande från eleverna och dels utifrån hur läraren agerade om 

denne ville involvera eleverna. För att se om och i så fall hur lärarna inbjöd till elevinflytande 

valde jag dessutom att registrera om det var lärarna eller eleverna som tog initiativet till 

inflytandet. En fullständig översikt på resultaten från observationerna är inte bifogade men 

finns lagrade. 

 

2.3.2 Intervjuer 

Ungefär en vecka innan intervjun skulle äga rum blev lärarna informerade om intervjuns syfte 

och upplägg. Innan intervjuerna gjordes genomfördes även en pilotintervju med en bekant 

inom lärarprogrammet vilket möjliggjorde vissa redigeringar i intervjuguiden och 

intervjutekniken. Det gav även en indikation på hur lång tid intervjun skulle ta att genomföra. 

Lärarna hade själva fått bestämma tidpunkt och plats för intervjun. Intervjuerna genomfördes 

individuellt och på den plats som den enskilde läraren hade valt. En av intervjuerna skedde i 

lärarens arbetsrum som låg i anslutning till idrottssalen. De övriga två ägde rum i ett 

samtalsrum på skolan. Samtalen inleddes med att lärarna blev försäkrade om deras anonymitet 

samt informerade om deras rätt att avbryta. Eftersom det är en fördel att spela in kvalitativa 

intervjuer så blev lärarna även tillfrågade om de gav sitt medgivande till att intervjun spelades 

in med diktafon, vilket samtliga tillät (Johansson & Svedner, 2010). I samband med detta 

garanterades lärarna om att materialet skulle behandlas konfidentiellt. 

 

Intervjuerna inleddes med frågor om intervjupersonens bakgrund. Därefter ställdes en relativt 

allmän fråga för att få intervjupersonen att slappna av och bli bekväm i situationen. Intervjun 

tog sedan form utifrån intervjupersonens svar på den inledande frågan. I ett fall kom 

intervjupersonen självmant in på sin egen ståndpunkt och sina egna uppfattningar redan vid 

den inledande frågan vilket gjorde att frågorna kunde fokuseras kring detta relativt tidigt i 

intervjun. I de andra fallen krävdes fler allmänna frågor om ämnet för att intervjupersonerna 

skulle bli bekvämare i situationen. För samtliga intervjuer gällde dock att ju längre tiden gick 

desto mer öppnade sig intervjupersonerna och gav allt mer uttömmande svar på frågorna. 

Målet för mig som intervjuare var att förhålla mig opartiskt och uppmuntrande till 

intervjupersonernas svar på frågorna. Att visa intresse och en öppenhet kring olika tankesätt 

ansågs viktigt för att få utförliga och sanningsenliga svar. 
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Under intervjuerna följdes inte intervjuguiden i någon särskild ordning utan frågorna ställdes 

då intervjupersonens svar gav en naturlig ingång till nästa fråga eller ämne. För att få djupa 

och utförliga svar ställdes följdfrågor eller spontana frågor som följde upp riktningen på 

intervjupersonens svar. Intervjupersonen tilläts prata fritt om frågorna vilket ansågs relevant 

då det var personens enskilda uppfattningar om frågorna som var intressanta. När 

intervjuguidens frågor eller ämnen hade berörts tillfrågades intervjupersonen om det var något 

ytterligare som denne ville ta upp eller tillägga. Två av intervjupersonerna valde att tala vidare 

om ämnet vid denna fråga. Samtliga intervjuer tog mellan 30 och 45 minuter. 

 

2.3.3 Intervjuguide 

Intervjuguiden (Bilaga 1) tog sin form utifrån de frågeställningar som arbetet fokuserats till. 

Frågeställningarna, med andra ord forskningsfrågorna, bröts ner i mindre och mer detaljerade 

delar som efter en del bearbetning fick utgöra intervjufrågorna (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Avsikten var att formulera så korta och enkla frågor som möjligt utifrån den del av 

elevinflytande som frågan hade för avsikt att beröra (Kvale & Brinkmann, 2009). Tanken med 

intervjuguiden var att flera typer av intervjufrågor, såsom uppföljningsfrågor, sonderande 

frågor och direkta frågor, skulle kunna ställas för att ge en tydlig bild av vad intervjupersonen 

hade att säga (Kvale & Brinkmann, 2009). Dessa olika typer av frågor skulle dessutom 

tydliggöra inledningen och avslutningen av intervjun. 

 

Intervjufrågorna listades i intervjuguiden i en ordning som skulle kunna vara potentiell vid en 

intervju. Tanken med detta var att det skulle bli lättare att hitta i intervjuguiden då frågor som 

möjligtvis skulle kunna kopplas till varandra låg relativt nära varandra (Bryman, 2010). Att 

enkelt kunna hitta i intervjuguiden ansågs särskilt viktigt för att möjliggöra lyhördheten för 

intervjupersonens svar. Då skulle med andra ord mer fokus kunna läggas på intervjupersonen 

än på att leta passande uppföljningsfrågor i intervjuguiden. För att ytterligare förenkla 

genomförandet av intervjun placerades potentiella följdfrågor under varje fråga. Det 

begränsade dock inte möjligheten att ställa andra följdfrågor under intervjun. Följdfrågor som 

”varför” undveks vid utformningen av intervjuguiden eftersom sådana frågor kan upplevas 

som ifrågasättande (Kvale & Brinkmann, 2009). Istället fokuserades följdfrågorna till ”vad” 

och ”hur” för att dessa skulle möjliggöra en målande och mer djupgående beskrivning av 

intervjupersonens svar.  

2.4 Analysmetoder 

Då observationerna utgick från ett visst antal kritiska händelser började analysen vid att 

analysera varje enskild händelse. Analysen avsåg på så sätt att lyfta fram lärarens agerande i 

varje enskild händelse. Då de enskilda händelserna hade analyserats samlades dessa för att 

urskilja olika mönster i lärarnas ageranden. 

 

Efter intervjuerna fördes ljudupptagningen över till dator som sedan användes vid den 

manuella transkriberingen av intervjuerna. Vid transkriberingen av intervjuerna registrerades 

replikerna ordagrant. De citat som redovisas i arbetet har dock redigerats för att göra dem mer 

läsvänliga samt för att minska risken för identifiering av intervjupersonerna utifrån dialekter 

och talspråk. Redigeringarna har fokuserats till att ta bort upprepningar och eventuella 

pausljud som ”eeeh” eller ”hmm”. Dessa redigeringar ses som marginella och bör på så sätt 

inte påverka uttalandenas innebörd. 

 

De transkriberade intervjuerna lästes igenom ett flertal gånger där svaren därefter delades in 

utifrån undersökningens frågeställningar. Frågeställningarna sågs som huvudkategorier vilka 
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användes för att sortera ut det relevanta i intervjusvaren. De intervjusvar som behandlade 

respektive frågeställning granskades därefter ännu en gång för att urskilja olika teman. Denna 

metod kan liknas med det som Johansson och Svedner (2010, s 37) benämner som 

”gruppering efter uppfattningar” och syftar till att belysa de gemensamma nämnare eller 

möjligtvis skilda uppfattningar som finns inom ett tema. Intervjupersonernas svar grupperades 

på så sätt inom de teman som berörts och de uppfattningar som framkommit. 

 

De mönster som framkom vid observationsanalysen jämfördes med de teman som togs fram 

från intervjuerna vilka slutligen sammanfördes till gemensamma teman (Figur 2). Dessa 

gemensamma teman utgör på så sätt rubriker där de samlade resultaten behandlas. 

 

 

 

Figur 2. Kortfattad redogörelse för undersökningens analysmetoder. 

  

Intervjuresultat Observationsresultat 

Sortering utifrån 
frågeställningar 

Granskning av enskilda 
händelser 

Framtagning av teman 
inom frågeställningarna 

Framtagning av 
mönster utifrån 

enskilda händelser 

Jämförelse av teman och mönster 

Gemensamma teman 
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3 RESULTAT 

3.1 Lärarnas uppfattning av och inställning till elevinflytande 

Rubriken avser att redogöra för vilka tankar och reaktioner begreppet elevinflytande för med 

sig hos intervjupersonerna. Orden uppfattning och inställning har olika betydelse i denna 

frågeställning. Med uppfattning avses att redogöra för hur lärarna ser på elevinflytande som 

fenomen. Där klargörs med andra ord begreppets innebörd för dessa lärare. Inställningen 

redogörs därefter genom att förklara vilka känslor och värderingar som begreppet för med sig 

hos lärarna. Dessa beskrivningar behandlas under separata rubriker. 

 

3.1.1 Uppfattningen av elevinflytande 

De lärare som intervjuades hade en relativt gemensam bild av vad elevinflytande innebär för 

dem. Från deras beskrivningar av fenomenet kan uppfattningarna delas in i två kategorier som 

i sin tur grenar ut i generella exempel (Figur 3.1).  

 

 
 

Figur 3.1. Lärarnas gemensamma uppfattningar om elevinflytande som fenomen inom ämnet 

idrott och hälsa. 

 

De kategorier som klargjordes var 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. Med detta menades att eleverna har möjlighet att i 

samspråk med läraren och med kursplanen som utgångspunkt styra över vad undervisningen 

ska innehålla. En lärare uttryckte: 

 
Eleverna får vara med i planeringen och lägga upp undervisningen. Om man ska 

köra momentet kondition så kan de få vara med och bestämma på vilket vis de vill 

konditionsträna, exempelvis om de vill träna med boll, enskilt eller i grupp. 

Elevinflytande för mig är alltså att de kan vara delaktiga i upplägget. 

(Intervjuperson 3) 

Kollektivets 
inflytande i 
planering 

•  VAD 
Eleverna har möjlighet att 
påverka vilka moment som ska 
göras. 
 

•  HUR 
Eleverna har möjlighet att 
påverka vilka upplägg och 
arbetssätt som ska användas. 

Individens 
inflytande i 

den egna 
utvecklingen 

•  INSATT I UTVECKLINGEN 
Eleverna har möjlighet att få 
feedback från läraren om 
arbetsinsatser och färdigheter. 
 

•  INDIVIDUELLA VAL 
Eleverna har möjlighet att välja hur 
eller med vad de vill arbeta för att 
utvecklas. 

Elevinflytande 

som fenomen 
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Även de andra lärarna förklarade att eleverna bör kunna påverka vilka moment som ska 

utföras under läsåret. Tillika framkom att elevinflytande i planeringen även innebär att 

eleverna får möjlighet att påverka hur undervisningen ska bedrivas. Utifrån de moment som 

eleverna har varit med och planerat bör de således även ha inflytande över hur upplägget för 

momenten ska se ut samt vilka arbetsmetoder som ska användas. Enligt lärarna kunde det 

antingen röra sig om att eleverna själva leder undervisningen eller att lärarens ledarskap 

anpassas efter elevernas önskemål och åsikter. 

 

Det individuella inflytandet beskrevs utifrån att varje elev bör vara delaktig i sin egen 

utveckling. Detta inflytande kunde enligt lärarna innebära att eleverna får kontinuerlig 

feedback från läraren om den enskilda individens arbetsinsatser och färdigheter inom ämnet. 

Det leder på så sätt till att eleverna blir mer insatta i vad de behöver arbeta med för att nå de 

kunskapsmål som ämnet innehåller. Individens inflytande över den egna utvecklingen kunde 

enligt lärarna även innebära att eleverna får möjlighet att utforma undervisningen på ett sätt 

som utvecklar dem. Med det menades att eleverna bör ha en viss frihet i att bestämma på 

vilket sätt de vill arbeta för att nå de personliga målen. Även valbara aktiviteter gavs som 

exempel då lärarna menade att individen på så sätt får ta ansvar över att välja något som 

utvecklar dem. 

 

3.1.2 Inställningen till elevinflytande 

Vid intervjuerna framkom att lärarna såg elevinflytande som något positivt och 

eftersträvansvärt. De förmodade att elevinflytande kan leda till positiva effekter, som att 

eleverna får ökad motivation och drivkraft till ämnet samt att det kan medföra mindre gnäll 

och bättre stämning under lektionerna. Kontentan av intervjuerna tydde även på att begreppet 

elevinflytande förde med sig en viss oro och osäkerhet hos lärarna.  

 
Jag vet inte hur det skulle gå till om de skulle vara med. Det är jättesvårt, jag vet 

inte hur man… hur det skulle gå till. Alla ska ju egentligen ha en individuell 

utvecklingsplan, men då skulle ju alla ha individuella lektioner också. Det är ju 

jättesvårt. 

 (Intervjuperson 1) 

 

Det framkom att osäkerheten till stor del låg i att lärarna hade en uppfattning om att 

elevinflytande innebär sämre kontroll hos läraren. Att släppa kontrollen över undervisningen 

var något som både ansågs som skrämmande och jobbigt.   

 
Till viss del så tycker jag att det är jättebra att eleverna har inflytande för då 

känner de att de är delaktiga och då kanske det motiverar dem. Samtidigt gäller 

det ju att få in allting som ska få plats under terminen eller läsåret och det kan 

vara lite svårt att få till. Det finns ju många olika viljor i en klass och det blir lite 

problematiskt på något vis. Men samtidigt ser jag ju fördelarna med det också och 

förstår poängen med elevinflytande. 

(Intervjuperson 3) 

 

Ytterligare en känsla som framkom var att elevinflytande upplevdes som ansträngande bland 

lärarna. Att arbeta med elevinflytande skulle enligt intervjupersonerna innebära mer arbete 

och framförallt ett nytt sätt att lägga upp undervisningen på.  
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3.2 Hur lärarna förhåller sig till elevinflytande i det dagliga arbetet 

Denna del kommer i synnerhet att fokusera till vad som framkommit under observationerna 

samt lärarnas reflektioner kring det praktiska arbetet som de bedriver. Det har delats in i de 

gemensamma teman som framkommit från de olika datainsamlingsmetoderna vilka i sin tur 

kan symbolisera olika delar i undervisningen. Generellt sett kan sägas att lärarna själva inte är 

nöjda med sitt arbete med elevinflytande. Vid intervjuerna uttryckte två av lärarna det så här: 

 
Man skulle ju kunna bli bättre, borde ju kunna bli bättre. Göra det ordentligt. 

(Intervjuperson 2) 

 
Vi är medvetna om det. Men vi får inte till det riktigt och vi lägger nog inte så 

mycket tid på att få in det i undervisningen heller [---] Men jag känner faktiskt att 

jag nog bör läsa på lite mer om inflytande och delaktighet. Ärligt talat så är det 

bra att bli medveten om det för vi kör ju på i samma gamla banor. 

(Intervjuperson 1) 

 

3.2.1 Elevers möjligheter att göra val 

Vid intervjuerna framkom att lärarna ibland brukar låta eleverna välja mellan olika aktiviteter 

under lektionerna. Det inträffade även under observationerna att eleverna fick göra 

gemensamma val om vilken aktivitet som skulle bedrivas eller om regler och utformning 

inom en given aktivitet. Dessa val utmynnade sällan i någon vidare diskussion bland eleverna 

utan besluten togs oftast genom att en eller ett fåtal elever satte igång en aktivitet med 

anvisningar till de övriga om hur det skulle gå till. Lärarna förklarade vid intervjuerna att det 

oftast var de äldre och något mognare eleverna, vilket oftast var elever i årskurs 9, som fick 

möjligheten att välja mellan olika aktiviteter och enligt lärarna var det även något som 

eleverna uppskattade. Det framkom dock att lärarna var något tveksamma till om 

valmöjligheter egentligen kunde räknas som ett reellt elevinflytande i de fall då läraren har 

beslutat vilka aktiviteter som eleverna får välja mellan. På ett annat sätt menade de att det kan 

vara en form av elevinflytande om aktiviteterna som eleverna tillåts välja mellan baseras på 

vad eleverna tidigare har önskat att få göra. 

 

Vid observationerna inträffade situationer där eleverna till en början tilläts göra individuella 

val som lärarna sedan ifrågasatte. Lärarens invändning ledde oftast till att eleverna ändrade 

sina beslut och gjorde som läraren tyckte. Detta illustreras i ett exempel från en lektionsstart i 

orientering: 
 

Lärare 2 – Ni får välja om ni vill köra själva eller tillsammans. 

Elev – Vi vill köra tillsammans. 

Lärare 2 – Ska ni inte köra själva då så vi ser att ni kan orientera? 

Eleverna ger ingen respons men väljer att orientera enskilt. 

(Observationstillfälle 5) 
 

Vid intervjuerna framkom att lärarna ofta baserar elevernas valmöjligheter på hur väl 

grupperna fungerar. Ytterligare en faktor som avgör är vilken typ av aktivitet som bedrivs. 

Lärarna menade att vissa aktiviteter och således även vissa grupper kräver mer styrning än 

andra. På så sätt kan även vissa elever i en klass få möjlighet att välja mer fritt om de kan ta 

ansvar för sin utveckling. 
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3.2.2 Regeldiskussioner 

En av lärarna som intervjuades förklarade att regler är det enda som denne kunde erinra sig 

om att eleverna brukar få vara med och bestämma över under dennes lektioner. Även de 

övriga lärarna menade att regler ofta är någonting som eleverna tillåts vara med och påverka. 

Vid observationerna var även regeldiskussioner en av de vanligast förekommande 

konversationerna mellan lärare och elever. Dessa diskussioner uppstod såväl inför som under 

aktiviteterna där både lärare och elever kunde vara initiativtagare. Ett samband bland dessa 

iakttagelser var att lärarna inte gav någon respons på elevernas uttalanden vid lärarledda 

genomgångar inför aktiviteterna medan de däremot gav respons om elevernas uttalanden ägde 

rum under själva aktiviteten. 

 

Det framgick vid intervjuerna att lärarna sällan planerar att eleverna ska få vara med och 

påverka regler utan att det snarare är en känsla som de får under en diskussion. Dessa tillfällen 

kan uppstå om eleverna är oense eller om det är eleverna som tar initiativet och exempelvis 

kommer med förslag på regler att använda. Så här förklarar en av lärarna: 

 
Det är ju bara tillfällen när man känner att det här skulle de faktiskt kunna få vara 

med och påverka. Att man kommer på det precis då om de kommer med något 

förslag. Det är ju sällan eller aldrig som jag inför en lektion tänker att de kan få 

vara med och bestämma utan det blir tillfälligheter som avgör. 

(Intervjuperson 1) 

 

3.2.3 Grupp- och lagindelning 

Ytterligare en del som upptog kommunikationen mellan lärare och elever vid observationerna 

var grupp- och lagindelning. Detta rörde sig oftast om att eleverna hade synpunkter på de 

grupper eller lag som lärarna delade in dem i. Lärarna klargjorde även vid intervjuerna att 

grupp- och lagindelning är en del i undervisningen som ibland för med sig klagomål från 

eleverna men att det enligt dem är en viktig ansvarsdel i rollen som lärare. Därför är detta 

även något som de själva vill styra. De menade dock att eleverna kan påverka indelningarna 

genom att ge förslag eller genom att framföra önskemål. En lärare uttalade sig så här: 

 
Kanske att de kan påverka gruppindelningar till en viss del, men jag vill inte att de 

själva ska påverka vilka som ska vara i samma grupp för det finns alltid någon som 

inte har någon att vara med och som alltid kommer att känna sig utanför. Så där 

försöker jag undvika att de ska vara med och påverka. Sen kan man ju ibland få 

klagomål och då kan man fundera över hur man vill göra grupperna nästa gång. 

Men jag vill styra. Jag kommer aldrig tillåta att eleverna styr själva. 

(Intervjuperson 1) 

 

Det visade sig även vid observationerna att eleverna kunde få gehör för sina önskemål trots att 

det var lärarna som styrde processen. Det kunde exempelvis handla om att eleverna önskade 

att bli indelade i tjej- och killgrupper. Tydligt framkom även att lärarna hanterade elevernas 

åsikter med att ge muntlig respons då de hade en annan åsikt än eleverna medan de inte gav 

någon muntlig respons alls utan endast handlade likt elevernas förslag då lärarna ansåg 

elevernas åsikter som genomförbara. 

 

3.2.4 Lektioners innehåll och utformning 

Vid intervjuerna framgick det att lärarna oftast har en tydlig plan för vad som ska göras när de 

går till en lektion. Eftersom de redan har en plan brukar de sällan göra något särskilt för att 
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bjuda in eleverna i beslutsprocesser kring lektionernas innehåll och utformning. En lärare 

förklarade: 

 
Det är ingen tanke som jag har inför en lektion, att jag tittar på vad de kan 

påverka, utan jag kör liksom mitt race. 
(Intervjuperson 1) 

 

Samtliga lärare som intervjuades förklarade således att det oftast är de som lärare som 

bestämmer lektionernas huvudmoment. Detta beslutas oftast vid planeringen av en längre 

period som omfattar några veckor. En av lärarna menade dock att eleverna trots det styrda 

huvudmomentet ändå har vissa möjligheter att påverka utformningen av en del lektioner. 

Läraren förklarade att det är viktigt att undervisningen passar så många elever som möjligt för 

att de ska känna sig bekväma under lektionerna. Lärarens sätt att låta eleverna påverka 

utformningen av lektionerna handlar oftast om att de kan styra över vissa detaljer inom 

huvudmomentet. Det kan exempelvis vara att de, utifrån ett direktiv om tidsomfattning, får 

välja hur de vill värma upp. På samma sätt brukar denne lärare låta eleverna enskilt bestämma 

på vilket sätt de vill konditionsträna de gånger som det har lagts in i planeringen. Läraren 

förklarade att det då inte handlar om förutbestämda alternativ som eleverna väljer mellan utan 

att de själva får utforma ett tillvägagångssätt. 

 

En del som skiljde lärarnas uppfattningar om deras arbete för att bjuda in till elevinflytande 

var huruvida de brukar diskutera lektionernas upplägg med eleverna. En av lärarna förklarade 

att denne ofta brukar låta eleverna reflektera kring lektionerna för att ta reda på vad de har 

tyckt och hur det har gått. Denna reflektion brukar ske muntligt i grupp vid lektionens slut. På 

samma sätt förklarades att läraren har som ambition att vara lyhörd under lektionernas gång 

för att kunna ändra upplägget till nästa lektion om det visar sig att eleverna har synpunkter på 

något. De andra lärarna menade att de sällan bjuder in eleverna till att vara delaktiga och 

tyckte inte heller att eleverna brukar vilja vara med och bestämma. Vid observationerna 

diskuterades lektionernas innehåll eller utformning vid ett fåtal tillfällen. De flesta av dessa 

diskussioner togs upp med initiativ från eleverna och rörde sig oftast om frågor eller åsikter 

kring lärarnas beslut om lektionernas innehåll. Ett exempel hämtas från en lektion i lacrosse: 

 
Elev – Varför hittar ni på egna lekar för? 

Lärare 1 – För att vi ska variera oss och inte göra samma sak hela tiden. 

Eleven går därifrån utan att säga något. 

(Observationstillfälle 2) 

 

Vid intervjuerna påpekade båda lärarna som deltog vid observationerna att deras elever verkar 

väldigt nöjda med undervisningen och att den respons som de får från eleverna oftast är 

positiv. De förklarade att det självfallet händer att de får negativ kritik men att det sker ytterst 

sällan. Den negativa kritiken handlar oftast om att eleverna anser att lektionernas innehåll är 

tråkigt eller ansträngande. En lärare förklarade: 
 

Om vi kör styrka eller fys så kan de ju tycka att vi ska göra något annat istället. De 

vill byta ut styrkepassen och konditionspassen, så är det ju. Då ser man ju 

naturligtvis en tendens att de tycker att det är tråkigt om det är jobbigt. Så är det ju 

generellt inom hela idrottsämnet. 
(Intervjuperson 2) 

 

I övrigt hade de en gemensam bild av att elevernas kritik ofta riktades mot att det var dålig 

variation i undervisningen. De påpekade även sina brister i att de vid sådana tillfällen sällan 
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brukar fråga eleverna om alternativa aktiviteter och att eleverna självmant inte heller brukar 

komma med några konkreta förslag. Vid observationerna ställdes inte heller några frågor om 

elevernas förslag när de framfört frågor eller åsikter. Istället besvarades klagomålen av lärarna 

med förklaringar kring varför de valt att lägga upp lektionen på ett visst sätt. Detta gjorde 

också att det inte uppstod någon fortsatt diskussion kring frågan. 

 

3.2.5 Förhållningssättet till den bedrivna undervisningen 

Det framkom vid intervjuerna att ingen av lärarna på ett medvetet sätt försöker att bjuda in 

eleverna till att vara delaktiga. De var dessutom eniga om att elevinflytandet skulle kunna 

vara en mycket större del i undervisningen än vad de har lyckats åstadkomma. En av lärarna 

uttryckte: 

 
Jag känner helt ärligt att det här med elevinflytande skulle kunna göras mycket 

bättre än vad jag gör det. Helt klart. Det är inget snack om den saken. 
(Intervjuperson 3) 

 

Vad som är orsakerna till att lärarna inte praktiserar ett elevinflytande som de är tillfreds med 

redovisas i Figur 3.2. 
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Figur 3.2. Lärarnas samlade uppfattningar om varför elevinflytande inte praktiseras. 

 

3.2.6 Ursprung hos eleverna 

Lärarna framhöll vid intervjuerna att de uppfattade eleverna som oengagerade och delvis även 

ointresserade av att ha inflytande över undervisningen. De menade att eleverna sällan 

efterfrågar inflytande och att de heller inte tar tillvara på de tillfällen som de tillåts att vara 

delaktiga i beslut. En av lärarna förklarade det genom att säga: 

 
Ibland så tror jag att det ställs för höga krav på dem. De verkar inte vara så 

intresserade när man pratar med dem om elevinflytande. Det står att de ska göra si 

och så, att de ska vara med och påverka, men när man väl för diskussionen med 

dem så finns det oftast ingen som hoppar på och vill vara aktiv. De tycker väl att 

det är bra som det är och vill inte engagera sig. Så det är svårare för oss att få dem 

med än liksom deras rättigheter till att ha inflytande. 
(Intervjuperson 2) 
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Utöver det bristande intresset upplevde även lärarna att eleverna inte har tillräckliga 

kunskaper för att utöva inflytande. Lärarna framhöll att de otillräckliga kunskaper som 

eleverna uppvisar gäller såväl ämnets innehåll i förhållande till kursplanen som färdigheterna 

i att arbeta demokratiskt. Svårigheterna i att arbeta med elevinflytande grundas således i att 

eleverna sällan har kunskaper i hur det kan gå till. Från intervjuerna framkom även att denna 

okunskap kan bero på att eleverna inte är tillräckligt mogna för att sätta sig in i 

styrdokumentens mål och innehåll.  

 
Vi tycker väl att vi pratar med dem om vad de ska kunna och vad de ska göra samt 

olika sätt för att nå dit, men de är nog lite som när en annan blir elev – man sätter 

sig till ro. Engagemanget sjunker litegrann på en annan då också. 

(Intervjuperson 2) 

 
Vi går ju igenom en gång per termin hur vår läroplan ser ut med mål och 

betygskriterier, men de lyssnar ju inte. 

(Intervjuperson 1) 

 

Ytterligare en orsak som synliggjordes vid intervjuerna var att lärarna ansåg att vissa grupper 

kräver ett styrande ledarskap. Detta kan antingen bero på att eleverna inte är tillräckligt 

mogna för att ta eget ansvar eller att grupperna är för heterogena för att kunna enas. Det 

framkom därigenom att det kan vara relativt svårt att arbeta med grupper där det finns många 

olika viljor och intressen hos eleverna vilket då kan resultera i att det inte ges utrymme för 

elevinflytande. 

 

3.2.7 Ursprung hos lärarna 

En viktig orsak till att lärarna tyckte att de inte lyckas arbeta med elevinflytande berodde 

enligt dem på att de inte vet hur de ska gå till väga. De framhöll att de saknar kunskaper om 

och medel för att verkställa ett elevinflytande som fungerar. Samtidigt menade de att de 

riktlinjer som finns om elevinflytande i läroplanen riskerar att glömmas bort eller hamna i 

skymundan då fokus ofta läggs på de konkreta kunskapsmålen som framgår i kursplanen. 

Tillika framstod kursplanen till viss del som en begränsning för elevernas inflytande då det 

inte finns utrymme för att utföra andra moment än den anger om eleverna ska kunna nå 

målen. Utifrån intervjuerna framhölls även att elevinflytande inte praktiseras på grund av att 

det som lärare ofta är enklare att planera undervisningen på egen hand.  

 
Vi är väl bekväma vi också. Det är lättare att planera allting själv. Ska eleverna 

vara med och påverka så blir det naturligtvis mer arbete runt omkring. Så det kan 

säkert vara något sådant som också spelar in. 

(Intervjuperson 2) 

 

Vidare framkom bilden av att elevinflytande kräver mer arbete om lärarna inte har några 

erfarenheter av eller medel för att arbeta med det. Dessutom ansåg lärarna att vissa moment 

eller aktiviteter i undervisningen kräver ett tydligt ledarskap vilket gör att eleverna inte tillåts 

vara delaktiga i utformningen eller planeringen.  

 
Så det är lite beroende på vad som står i läroplanen och lite beroende på vad det 

är för aktivitet. Man vill ju som lärare få en lektion att fungera, liksom att det ska 

flyta på. Då får man styra upp på olika sätt där det ibland passar att eleverna får 

välja fritt och ibland inte. Då måste man vara tydligare i sin styrning som lärare. 

(Intervjuperson 3) 
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Utöver lärarnas mål om att lektionerna ska flyta på menade de att det tydliga ledarskapet 

många gånger även beror på att de inom vissa moment känner ett stort ansvar över elevernas 

säkerhet. Ett exempel på ett sådant moment är simundervisningen. 

 

3.2.8 Ursprung hos skolan 

Lärarnas uppfattningar om varför de inte lyckas arbeta med elevinflytande grundar sig till viss 

del även i de förutsättningar och riktlinjer som finns i skolan. En väsentlig orsak som belystes 

under intervjuerna var att elevgrupperna och lokalerna försvårade arbetet. Med detta avsågs 

att stora elevgrupper gjorde det svårare att göra eleverna delaktiga än om lärarna undervisade 

färre elever i taget. Samtidigt förklarade de att små eller begränsat utrustade lokaler försvårar 

arbetet vilket kräver en detaljerad planering av hur undervisningen ska bedrivas. På ett 

liknande sätt framhölls att de ekonomiska resurserna begränsar möjligheten att låta eleverna 

bestämma vad som ska ingå i undervisningen. Lärarna gav exempel på att eleverna gärna vill 

testa idrotter eller aktiviteter som ligger utanför skolans område vilket kräver en viss ekonomi 

för att kunna genomföra. I samband med detta framhöll de även att större utflykter eller längre 

aktiviteter oftast inte är möjliga att genomföra på grund av att såväl lärarna som eleverna har 

ett schema att följa. Dessutom menade lärarna att den tid som de förmodar att det behövs för 

att ge eleverna inflytande varken finns i eller utanför undervisningstiden. Den tid som de 

träffar eleverna är enligt dem begränsad och de upplever dessutom att de inte har tillräckligt 

med tid utanför undervisningen för att planera en metod för att ge eleverna inflytande. Något 

som dessutom framkom genom intervjuerna var att diskussionen om elevinflytande inte 

bedrivs i skolan.  

 
Jag tycker inte att diskussionen om elevinflytande förs över huvud taget, inte inom 

något ämne. 
(Intervjuperson 1) 

 

Bland lärarna fanns en generell uppfattning om att diskussionen varken förs från ledningen 

eller bland kollegiet. De upplevde på så sätt att elevinflytande inte tas på allvar inom skolan 

som helhet. 
 

3.3 Redskap och arbetssätt för elevinflytande 

Nedanstående avsnitt behandlar olika delar i undervisningen där lärarna anser att 

elevinflytande kan förekomma. Inom dessa delar behandlas de redskap och arbetssätt som 

lärarna använder eller förmodar skulle vara möjliga att använda i undervisningen. 
 

3.3.1 Planering 

Något som alla lärare någon gång hade testat var att låta eleverna komma med förslag på 

tänkbara aktiviteter vid höstterminens första lektionstillfälle. Detta förklarades som att lärarna 

först brukar ha en övergripande genomgång av kursplanens direktiv om undervisningens mål 

och innehåll och att eleverna därefter får önska vilka övriga moment som ska vara med. De 

moment som eleverna önskar brukar lärarna därefter lägga in med jämna mellanrum i 

läsårsplaneringen. Lärarna menade dock att detta redskap skulle kunna utvecklas om mer tid 

avsattes för planering tillsammans med eleverna.  
 

Jag skulle vilja ha kvar den tiden som vi har till rörelse men kanske även få mer tid 

för just sådana här saker, att de skulle kunna vara med i planeringen på ett bättre 

sätt och styra upp mer. 

(Intervjuperson 3) 
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Samtliga lärare ansåg även att eleverna skulle behöva utbildning i elevinflytande för att 

planeringstillfällena skulle fungera. En av lärarna förklarade det så här: 

 
Jag tror att först och främst så måste man förbereda klassen eller gruppen på vad 

elevinflytande är. Där kan man kanske först gå igenom vad de kan påverka och 

sedan även hur man kan göra, så att de lär sig det. Det är nog framförallt 

utbildning i elevinflytande som krävs. 

(Intervjuperson 2) 

 

Vidare menade lärarna att tiden till planering även behövs för att eleverna ska kunna bli mer 

insatta i kursplanen. Utifrån det skulle eleverna då kunna vara med och påverka hur målen ska 

uppnås. De skulle även kunna påverka hur mycket tid som ska ägnas åt att uppnå målen vilket 

kan vara viktigt för att de ska ha möjlighet att nå de betyg som de siktar på. 

 

3.3.2 Undervisning 

Valbara aktiviteter har behandlats tidigare i resultatdelen och var även en del i elevinflytande 

som lärarna ansåg fungerade väldigt bra med de flesta klasserna. Det vanligaste redskapet 

som en av lärarna använder för att främja elevinflytandet under lektionstid är att eleverna 

tillåts utforma huvudmomentet på ett sätt som passar dem. Det kan exempelvis vara att de 

själva får välja hur de tränar kondition eller hur de värmer upp inför en aktivitet. Vid 

intervjuerna framkom att lärarna ansåg att elevinflytandet under lektionerna till stor del 

handlar om att eleverna kan få en viss frihet och på så sätt ta eget ansvar. Ytterligare ett 

redskap som alla lärare har använt är elevledda lektioner. En av lärarna förklarade: 

 
Det är någonting som jag kör med åttor och nior och har gjort under alla åren här 

på skolan. Vissa perioder under läsåret så delar jag in dem i mindre grupper där 

de själva får planera, ja, precis vad de vill och genomföra det med klasserna. Det 

är populärt. Det tycker de är kul. 

(Intervjuperson 3) 

 

Lärarna förklarade att eleverna genom denna arbetsmetod tillåts vara delaktiga och ta ansvar 

för vissa delar i undervisningen. Det sågs även som ett bra tillfälle för att eleverna ska kunna 

genomföra nya övningar, spel och lekar. 

 

3.3.3 Utvärdering 

Skriftliga utvärderingar som innefattar en hel termin är något som samtliga av lärarna någon 

gång har genomfört. De menade dock att det inte gav så mycket och att det därför inte var 

något som de fortsatte med. Från observationerna framgick dock ett mindre omfattande sätt 

att utvärdera undervisningen. Redskapet innebar att läraren vid lektionens slut samlade 

eleverna och frågade hur de tyckte att lektionen hade varit. Eleverna tilläts svara fritt inför 

gruppen. En av de andra lärarna förklarade att denne likt exemplet från observationerna 

brukar diskutera mycket med eleverna vid lektionernas slut för att de ska få reflektera kring 

hur lektionerna har gått och hur de har varit. Det är ett redskap som denne lärare använder 

ofta och som läraren även upplever som välfungerande. Läraren förklarade dock att det även 

kan finnas brister i att reflektera muntligt:  

 
Nackdelen kan ju vara att en elev inte vill säga något negativt till läraren, om den 

tycker att något är dåligt som jag gör eller säger. De kanske drar sig för att 
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berätta om de måste säga det muntligt, då är det kanske lättare att skriva. Men jag 

upplever ändå att det fungerar bra med reflekterandet, det tycker jag. 

(Intervjuperson 3) 

 

Även de andra lärarna såg utvärdering som ett möjligt redskap att främja elevinflytande 

förutsatt att det gjordes ofta. 
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4 DISKUSSION 

4.1 Sammanfattning 

I undersökningen framkom det att lärarnas uppfattningar om elevinflytande kan delas in i 

kollektivt och individuellt inflytande. Det kollektiva inflytandet innefattar elevernas 

möjligheter att påverka planeringen av undervisningen medan det individuella inflytandet 

innebär att eleven kan påverka sin egen utveckling. Lärarna menade att de ser elevinflytande 

som något positivt men påpekade även att det är något som de anser är väldigt svårt att få till. 

De menade att de själva inte lyckats åstadkomma något elevinflytande som de själva är nöjda 

med och att de heller inte vet hur de ska göra för att lyckas. 

 

I det dagliga arbetet har de två lärarna som deltog vid observationerna sällan någon tanke att 

eleverna ska kunna vara med och bestämma. Istället har de ofta en tydlig plan för vad som ska 

göras under lektionerna och ”kör sitt eget race”. De gånger lärarna tar initiativet till att bjuda 

in eleverna till att vara delaktiga är oftast i samband med bestämmelser av regler. Ibland kan 

de äldre eleverna även få möjlighet att själva välja vilken aktivitet de vill ägna sig åt under 

lektionen. Den tredje läraren förklarade vid intervjun att denne ofta brukar låta eleverna 

utforma det huvudmoment som läraren har bestämt på ett valfritt sätt. Sammantaget inbjuder 

inte lärarna till inflytande särskilt ofta utan de gånger som saken diskuteras är ofta på initiativ 

från eleverna. Lärarna framhöll även att det sällan är någon medveten tanke de gånger som de 

låter eleverna bestämma utan att det oftast är tillfälligheter som avgör. 

 

Lärarna lyfte även fram olika orsaker till att elevinflytande inte praktiseras i den grad som de 

gällande läroplanerna framhäver. Dessa orsaker hade sitt ursprung i antingen skolan, lärarna 

eller eleverna. Lärarna framhöll ursprunget i skolan då de förklarade att diskussionen om 

elevinflytande inte förs från ledningen, att lokalerna är begränsade och att skolan inte har 

tillräckliga ekonomiska resurser. Dessutom menade de att elevinflytandet minskas då de 

arbetar med stora elevgrupper och efter ett pressat tidsschema. Lärarna framhöll även att 

problemet kan ligga i deras egen inställning till kursplanen då de menar att de sätter de 

konkreta kunskapsmålen i första hand och att kursplanen dessutom ses som en begränsning 

när det gäller möjliga aktiviteter och moment att utföra i undervisningen. De förklarade även 

att det begränsade elevinflytandet kan bero på att de själva är bekväma och väljer den enkla 

vägen att planera undervisningen utan eleverna. Den tydligaste orsaken som de lyfte fram i 

ursprunget hos dem själva var dock att de hade otillräckliga kunskaper om hur arbetet med 

elevinflytande kan bedrivas. De menade även att eleverna har otillräckliga kunskaper i att 

arbeta demokratiskt samt att de inte är tillräckligt mogna för att göra det. Lärarna hade även 

en uppfattning om att eleverna inte är intresserade av att vara delaktiga samt att de har svårt 

för att enas de gånger de väl får möjligheten att bestämma. 

 

Trots att lärarna inte är nöjda med deras arbete med elevinflytande om man ser till helheten 

kunde de ge några exempel på redskap eller metoder som de anser fungera för att eleverna ska 

få inflytande. De hade även ett fåtal teorier om hur elevinflytande skulle kunna främjas 

ytterligare och på sikt genomsyra verksamheten. Bland dessa användbara redskap framkom 

att eleverna borde kunna vara delaktiga i planeringen och utifrån kursplanens mål och innehåll 

ha inflytande över undervisningens moment och arbetsformer. Lärarna framhöll dock vikten 

av att eleverna utbildades i inflytande för att detta skulle vara möjligt. Ytterligare ett sätt att 

låta eleverna vara delaktiga skulle kunna vara att låta dem planera och leda lektionerna på 

egen hand. I undervisningssituationer menade lärarna att eleverna kan få inflytande över att 

utforma momenten på ett valfritt sätt eller bestämma över detaljer inom momenten. Det kan 

även innebära att eleverna själva får välja mellan olika aktiviteter att ägna sig åt. Även 
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utvärdering var ett redskap som lärarna angav. De menade att det bör ske ofta om det ska 

fungera samt att det gärna kan variera mellan muntlig och skriftlig utvärdering. Utvärderingen 

bör då innebära diskussioner och reflektioner kring undervisningen. 

4.2 Teoretisk tolkning och reflektion 

Utifrån de ovan redovisade resultaten kan jag konstatera att undersökningen har genomförts i 

enlighet med syftet och frågeställningarna. Den tredje frågeställningen gav ett relativt smalt 

underlag i förhållande till mina förhoppningar vilket förmodligen hade varit annorlunda om 

urvalet i undersökningen hade representerat lärare med vana att arbeta med elevinflytande. 

Trots detta har samtliga frågeställningar besvarats och dessutom gett underlag för vidare 

diskussion. I nedanstående rubriker kommer reflektioner att presenteras med utgångspunkt 

från resultaten. 

 

4.2.1 Utgångsläget 

Lärarnas uppfattning av elevinflytande som fenomen överensstämmer relativt väl med den 

definition som denna undersökning utgår ifrån. Med detta menas att inflytandet kan vara såväl 

kollektivt som individuellt där antingen klassen kan påverka undervisningens innehåll och 

former eller att den enskilde eleven kan påverka sin egen utveckling inom ämnet. 

Anmärkningsvärt är dock att lärarna, till skillnad från Tholander (2005), inte nämnde 

utvärdering som någon form av elevinflytande utan att de istället fokuserade på planeringen 

och genomförandet av undervisningen när de klargjorde sin uppfattning av fenomenet. I Lgr 

11 (Utbildningsdepartementet, 2011) framgår att eleverna ska stimuleras till att vidareutveckla 

utbildningen vilket jag ser som stor anledning till att använda sig av utvärdering. 

 

Något som dessutom framkom vid undersökningen är att elevinflytande inte praktiseras i 

särskilt hög grad. Elevinflytandet på skolorna präglas till största del av klass- och elevråd men 

i undervisningen förekommer det ytterst sällan (Brumark, 2010). I likhet med behandlad 

litteratur och tidigare undersökningar har inte eleverna i denna undersökning särskilt stort 

inflytande över undervisningens arbetsformer, upplägg eller läromedel i sin helhet utan 

elevernas delaktighet förläggs oftast till enstaka tillfällen (Ekholm, 1991; Skolverket, 2004; 

SOU 1996:22). Till viss del tillåts eleverna att enskilt välja aktivitet eller utformning av ett 

visst huvudmoment, men något reellt och kontinuerligt inflytande i enlighet med läroplanen 

arbetar inte lärarna med. Det är även något som de själva framhäver och menar att de vill 

förbättra.  

 

Lärarnas positiva inställning till elevinflytande stämmer relativt väl med det som har 

redovisats i tidigare undersökningar eller avhandlingar. Där framgår att lärare och 

lärarstudenter har en positiv inställning till ökat elevinflytande men att de ser en svårighet i att 

omvandla teori till praktik (Elevorganisationen; Numan, 1999). Något som däremot framkom 

i denna undersökning var att lärarnas inställning till elevinflytande inte enbart var positiv utan 

att det även innebar en viss oro eller börda. Med anledning av detta finns ett värde i att 

reflektera kring om den positiva synen som lärarna påstår sig ha till elevinflytande verkligen 

är deras egentliga inställning. Enligt min mening finns en viss motstridighet i lärarnas svar då 

de påstår sig se fördelarna med och ha en positiv inställning till elevinflytande i ena 

andemeningen medan de i nästa framhäver att det tyvärr inte är något som de själva lyckas 

införa i sin egen undervisning. Det är möjligt att lärarna inte har en så pass positiv inställning 

till elevinflytande som de påstår sig ha och att de inte vill eller vågar framhäva det eftersom 

det strider mot läraruppdraget att inte ge eleverna inflytande. De kan på så sätt ha en 

påtvingad eller inbillad syn på fenomenet. 
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Samtidigt är det även möjligt att lärarna har en positiv syn på elevinflytande men att det finns 

något som begränsar dem när det väl ska praktiseras. Lärarna förklarade vid intervjuerna att 

elevinflytande innebär mer arbete för dem som lärare. Denna uppfattning kan mycket väl 

grunda sig i att lärarna har gjort försök till att ge eleverna inflytande men att de sedan har tagit 

över beslutsfattandet om de har ansett att arbetet inte har fungerat (Ferm, 1993). Det kan i sin 

tur ha resulterat i mer arbete för dem. Möjligtvis kan lärarnas bekvämlighet och negativa 

erfarenheter på så sätt vara en orsak till att de inte praktiserar elevinflytande i den grad som 

läroplanerna framhäver. Att lärarna ser det som skrämmande att släppa kontrollen och ge 

eleverna ansvar kan möjligtvis bero på de redan nämnda negativa erfarenheterna eller på att 

lärarna inte har tillräckliga kunskaper om hur arbetet med elevinflytande kan bedrivas 

(Elevorganisationen).  

 

Ytterligare en orsak till att elevinflytande inte praktiseras förklarades genom att lärarna 

prioriterar de konkreta kunskapsmålen i kursplanen framför läroplanens direktiv om skolans 

fostransuppdrag. Lärarnas synsätt på läraruppdraget påverkar på så sätt även deras ageranden. 

I resultaten framkom att lärarna sällan tar initiativ till att göra eleverna delaktiga i 

beslutsprocesser. Ställer man detta i kontrast till läroplanerna där det framgår att det är lärarna 

som ska ge eleverna inflytande kan det konstateras att lärarna inte lever upp till den delen i 

läraruppdraget. Eftersom läraren har en central roll då det kommer till elevinflytande krävs 

det att läraren möjliggör och inbjuder till elevinflytande för att det ska verkställas (Almgren, 

2006). Vad är det då som gör att lärarna inte tar några initiativ? Deras syn på läraruppdraget 

kan självfallet vara en orsak, likaså de tidigare nämnda orsakerna som bekvämlighet eller 

okunskap. Det är även möjligt att lärarnas syn på eleverna gör att de utesluter dem i 

beslutsfattande processer. 

 

Fritzell (2003) framhäver att en svårighet när det kommer till elevinflytande kan vara 

likställandet mellan vuxna och barn eftersom barn inte vet vad de inte vet. Det är möjligt att 

även lärarna i denna undersökning för liknande tankegångar. I resultatet framkom att lärarna 

ser flera brister hos eleverna då det gäller att arbeta med inflytande och delaktighet. De 

menade att eleverna är ointresserade, omogna och att de inte har tillräckliga kunskaper för att 

arbeta med detta. Dessa åsikter stämmer väl överens med litteratur och tidigare forskning 

(Tholander, 2005; Carlsson & Åverling, 1994; Danell, 1999). Något som jag däremot ställer 

mig frågande till är hur pass mycket lärarna har försökt påverka detta. Har de låtit eleverna 

öva på att arbeta demokratiskt? Enligt Skolverket (2010) är det en förutsättning att eleverna är 

insatta i kursplanen för att de ska kunna ha inflytande över hur målen ska uppnås. Vid en 

utläsning av resultaten får jag en uppfattning av att lärarna inte har lagt särskilt mycket tid på 

att gå igenom kursplanens mål och betygskriterier med eleverna eftersom en av lärarna 

förklarade att det är något de gör en gång per termin. Problematiken kan således ligga i att 

eleverna inte blir ordentligt insatta i kursplanen eftersom behandlingen av denne blir utspridd 

och tillfällig. Det betyder i sin tur att eleverna inte har fått någon riktig chans att utveckla 

sidor som de kan ha nytta av då de tillåts vara delaktiga. Utifrån detta tankesätt kan det alltså 

sägas att elevernas begränsade förmåga beror på lärarna. 

 

Anmärkningsvärt är att det i läroplanerna framgår att läraren ska förutsätta att eleverna vill 

och kan ta personligt ansvar, medan det i mina resultat framkommer att lärarna inte gör det. I 

Lgr 11 framgår även att lärarna bär ett ansvar över att ge eleverna inflytande över 

utbildningen. (Utbildningsdepartementet, 1994; Utbildningsdepartementet, 2011). Utifrån 

resultaten frågar jag mig därför om eleverna trots allt inte klarar av att ta ansvar över sin egen 

utbildning eller om det helt enkelt är lärarna som underskattar deras förmåga. Eftersom de 

deltagande lärarna förklarade att de sällan får någon betydande respons eller några konkreta 
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förslag från eleverna då de bjuder in dem till att exempelvis delta i planeringen är det möjligt 

att eleverna faktiskt inte är intresserade av eller tillräckligt mogna för att vara delaktiga. 

Självfallet ligger det även ett ansvar hos eleverna i att vara engagerade och delaktiga då de 

tillåts vara det. Å andra sidan frågar jag mig hur pass tålmodiga lärarna har varit de gånger de 

väl har försökt att bjuda in eleverna och om lärarna egentligen ser någon betydelse i att låta 

eleverna vara delaktiga. Har de gett eleverna tid till att fundera och har de skapat goda 

förutsättningar för att eleverna ska kunna bli ordentligt insatta i kursplanen? Som med så 

mycket annat krävs förmodligen mycket övning för att arbetet med inflytande och delaktighet 

ska fungera. För att det väl ska genomföras krävs dock en fokusering på sådana frågor i det 

pedagogiska ledarskapet (Myndigheten för skolutveckling, 2005). 

 

4.2.2 Förändringsmöjligheter 

Ett sätt att främja elevinflytande i planeringsstadiet av undervisningen var enligt lärarna att 

låta eleverna vara mer delaktiga. Det är relativt vanligt att lärare inom idrott och hälsa låter 

eleverna vara med och planera undervisningen (Meckbach, 2004). Även lärarna i denna 

undersökning hade någon gång provat att låta eleverna önska moment eller aktiviteter men 

aldrig låtit dem vara med och planera en hel termin eller en längre period. Lärarna såg det 

som en möjlighet för att förbättra elevinflytandet och förmodade att det även kunde leda till 

positiva effekter. Lärarnas förslag var att till en början låta eleverna diskutera i mindre 

grupper och att därefter sammanställa resultaten i helklass. Även Ferm (1993) förklarar 

utifrån sina erfarenheter att planering i mindre grupper fungerar bättre än i större eftersom fler 

elever blir delaktiga. Vidare redogör han för att eleverna blir mer motiverade och att hans 

lärararbete dessutom blir roligare när han arbetar på detta sätt. Lärarnas resonemang kring 

vilka positiva effekter elevinflytande kan föra med sig stämmer på så vis överens med Ferms 

erfarenheter. Gustavsson (2004) förklarar att det finns en tradition kring att läraren ska 

bestämma vilket gör att det ofta ses som den enklaste vägen. Förmodligen är det även just den 

traditionen som såväl lärarna som eleverna i min undersökning har följt i sitt arbete.  

 

Lärarna hävdade även att mer tid behöver avsättas för såväl planeringsarbete som utvärdering 

om eleverna ska få en ordentlig chans till inflytande över undervisningen. Tiden borde enligt 

dem då fördelas mellan diskussion och reflektion samt utbildning av eleverna i vad och hur de 

kan påverka. I likhet med Annerstedt (2007) framhävde dock lärarna en problematik i att ta 

tid från rörelse till att samtala eftersom idrott och hälsa är ett av få ämnen i skolan där 

eleverna faktiskt får röra på sig. Som blivande lärare i idrott och hälsa kan jag ha förståelse 

för lärarnas resonemang samtidigt som det enligt min mening inte borde formas något 

problem kring detta eftersom samtalen behövs för att praktisera elevinflytande i ämnet. För 

vems ansvar är det egentligen att föra diskussioner kring undervisningen om inte 

ämnesläraren gör det? Om alla ämneslärare tänkte likadant skulle det resultera i att eleverna 

aldrig fick möjlighet att diskutera och reflektera kring undervisningen vilket i sin tur strider 

mot läroplanens direktiv. En lösning på detta vore kanske att kombinera rörelse och 

diskussion i idrottsämnet. Det skulle exempelvis kunna fungera genom att eleverna parvis får 

reflektera kring hur lektionen har varit i samband med att de joggar ner. Förmodligen går det 

att kombinera samtal och rörelse på många olika sätt som gör att tiden för fysisk aktivitet inte 

behöver begränsas. Dessutom är det möjligt att den tid som ägnas åt stillasittande planering 

och utvärdering av ämnet kan återvinnas om det resulterar i att tiden för rörelse blir mer 

effektiv när alla elever är med på noterna. 

 

Lärarna gav även som förslag att eleverna kan få ansvara över vissa delar i undervisningen för 

att de ska bli mer delaktiga. De menade att eleverna på så sätt kan få planera och genomföra 
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lektioner med sina klasskamrater. En intressant skillnad mellan mina resultat och tidigare 

studier är att lärarna i min undersökning ansåg att denna arbetsmetod fungerade väldigt bra 

medan lärare i tidigare studier menat att aktivitetsgraden sjunker bland eleverna när de själva 

leder undervisningen (Meckbach, 2004). Vad denna skillnad beror på kan jag endast 

spekulera kring eftersom elevernas aktivitetsgrad inte var något som studerades under 

observationerna. Det är möjligt att lärarens tydlighet vid informationen kring 

ledarskapsuppgiften påverkar de elever som ska vara aktiva under lektionen. En lärare med en 

tydlig filosofi om elevernas fysiska insats eller kamratliga beteende förmedlar förmodligen 

detta till eleverna vilket påverkar dem till att prestera mer även under elevledda lektioner. 

Ytterligare en tänkbar orsak kan vara att det finns en skillnad i elevgruppernas intresse för 

idrott och hälsa. Grupper som präglas av elever med stort intresse och hög motivation för 

ämnet är förmodligen mer aktiva under lektionerna oavsett vem som leder dem jämfört med 

elevgrupper med bristande intresse för ämnet. På så sätt är det tänkbart att skillnaden mellan 

mitt undersökningsresultat och tidigare undersökningar beror på lärarens eller elevernas 

förhållningssätt till gruppen och ämnet.  

 

Min fråga angående elevledda lektioner blir dock om det egentligen kan räknas som 

elevinflytande om eleverna endast får ta ansvar för undervisningen under kortare perioder. 

Om detta arbetssätt har bestämts i samråd med eleverna är det självfallet ingen tvekan om 

saken men om läraren har tagit detta beslut på egen hand har inte eleverna haft någon 

möjlighet att påverka. Enligt min mening handlar inte elevinflytande om att läraren ska 

abdikera från sin roll som ledare utan om att bjuda in eleverna till att kunna påverka 

undervisningen över såväl en längre som kortare tid. Självfallet ligger därmed även ett ansvar 

på eleverna att utforma inflytandet till någonting bra. Elevledda lektioner kan på vis vara ett 

sätt för eleverna att få inflytande om beslutet tas i samråd med dem. 

 

Även utvärdering framkommer i resultatet som ett redskap som kan användas för att ge 

eleverna inflytande över undervisningen. Från lärarnas erfarenheter kan utläsas att större 

utvärderingar som omfattar en hel termin eller ett helt läsår inte ger särskilt givande resultat. 

Istället framhåller lärarna att utvärdering förmodligen fungerar bättre om det görs ofta och på 

ett varierat sätt. Eftersom en av lärarna framhöll vilka brister som kan finnas i att reflektera 

och utvärdera muntligt finns en anledning till att överväga om det även kan göras på ett 

skriftligt sätt. Ett alternativ skulle kunna vara att eleverna får skriva någon slags loggbok 

under lektionerna eller att eleverna får göra mindre skriftliga utvärderingar och reflektioner 

som de lämnar in anonymt. Å andra sidan är det av yttersta vikt att som lärare förklara för 

eleverna att deras åsikter kring lektionerna inte påverkar deras betyg utan endast är till för att 

utveckla undervisningen och lärarens arbetssätt. Om detta görs på ett tydligt sätt kan 

förhoppningsvis eleverna känna en trygghet i att våga framföra sina åsikter såväl muntligt 

som skriftligt. 

 

4.2.3 Slutsatser 

En viktig detalj som framkom i resultaten och som jag även ser som en en del av kärnan i 

problemet, var att diskussionen om elevinflytande inte förs i skolorna. Enligt lärarna förs den 

varken från ledningen eller bland kollegiet. Självfallet kan lärare med enskilda ambitioner 

införliva ett arbete med elevinflytande oavsett vad deras arbetskamrater gör eller tycker men 

en förutsättning för att lärare som är oerfarna eller ointresserade av detta arbete ska börja ta 

sitt ansvar är förmodligen att skolan som helhet har en ambition om att elevinflytande ska 

genomsyra hela verksamheten. Ett startskott för lärare som ännu inte har lyckats inbringa 

elevinflytande kan på så sätt vara att diskussionen förs vid konferenser eller ledningsmöten. 



 32 

Utöver detta anser jag att skolan har ett ansvar för att skapa goda förutsättningar för 

elevinflytande. Med detta menar jag att lokalerna, schemaläggningen och storleken på 

elevgrupperna bör möjliggöra lärarnas arbete med elevinflytande. Dessa saker var något som 

lärarna i denna undersökning framhävde som begränsande orsaker till elevinflytande. 

Dessutom skulle skolan kunna erbjuda fortbildning inom området för de lärare som inte har 

tillräckliga kunskaper om hur arbetet kan bedrivas. Om skolan skapar dessa förutsättningar 

har ledningen även möjlighet att ställa krav på lärarna om att skolan och undervisningen ska 

präglas av elevinflytande. På så sätt har även lärarna möjlighet att ställa krav på eleverna om 

att de på sikt ska axla en del av ansvaret.  

 

De slutsatser som kan dras utifrån min undersökning är att lärares förhållningssätt och 

praktiska arbete med elevinflytande till stor del beror på deras uppfattning av och inställning 

till fenomenet. Inställningen kan i sin tur grundas på flera olika orsaker som antingen bottnar i 

skolan, eleverna eller lärarna själva. För att få till ett fungerande elevinflytande krävs således 

att det skapas goda förutsättningar för att arbeta med det. Min uppfattning grundar sig på att 

förändring endast är möjlig om orsakerna till problemet lyfts fram. Det är också anledningen 

till att jag har valt att framhäva vilka orsaker som finns till att elevinflytande inte praktiseras 

bland de lärare som deltagit i min undersökning. 

4.3 Metoddiskussion och tillförlitlighet 

Då en del av syftet med denna undersökning var att ta fasta på lärarnas uppfattningar av och 

förhållningssätt till elevinflytande valdes en kvalitativ undersökningsmetod. Den kvalitativa 

undersökningsmetoden med semistrukturerade intervjuer samt observationer har upplevts som 

lämpliga att använda. En av frågeställningarna i undersökningen syftade till att låta lärarna 

delge vilka redskap eller metoder som de använder eller anser vara möjliga att använda för att 

arbeta med elevinflytande inom idrott och hälsa. Förhoppningen var att såväl intervjuer som 

observationer skulle ge svar och exempel på denna frågeställning men i resultaten 

framkommer att denna fråga främst besvaras genom lärarnas intervjusvar. Möjligtvis hade 

observationerna gett ett vidare resultat kring denna frågeställning om fler observationer hade 

genomförts med fler lärare. Ännu en aspekt att ta hänsyn till är att resultatet kan ha påverkats 

av undersökningens urval samt tidpunkt. Möjligtvis hade observationerna gett utförligare svar 

kring denna frågeställning om de hade genomförts vid en tidpunkt på året där exempelvis 

terminsplaneringen görs eller om lärare som medvetet arbetar med elevinflytande hade varit 

representerade i urvalet. En styrka i denna undersökning är dock att den semistrukturerade 

intervjuns upplägg och frågor gjorde det möjligt för lärarna att besvara undersökningens 

samtliga frågeställningar utifrån deras synsätt och uppfattningar. Att de tre intervjuerna tog 

ungefär lika lång tid att genomföra tyder på att alla lärare hade något att tillföra utifrån 

intervjuns upplägg. Det har inte förekommit några större variationer eller omständigheter vid 

intervjuerna eller observationerna. Arbetets reliabilitet förbättras på så sätt av att utförandet 

har gjorts noggrant och därför är möjligt att återupprepa. 

 

Utifrån ovanstående redogörelse för undersökningens datainsamlingsmetoder kan det 

konstateras att undersökningens brister således inte ligger i dessa utan snarare i urvalet. Med 

detta avses framförallt urvalets omfattning och spridning. Det hade självfallet gynnat 

undersökningen om fler lärare hade deltagit, om dessa hade varit verksamma på olika skolor 

samt om fler lärare med större erfarenhet av att arbeta med elevinflytande hade representerats. 

Utifrån det urval som finns i undersökningen hade det dessutom varit en fördel om alla tre 

lärare hade deltagit vid såväl intervjuer som observationer. Dessvärre var detta inte möjligt 

och det ansågs bättre att även göra en intervju med den tredje läraren än att begränsa 

undersökningen till endast två lärare. En aspekt att ta hänsyn till då det gäller resultaten är att 
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den tredje lärarens förhållningssätt och arbetsmetoder endast beskrivs utifrån intervjusvaren 

vilket betyder att redogörelsen för denne lärares praktiska arbete förlitas på dennes egen 

beskrivning av det.  

 

Den ursprungliga tanken var att sex lärare skulle delta vid såväl intervjuer som observationer 

och därför tillfrågades även lärare från flera olika skolor om de ville delta. Dessvärre valde 

lärare från åtta skolor att avstå och angav tidsbrist som den största anledningen till detta. De 

lärare som gav nekande svar förklarade att de hade beslutat sig för att endast ställa upp på 

liknande undersökningar som utfördes av deras lärarkandidater. Den angivna tidsbristen kan 

självfallet ha varit en orsak till att så pass många lärare valde att avstå från att delta i 

undersökningen. Ytterligare en orsak till de nekande svaren är möjligtvis att lärarna inte är 

intresserade av eller har en negativ inställning till elevinflytande. Det är dessutom möjligt att 

lärarna själva var medvetna om sina brister i att arbeta med elevinflytande och därför inte ville 

ställa upp. Det är möjligt att antalet villiga deltagare hade kunnat påverkas om kontakten med 

lärarna hade tagits personligen eller vid en annan tidpunkt. Å andra sidan hade det inte känts 

etiskt korrekt att fråga dem personligen om det hade resulterat i att de hade ställt upp för att de 

kände sig tvungna till att göra det. Dessutom ville jag att de i lugn och ro skulle få möjlighet 

att ta del av min information och därefter ta ställning till huruvida de hade möjlighet att delta 

eller inte. En fördel med det slutgiltiga urvalet var att de tre deltagande lärarna hade en positiv 

inställning till att delta i undersökningen. 

 

Då denna undersökning har ett relativt begränsat urval kan inte resultaten generaliseras alltför 

mycket. Med andra ord kan resultaten inte överföras till något som gäller alla lärare som 

arbetar efter samma läroplan eller kursplan. Detta är även ett vanligt problem i kvalitativa 

undersökningar (Bryman, 2011, s 352). Om urvalet hade utvidgats till fler lärare och på så vis 

även hade representerat lärare med större erfarenhet av att arbeta med elevinflytande hade 

möjligtvis resultatet blivit mer generaliserbart. Denna undersökning ger dock en indikation på 

hur det kan se ut för verksamma lärare inom idrott och hälsa och ger framförallt en tydlig bild 

av hur det ser ut för de deltagande lärarna. Arbetet har på så sätt gett svar på 

frågeställningarna utifrån de förutsättningar som gavs med hänsyn till den tid och det urval 

som fanns till förfogande.  

4.4 Lärdomar och förslag till fortsatt forskning 

Denna undersökning belyser ett problem i att de lärare som deltagit i min undersökning inte 

lever upp till läroplanens direktiv om elevinflytande. Undersökningen bekräftar i många 

avseenden de resultat som framkommit vid tidigare undersökningar vilket ytterligare 

framhåller vikten av att lärarna behöver förändra sitt sätt att arbeta. Lärarna framhävde vid 

intervjuerna att de gjort enstaka försök för att göra eleverna delaktiga men att det inte har gett 

några goda resultat. En lärdom blir således att det krävs ett medvetet och långsiktigt arbete för 

att elevinflytandet ska nå resultat och bli reellt. Ytterligare en lärdom som jag kommer att ta 

till mig är vikten av kommunikation och dialog mellan lärare och elever som gäller 

undervisningens innehåll och utformning. Jag anser att en öppen dialog är en förutsättning för 

att elevinflytande överhuvudtaget ska möjliggöras. På så sätt anser jag att man som lärare 

inom idrott och hälsa inte enbart kan fokusera till att eleverna ska vara fysiskt aktiva utan att 

det även måste ges tid för diskussion och reflektion i undervisningen. 

 

För att detta ska förändras krävs förmodligen en framtagning av olika metoder som lärare kan 

använda sig av vid arbetet med elevinflytande. I dessa metoder bör det dessutom framgå olika 

sätt att arbeta med hur eleverna kan bli insatta i läroplanen och kursplanen, vilket är en 

förutsättning för att elevinflytandet ska bli reellt. Ett förslag till fortsatt forskning skulle 
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således kunna vara att ta fram och utvärdera en lämplig arbetsmetod för att arbeta med 

elevinflytande. Det faktiska problemet som såväl denna undersökning som tidigare 

undersökningar har tagit fasta på belyser lärarnas okunskaper i att arbeta med elevinflytande. 

Lärarna är i teorin positivt inställda till att arbeta med elevinflytande men de vet inte hur det 

praktiskt ska genomföras. Det framhäver i sin tur behovet av någon slags handledning att utgå 

ifrån. Med detta som utgångspunkt finns även en anledning till att se hur mycket kunskaper 

och metoder kring elevinflytande som ges i lärarutbildningarna runt om i landet. För egen del 

kan jag inte påstå att min utbildning har gett mig några konkreta arbetssätt eftersom 

elevinflytande knappt har behandlats eller diskuterats i utbildningen. Det är enligt mig 

ofattbart att en så pass viktig del i läroplanen ignoreras eller glöms bort i utbildningen vilket i 

sin tur tyder på att det finns ett behov av att granska lärarutbildningens innehåll. 

 

Samtidigt finns det förmodligen ingenting mer än den enskilda lärarens inställning som 

begränsar möjligheten till att prova sig fram i yrket. Inom läraryrket finns det stora 

möjligheter till att utforma sina egna arbetsmetoder, vilket även inkluderar arbetet med 

elevinflytande. Om läraren har en positiv grundsyn på och en vilja till att arbeta med 

elevinflytande finns det förmodligen inte särskilt många hinder för att testa olika metoder för 

att uppnå ett fungerande arbete. Eftersom eleverna då är delaktiga har läraren stor möjlighet 

att ta hjälp av dem för att utveckla och ändra sitt sätt att arbeta till något som fungerar för 

samtliga inblandade. Fortsatt forskning skulle således även kunna fördjupa sig ännu mer på 

varför lärare inte tar egna initiativ till att förändra sitt arbete. För att klargöra detta skulle 

forskningen kunna fokusera på lärarens bakgrund och egentliga förhållningssätt eller på 

lärarens självförtroende och trygghet i rollen som ledare. 

 

Självfallet skulle framtida forskning även kunna inrikta sig på hur eleverna upplever arbetet 

med elevinflytande. En möjlighet skulle då kunna vara att jämföra elevernas och lärarnas 

uppfattningar kring elevinflytande. Det skulle på så sätt ge undersökningen ytterligare 

infallsvinklar där det möjliggör att fler perspektiv kan belysas i förhållande till varandra.  



 35 

REFERENSER 
Almgren, Ellen (2006). Att fostra demokrater: om skolan i demokratin och demokratin i 

skolan. Diss. Uppsala: Uppsala universitet 

 

Annerstedt, Claes (2007). Att (lära sig) vara lärare i idrott och hälsa. Göteborg: Multicare 

 

Brumark, Åsa (2010). Den formella skoldemokratins roll för medborgarfostran och  

elevinflytande, Utbildning & Demokrati 19(2), 77-96.  

 

Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber 

 

Carlsson, Kerstin & Åverling, Kerstin (1994). Elevinflytande i skola och skollag. I Anita 

Lindgren (red.), Utmaning: om elevinflytande i skolan. Göteborg: Gothia 

 

Danell, Mats (red.) (1999). Inflytandets villkor: en rapport om 41 skolors arbete med 

elevinflytande. Stockholm: Statens skolverk 

 

Dysthe, Olga (1996). Det flerstämmiga klassrummet: att skriva och samtala för att lära. 

Lund: Studentlitteratur 

 

Elevorganisationen (årtal okänt). Lyssna på eleverna! Om elevinflytande i praktiken. [www 

dokument] URL 

http://www.lararforbundet.se/web%5Cshop2.nsf/webDescription/D310DDFE18BDA738C

1256EAD003BF71F/$file/Ladda_ned.pdf (Hämtad 2011-08-17) 

 

Ekholm, Mats (1991). Eleverna och demokratin i skolan: enkätbelysning och en värderande 

diskussion. Karlstad: Högskolan i Karlstad 

 

Ferm, Christer (1993). Demokrati i praktiken: handbok för lärare om samverkan med elever 

och föräldrar. Stockholm: Runa 

 

Fritzell, Christer (2003). Demokratisk kompetens - Några steg mot en praktisk-pedagogisk 

deliberationsmodell, Utbildning & Demokrati 12(3), 9-39. 

 

Gustavsson, Kjell (2004). Vad jag har lärt mig av mina elever. Lund: Studentlitteratur  

 

Johansson, Bo & Svedner, Per Olov (2010). Examensarbete i lärarutbildningen. Uppsala:  

Kunskapsförlaget 

 

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. 2. uppl.  

Lund: Studentlitteratur 

 

Meckbach, Jane (2004). Ett ämne i förändring – eller är allt sig likt? I Håkan Larsson & Karin 

Redelius (red.), Mellan nytta och nöje: bilder av ämnet idrott och hälsa. Stockholm: 

Idrottshögskolan 
 

Myndigheten för skolutveckling (2005). Slutredovisning av regeringsuppdrag om Elev- och 

föräldrainflytande Dnr 2005:256. [www dokument] URL 

http://www.barnverket.nu/?page_id=561 (Hämtad 2011-10-27) 

 

http://www.lararforbundet.se/web%5Cshop2.nsf/webDescription/D310DDFE18BDA738C1256EAD003BF71F/$file/Ladda_ned.pdf
http://www.lararforbundet.se/web%5Cshop2.nsf/webDescription/D310DDFE18BDA738C1256EAD003BF71F/$file/Ladda_ned.pdf
http://www.barnverket.nu/?page_id=561


 36 

Nationalencyklopedin. Sökord: Inflytande [www dokument] URL 

http://www.ne.se/sve/inflytande?i_h_word=inflytande (Hämtad 2011-09-01) 

 

Numan, Ulf (1999). En god lärare: några perspektiv och empiriska bidrag. Luleå: Centrum 

för forskning i lärande, Luleå tekniska univ. [distributör] 

 

Selberg, Gunvor (1999). Elevinflytande i lärandet: en studie om vad som händer när elever 

har inflytande i sitt eget lärande och när elever har olika erfarenheter av sådant arbete. 

Luleå: 

 

SOU 1996:22. Inflytande på riktigt. Om elevers rätt till inflytande, delaktighet och ansvar. 

Delbetänkande av Skolkommittén. Stockholm: Utbildningsdepartementet 

 

Skolverket (2004). Nationella utvärderingen av grundskolan 2003. Rapport 253 [www 

dokument] URL 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=1385 (Hämtad 2011-08-15) 

 

Skolverket (2005). Idrott och hälsa. Ämnesrapport till rapport 253 [www dokument] URL 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=1440 (Hämtad 2011-10-07) 

 

Skolverket (2010). Demokratiska arbetsformer. Stockholm: Skolverket. [www dokument] 

  URL http://www.skolverket.se/sb/d/3895/a/21021 (Hämtad 2011-06-15) 

 

Skolöverstyrelsen (1962). Läroplan för grundskolan. Stockholm: Kihlström 

 

Skolöverstyrelsen (1969). Läroplan för grundskolan. Stockholm: Utbildningsförlaget 

 

Skolöverstyrelsen (1980). Läroplan för grundskolan, allmän del, Lgr 80. Stockholm: 

Utbildningsförlaget 

 

Stensmo, Christer (2008). Ledarskap i klassrummet. 2., [rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Tholander, Michael (2005). Värdegrund, demokrati och inflytande ur ett elevperspektiv,  

Utbildning & Demokrati 14(3), 7–30. 

 

Utbildningsdepartementet (1994). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94. Stockholm: Skolverket/Fritzes 

 

Utbildningsdepartementet (2010). Skollag (SFS 2010:800). [www dokument] URL 

http://62.95.69.3/SFSdoc/10/100800.PDF (Hämtad 2011-08-17) 

 

Utbildningsdepartementet (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011. Stockholm: Skolverket 

 

Öhrn, Elisabet (1990). Könsmönster i klassrumsinteraktion: en observations- och 

intervjustudie av högstadieelevers lärarkontakter. Diss. Göteborg: Univ. 

  

http://www.ne.se/sve/inflytande?i_h_word=inflytande
http://www.skolverket.se/publikationer?id=1385
http://www.skolverket.se/publikationer?id=1440
http://62.95.69.3/SFSdoc/10/100800.PDF


 37 

BILAGOR 

Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 
Bakgrund (ålder, utbildning, år inom yrket, år på den specifika skolan) 
 

 Kan du berätta lite om vilken inställning du upplever att dina kollegor eller skolan i 

stort har till elevinflytande? 

  Stämmer det med din egen uppfattning? 

  På vilket sätt? Hur menar du då? Vad tror du att det beror på? 

 Kan du berätta lite om dina erfarenheter av elevinflytande? 

  När? Hur? Hur gjorde du? Hur reagerade …? 

 Hur ser du på elevinflytande? Vad innebär det för dig? 

  Hur tänker du då? Vad tror du att det beror på? 

 Hur upplever du läroplanens mål och riktlinjer om elevinflytande? 

 Arbetar du på olika sätt med elever i olika åldrar? 

  På vilket sätt? 

 Hur ser du på elevinflytande inom idrott och hälsa? 

  Skiljer det sig något från andra ämnen? Möjligheter – svårigheter.  

 När/Vid vilka situationer i undervisningen kan du tänka dig att låta eleverna 

bestämma? När bör de inte få bestämma? 

  Hur gör du? Vad grundar du din åsikt på? 

 Vet du någon metod som fungerar för både lärare och elever?  

  Hur gick den till? Är det något som du har testat själv eller något som du hört  

  talas om? 

 Vet du någon metod eller något arbetssätt som inte fungerar?  

  Vad och vad tror du att det kan ha berott på? 

 Vilka tror eller anser du är förutsättningarna för ett fungerande elevinflytande? 

 Hur upplever du elevernas inställning till elevinflytande? 

  Någon skillnad beroende på ålder? När och på vilket sätt? 

 Övrigt som du vill tillägga? 
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Bilaga 2  

 

Observationsmanual 
 

Händelser som ska observeras: 

 

Lärarens agerande 

 

- vid klagomål, frågor, uppmaningar, önskemål eller åsikter från eleverna gällande 

undervisningens upplägg och innehåll eller lärarens arbetssätt. 

 

- när denne vill involvera eleverna i undervisningens upplägg och innehåll eller lärarens 

arbetssätt. 

 

 

 

Observationsblankett: 
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Bilaga 3 

Informationen som mailades till tillfrågade lärare 
 

Hej! 
Mitt namn är Karin Johansson och jag studerar lärarprogrammet mot grundskolans 
senare år vid Högskolan i Gävle. Jag ska nu avsluta mina studier genom ett 
examensarbete. Examensarbetet inriktar sig på hur lärare inom ämnet idrott och hälsa 
uppfattar och arbetar med elevinflytande i den dagliga undervisningen. 
 
Min undran är om du är intresserad av att ställa upp på en intervju för att ge din bild av 
det hela. Jag undrar även om jag skulle kunna få delta vid fyra lektionstillfällen med 
årskurs 8 för att observera. Deltagandet är givetvis helt frivilligt och även om du till en 
början skulle vara intresserad av att delta så har du ändå rätt att avbryta när du helst 
vill. 
 
Tanken är att de fyra observationstillfällena ska äga rum någon gång under veckorna x-x. 
Tid för intervju har jag avsatt under vecka x. Jag vill dock påpeka att jag kan anpassa mig 
om dessa veckor inte skulle passa dig. 
 
Jag skulle uppskatta om du relativt snart gav ett svar på om du är intresserad. Har du 
frågor så är det bara att höra av dig! 
 
Tack på förhand! 
 
Karin Johansson 
Mail: xxxx  
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Bilaga 4 

Informationsbrev till vårdnadshavare 
 

Hej! 

Mitt namn är Karin Johansson och jag studerar lärarprogrammet mot grundskolans 
senare år vid Högskolan i Gävle. Jag ska nu avsluta mina studier genom ett 
examensarbete. Examensarbetet inriktar sig på hur lärare inom ämnet idrott och hälsa 
uppfattar och arbetar med elevinflytande i den dagliga undervisningen. 
 
Jag vänder mig till dig/er som vårdnadshavare eftersom jag i min undersökning kommer 
att närvara vid undervisningen i idrott och hälsa för att observera. Observationerna 
kommer mestadels att fokuseras på lärarna och deras agerande men eftersom det sker i 
elevernas närvaro behöver jag din/er tillåtelse för att kunna använda resultaten i min 
undersökning. Deltagandet i undersökningen är frivilligt och om du/ni inte samtycker så 
lämnar jag ditt/ert barns samspel med lärarna utanför resultaten. 
 
Självfallet kommer varken elevernas, lärarnas eller skolans namn att redovisas i mitt 
arbete. Varken videofilmning eller ljudupptagning kommer att användas vid 
observationerna och ingenting som kan kopplas till den enskilda eleven kommer att 
framgå i mitt arbete. Jag garanterar absolut anonymitet. 

 

Tack på förhand! 

Karin Johansson 
Mail: xxxx  

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

   

 

Fullmakt 
 

 Jag/Vi ger min/vår tillåtelse till att mitt/vårt barns agerande i samspel med lärarna 
används i undersökningen under förutsättning att barnet förblir anonymt. 

 

 Jag/Vi ger inte tillåtelse till att mitt/vårt barns agerande i samspel med lärarna 
används i undersökningen. 

 

Elevens för- och efternamn: 

_____________________________________________________ 

Underskrift vårdnadshavare: 

_____________________________________________________ 


