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Sammanfattning 

Mitt syfte var att undersöka lärares arbete med elevers delaktighet och inflytande 

vid planering och genomförande av idrottslektioner, samt hur de beskriver 

begreppen delaktighet och inflytande. Individuella semistrukturerade intervjuer 

genomfördes med fem behöriga idrottslärare i årskurs 4 – 6 från fem olika skolor. 

Empirin transkriberades och analyserades med stöd av kvalitativ innehållsanalys 

samt pragmatisk och sociokulturell teori.  

Resultatet visade att lärares arbete med delaktighet och inflytande såg olika ut, 

vilket kunde bero på deras tolkning eller förhållningssätt till begreppen delaktighet 

och inflytande. De arbetssätt som nämndes var kommunikation, elevers påverkan 

över ämnesinnehållet och påverkan över redovisningsmomenten. Lärarna 

anpassade redovisningsmomenten och ämnesinnehållet efter elevers förutsättningar 

genom att ge elever möjlighet till att själva välja vilken aktivitet eller 

redovisningsmetod som passade dem bäst. Lärarna påpekade att sociala färdigheter, 

lärares förhållningssätt och förståelse av begreppen som betydande faktorer för 

elevers delaktighet och inflytande. Faktorer som begränsade elevers delaktighet och 
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inflytande var tidsaspekten och säkerhetsrisken menade idrottslärarna. Slutsatsen 

jag drar från studien är att elevers möjlighet till inflytande och delaktighet varierar, 

vilket kan bero på hur lärare uppfattar och väljer att arbeta med begreppen 

delaktighet och inflytande samt deras anpassning till elevers sociala färdigheter. 

Ämnesord  
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Abstract 

My purpose was to research how teachers work with pupil’s participation and 

influence in planning and implementation of the physical lessons, and how they 

describe the concepts of participation and influence. Individual semi-structured 

interviews were conducted with five qualified physical teachers in grades 4 – 6 

belonging to five different schools. The empiric was transcribed and analyzed with 

the support of qualitative content analysis and pragmatic and sociocultural theory. 

The result shows that teachers´ work with participation and influence looked 

different, which could be due to their perception or approach to the concepts 

participant and influence. The working methods mentioned were communication, 

pupils´ influence on the subject content, and influence on the assessment moments. 

The teachers adapted the assessment moments and the subject content to the pupils’ 

conditions by allowing the pupils to choose which activity or presentation method 

suited them best. The teachers pointed out that social skills, teachers’ attitude, and 

understanding of the concepts as significant factors for pupils´ participation and 

influence. Factors that limited pupils´ participation and influence were the time 

aspect and the safety risk. The conclusion I draw from my study is that pupils’ 

opportunities for influence and participation vary, which may depend on how 
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teachers perceive and choose to work with the concepts of participation and 

influence and their adaption pupils’ social skills.   
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1. Inledning  
De senaste 25 åren har begreppet demokrati fått en allt större roll i skolan. Elever ska 

formas till demokratiska medborgare i en demokratisk skola, där alla är lika värda och 

varje enskild röst är viktig. Varje elev har rättigheter som lärarna är skyldiga att respektera 

i klassrummet och på skolan. Tre demokratiska principer som omfattar alla elever i skolan 

är: kunna påverka, ta ansvar samt vara delaktig (Skolverket 2019). Principerna innebär 

att lärare ska ta elevers erfarenheter och intressen i beaktning vid planering och 

genomförande av lektioner. Delaktighet och inflytande har på senare år blivit moderna 

begrepp att använda sig av i undervisningen.    

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag och syftet med barnkonventionen 

är att säkerställa alla barns mänskliga rättigheter. Med stöd av barnkonventionen beskrivs 

en rättighetsbaserad skola bygga på ett ökat elevinflytande, vilket relaterar till en av 

konventionens fem grundstenar (Unicef 2020). I skolan ska elever få möjlighet att delta 

genom att uttrycka sin tanke och mening i områden som rör elever. Beslutsfattare är i 

detta fall lärare, som ska uppmärksamma elevers åsikter och ta beslut kring det. Ahlström 

(2019) belyser att hög delaktighet bland elever i klassrummet har en positiv påverkan på 

deras utveckling i skolan och som medborgare. 

Skolverkets undersökning (2019) har dock visat att elever i högre årskurser upplever sig 

ha mindre möjlighet till inflytande i skolan. Elever saknar vilja till att vara med och 

bestämma under lektionerna. Undersökningen lyfter upp att majoriteten av lärarna 

upplever sig tillvara ta elevers tidigare erfarenheter och elevers åsikter (Skolverket 2019). 

Resultaten från senaste undersökningen stärker mitt syfte att forska kring lärares arbete 

med att göra elever delaktiga och får inflytande i undervisningen.  

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet visar att elever ska ges 

möjlighet att planera och genomföra olika rörelseaktiviteter i undervisningen i idrott och 

hälsa (Skolverket 2019). Med Lgr11 som utgångspunkt vill jag undersöka hur lärare i 

idrott och hälsa i årskurs 4 – 6 arbetar med elevers möjlighet till delaktighet och inflytande 

i ämnet. Delaktighet och inflytande anser jag är två viktiga begrepp för att utveckla 

elevers ansvarstagande och medvetande över sitt eget lärande. Under min 
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verksamhetsförlagda utbildning har jag uppmärksammat att elever haft en passiv roll 

under idrottslektioner. Lärare har haft en aktiv roll där de nästan aldrig bjudit in elever 

till inflytande och delaktighet över lektionsinnehållet. Min uppfattning är att elevers 

intresse och erfarenheter inte varit grunden för de planerade lektionsunderlagen. Lärare 

verkar ha olika uppfattning om begreppen delaktighet och inflytande samt hur de väljer 

att arbeta med delaktighet och inflytande. Till följd av mina erfarenheter från den 

verksamhetsförlagda utbildningen vill jag även undersöka vilka faktorer som är av 

betydelse för elevers förutsättningar för delaktighet och inflytande. Min förhoppning med 

min studie är att resultatet ska leda till fortsatt och bredare forskning kring elevers 

delaktighet och inflytande inom idrott och hälsa.  

1.1 Syfte 

Mitt syfte är att undersöka lärares arbete med elevers delaktighet och inflytande vid 

planering och genomförande av idrottslektioner, samt hur de beskriver begreppen 

delaktighet och inflytande.   

1.2 Frågeställning 

• Hur uttrycker idrottslärare att de arbetar för att göra elever delaktiga och ge 

inflytande vid undervisning?  

• Vilka faktorer menar idrottslärare är av betydelse för elevers förutsättningar för 

inflytande och delaktighet?  

• Hur tolkar idrottslärare begreppen delaktighet och inflytande?  
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2. Litteraturgenomgång  

I detta avsnitt redogörs centrala begrepp, styrdokument och vetenskaplig forskning.  

2.1 Idrott och hälsa 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet belyser att elever ska ges 

möjlighet att planera och genomföra olika rörelseaktiviteter i undervisningen. I ämnet 

idrott och hälsa ska undervisningen främja elevers möjlighet till samarbete och respekt 

gentemot varandra. Utbildningen ska erbjuda rätt förutsättningar där elever ständigt kan 

delta i de fysiska momenten inom idrott och hälsa (Skolverket 2019). Idrott och hälsa ska 

ge elever positiva erfarenheter av rörelse och friluftsliv. Har elever positiva erfarenheter 

av rörelse och friluftsliv har det stor påverkan på om eleverna blir fysiskt aktiva senare i 

livet. För människors välbefinnande är fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil 

nödvändigt (Skolverket 2019).   

Rainer, Cropley, Jarvis och Griffiths (2012) skriver att när undervisningen i idrott och 

hälsa håller hög kvalité kan undervisningen bidra med att elever uppmuntras till livslångt 

deltagande i fysiska aktiviteter. Idrott och hälsa tycks även ha positiv påverkan på elevers 

akademiska lärande. Därmed är det viktigt att skolor lägger tid och resurs för att leverera 

och utveckla kvalitativ idrottsundervisning (Rainer, Cropley, Jarvis & Griffiths 2012).  

2.2 Grundskolans värdegrund 

Grundskolans värdegrund och uppdrag bygger på att främja elevers lärande samt utveckla 

kunskaper för ett livslångt lärande. Utbildningen ska vila på demokratiska värderingar 

och de mänskliga rättigheterna. Genom att anpassa utbildningen efter varje elevs behov 

och förutsättningar blir utbildningen likvärdig för alla elever (Skolverket 2019).  

Barnkonventionen, som numera är svensk lag, innehåller föreskrifter om mänskliga 

rättigheter för barn. En av barnkonventionens grundläggande principer som alltid ska 

beaktas i frågor som rör barn är artikel 12, ”Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras 

i alla frågor som rör barnet” (Unicef 2009). När elever erbjuds möjlighet till att uttrycka 

sina röster i utbildningen deltar de även i skolans utveckling eftersom eleverna får 

inflytande över sitt eget lärande.  
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Salamancadeklarationen betonar vikten av inkludering av barn med behov av särskilt 

stöd. Inkludering av alla barn, utifrån sina förutsättningar, är det väsentliga i arbetet med 

barns delaktighet i utbildningen. Lärare ska hitta lösningar för inkludering av alla barn 

istället för exkludering av barn på grund av deras behov och förutsättningar. Inkludering 

av alla elever, oberoende av elevers förutsättningar, kan leda till undervisning med goda 

resultat eftersom elever blir delaktiga och får inflytande i ämnet (Unesco 2006). Till 

exempel får elever delaktighet och inflytande över ämnesinnehåll och 

redovisningsmoment vilket leder till att elever blir inkluderade i ämnet.  

2.2.1 Tolkning av begrepp 

Delaktighet kopplas vanligtvis ihop med begreppet demokrati (Hedegaard- Soerensen & 

Grumloese 2020; Ahlström 2019; Nilholm & Göranssson 2014 och Murtaza & Ali Akbar 

2019). Hedegaard- Soerensen och Grumloese (2020) och Nilholm och Göransson (2014) 

belyser dessutom begreppet inkludering när de pratar om delaktighet och inflytande. 

Jacobsson (2016) betonar däremot att begreppen delaktighet och inflytande ska ge elever 

möjlighet att ta eget ansvar. Enligt Riksdagen (2020-11-12) betyder demokrati en viss typ 

av folkmakt. Det innebär att invånare som bor i ett demokratiskt land ska ha möjlighet att 

kunna påverka hur landet ska styras, i form av riksdagsval. Invånare ska dessutom öppet 

kunna uttrycka sina tankar och åsikter i skrift och tal. Demokrati betyder även att alla 

individer är lika mycket värda och har samma rättigheter i landet. Eftersom skolan vilar 

på demokratiska värderingar ska undervisningen bedrivas med demokratiska arbetssätt 

för att förbereda elever inför samhället genom att utveckla elever att ta eget ansvar 

(Skolverket 2019).  

Enligt Gustavsson (2004) innehåller delaktighet fyra grunddelar såsom känsla eller 

upplevelse av motivation och engagemang, agerande, sammanhangets upplevda 

förutsättningar och utmärkande fördjupande av sociala och fysiska samt miljöns 

förutsättningar att erbjuda fördjupningar. Specialpedagogiska myndigheten (2020) 

beskriver delaktighet genom att vara aktiv i en relation eller aktivitet. I skolan kan 

delaktighet exempelvis vara att elever är delaktiga i ett gemensamt lärande under en 

aktivitet eller ges möjlighet till att vara delaktig bland sina kompisar. Med andra ord, får 

elever vara en del av utbildning och undervisning.   
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Enligt kap 4 i skollagen (2010:800) ska elever få möjlighet till inflytande under lektioner 

och i deras utbildning. Elevers inflytande ska vara utformade efter deras ålder och 

mognad. Elever ska ha möjlighet att ställa frågor som rör deras utbildning samt arbeta 

med frågor utifrån elevers intresse under skolan. Det vill säga att elever ska kunna 

påverka sin utbildning.   

2.2.2 Arbete med delaktighet och inflytande    

Jacobsson (2016) och Larsson (2014) belyser båda att det är viktigt med ett lärande i 

ämnet idrott och hälsa. Dock nämner de att styrdokumenten är svåra att tolka för att forma 

lektioner. De pekar även på att elevers vetskap kring vad de ska lära sig är betydande för 

deras utveckling av kunskaper. Larsson (2014) menar att lärandet hos elever ökar om de 

blir medvetna om vad de ska lära sig. Jacobsson (2016) anser dessutom att om lärandet 

inte diskuteras med eleverna finns det risk för en undervisning med otydliga lärandemål 

och kunskapskrav. Larsson (2014) belyser även detta i sin studie, där lärandet behöver 

kommuniceras med elever i början av lektionen i form av syftet med lektionen samt vad 

de ska lära sig.    

Larsson (2014) nämner två olika undervisningsmetoder i sin studie, lärarstyrd och 

elevstyrd undervisning. Lärarstyrda lektioner tycks vara mer oplanerad utifrån koppling 

mellan syfte, innehåll och undervisningsmetoder. I elevstyrda lektioner får elever 

möjlighet att lösa problem genom att planera egna musikprogram eller träningsprogram. 

Larsson (2014) menar att i en elevaktiv undervisning är grupparbete önskvärt från elever, 

vilket är ett vanligt arbetssätt i idrott och hälsa.  

Wickman och Karp (2017) och Larsson (2014) nämner båda att könsmönstret är starkt 

under lektioner. Pojkar med idrottsintresse gynnas på lektioner eftersom de har 

erfarenheter av sportaktiviteter från deras fritid. Av sportaktiviteterna får elever 

kunskaper som de tar med sig till idrottslektioner. Wickman och Karp (2017) belyser 

också det sociala som en viktig del för elever när de ska lära sig. De nämner också att 

idrottslärare ska anpassa lektioner efter elevers behov. Anpassning av lektioner leder till 

att alla elever kan bli delaktiga och öka sitt självförtroende. Det är Jacobsson (2016) enig 

om eftersom hans studie kom fram till att elever behöver finna nytta med aktiviteten. Det 
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leder en in på individualisering av lektioner, som de båda studierna diskuterar. Jacobsson 

(2016) föreslår att lektioner ska planeras utifrån det elever ska utveckla medan Wickman 

och Karp (2017) nämner att aktiviteter och miljö ska anpassas efter elevers behov.  

Jacobsson (2016) nämner ett förhållningssätt där lärarna observerar och reflekterar över 

läraruppdraget samt vilka förmågor eleverna förväntas att utveckla och hur de ska 

utvecklas. Ett sätt för att öka utrymmet av observation och reflektion är att ge elever ett 

större ansvar vid planering av lektioner.  

Jacobsson (2016) nämner att i den idrott där elever får möjlighet till att påverka innehåll 

och utformning av lektioner, kan dans och träningslära skapa öppna uppgifter. Lärare 

vill därmed skapa situationer för elever där de kan påverka sitt välmående och förmågor 

med hjälp av ett lärande som styrs av nyttan. Jacobsson (2016) betonar betydelsen av 

nytta när innehåll planeras. Däremot varierar nyttan mellan elev och lärare på grund av 

olika intressen. För att kunna planera lektioner där elever skapar nytta av aktiviteter 

behöver lärare ta ett steg tillbaka från instruktörrollen för att istället observera och vara 

mer kritisk till upplägget. Elever behöver finna relevans med innehållet i aktiviteten för 

att skapa ett hållbart lärande i idrott och hälsa. Elever behöver vara i centrum när 

lektioner planeras utifrån deras intresse. Jacobsson (2016) nämner ett arbetssätt för att 

ge elever inflytande över undervisning i idrott och hälsa. Genom att lärare ställer frågor 

till elever vad de vill utveckla i ämnet idrott och hälsa samt förväntningar, kan lärare 

därefter planera och genomföra lektioner utifrån svar från elever. Utifrån svaren kan 

lärare forma lektioner i relation till kunskapskraven.  

Hedegaard- Soerensen och Grumloese (2020) och Murtaza och Ali Akbar (2019) belyser 

vikten av relationer mellan lärare och elever. Relationerna behöver vara goda och 

demokratiska för att elever ska få möjlighet till delaktighet i undervisningen. Elevers 

deltagande beror även på hur väl planerade lektioner är och hur arbetsklimatet ser ut i 

klassen. Nilholm och Göransson (2014) nämner vikten av en god relation med elever, 

samt en god relation med vårdnadshavare. De betonar även att elever ska vara socialt 

delaktiga i skolan, där elever tillsammans arbetar i klassrummet under stora delar av 

undervisningen. Framträdande i Hedegaard- Soerensen och Grumloese (2020) resultat är 

att dialoger mellan elev och lärare ger en effekt. Dialogerna handlar om planering av 
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undervisningen, där lärare blir medvetna om att det finns fördelar och möjligheter med 

detta arbetssätt. Ahlström (2019) betonar dessutom att hög grad av delaktighet och 

inflytande hos elever minskar mobbning i skolan.  

Hedegaard- Soerensen och Grumloese (2020) belyser vikten av elevers medverkande i 

planering av lektioner. Får elever möjlighet till att vara delaktiga i planeringen, ökar 

chansen för att elever ska bli mer engagerade, även elever som anses vara svåra att nå 

fram till. Därmed anser de att elever ska stå i centrum för undervisning för inkludering av 

alla elever. Genom att elever forskar eller reflekterar kring deras lektioner kan det väckas 

nya tankar och idéer som lärare kan ha användning för vid planering av fler lektioner.   

Wickman och Karp (2017) menar att lärare behöver hitta behov och hinder i 

undervisningen för att kunna öka elevers delaktighet och självständighet. Genom att 

lärare anpassar aktiviteter, miljö samt stöttning av sociala interaktioner och 

självständighet bidrar det till ökad delaktighet och självständighet hos elever. För att 

elever ska bli aktiva, kunna delta samt känna social gemenskap är det viktigt att lektioner 

är välplanerade, strukturerade och anpassade efter elevers behov menar Wickman och 

Karp (2017).       

2.2.3 Demokratiskt och inkluderande arbetssätt  

Olika studier har visat att utbildningen behöver vara demokratisk för att förbereda elever 

inför det demokratiska samhället (Hedegaard- Soerensen & Grumloese 2020; Ahlström 

2019; Nilholm & Göranssson 2014 och Murtaza & Ali Akbar 2019). Ett demokratiskt 

arbetssätt ökar elevers delaktighet och hög delaktighet har i sin tur en positiv påverkan på 

elevers utveckling (Murtaza & Ali Akbar 2019; Ahlström 2019 och Hedegaard- 

Soerensen & Grumloese 2020), prestation och betyg (Ahlström 2019 och Hedegaard- 

Soerensen & Grumloese 2020). Ahlström (2010) skriver att skolor ska arbeta med 

demokratiska värderingar för att exempelvis motverka rasism och ojämlikhet mellan kön. 

Det ska göras genom att elever får vara delaktiga i diskussioner och därmed lära sig att 

fatta egna beslut. Murtaza och Ali Akbar (2019) skriver att killar anser att manliga lärare 

använder mer demokratiska metoder i klassrummet medan tjejer anser att kvinnliga lärare 

använder mer demokratiska metoder.   
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Skolmiljön anses vara viktig när elever blir inkluderade i undervisningen. Nilholm och 

Göransson (2014) nämner pedagogisk delaktighet bland elever för att göra skolan mer 

inkluderande. De menar att elever ska ha möjlighet att påverka vad de ska lära sig genom 

att vara delaktiga i lärandet. Nilholm och Göransson (2014) nämner även att i en 

inkluderande skola är det viktigt att elever känner sig delaktiga eller får möjlighet till att 

vara delaktig, genom att få ordet och prata. 
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3. Teoretisk genomgång 

I det här avsnittet redogörs teoretiska utgångspunkter för studien.   

3.1 Pragmatism 

En pragmatisk syn på kunskap innebär att all kunskap ska vara till nytta i det vardagliga 

livet. Nytta benämns som ”cash value” inom pragmatismen (Säljö 2015). En av de största 

förespråkarna av pragmatismen heter John Dewey och hans föreställningar hade störst 

inflytande över skola och utbildning. Enligt Säljö (2017) strävade Dewey efter att 

konstruera demokratiska samhällen med hjälp av demokratisk utbildning. Säljö menar att 

Dewey strävade efter att undervisningen inte enbart ska ske teoretiskt utan även praktiskt. 

Säljö (2015) tolkar Deweys tankar kring skolmiljön om att den ska aktivera elever, ta vara 

på elevers nyfikenhet samt förståelse för sin omgivning för att elever inte ska få en passiv 

roll i sitt lärande.   

3.1.1 Learning by doing 

Deweys devis “learning by doing” innebär att elever får en större och aktiv roll i sitt 

lärande. Lärandet ska även förbättras för att vara mer anpassat efter alla elevers 

förutsättningar och behov genom praktiska moment. Enligt Säljö (2017) menar Dewey 

att elever har svårt att ta till sig kunskap genom abstrakta metoder och menar istället att 

praktisk tillämpning leder till lättare förståelse av kunskapen.   

3.2 Sociokulturell teori 

Sociokulturell syn på lärande bygger på samspel och interaktion mellan människor för att 

förstå sin omvärld, med hjälp av erfarenheter och förutsättningar. Lev Vygotskij är en av 

de största förespråkarna av den sociokulturella teorin (Säljö 2015). Ett av Vygotskij 

största intresse var utveckling hos människor utifrån ett sociokulturellt och biologiskt 

perspektiv. Säljös (2017) tolkning är att Vygotskij menar att utveckling inte är begränsat 

till en viss ålder, utan människan är under konstant utveckling.   
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3.2.1 Appropriering  

Appropriering är ett annat ord för att förstå lärande inom den sociokulturella teorin. 

”Appropriering innebär att en person blir bekant med och lär sig bruka kulturella redskap 

och förstå hur de medierar världen” (Säljö 2017 s. 258). Säljö (2017) skriver fram att 

Vygotskij menar att abstrakta vetenskapliga begrepp som elever inte möter i sin vardag 

är svåra att ta till sig och få förståelse för. Skolan är den miljö som elever ska få begreppen 

förklarade för sig samt bli bekanta med dem för att ta emot kunskap och göra den till sin 

egen utifrån egna erfarenheter (Säljö 2017).      

3.2.2 Språk och tanke 

Vygotskij förespråkade utvecklingen av språket och tänkandet. Enligt Säljö (2017) menar 

Vygotskij att språket är ett redskap eftersom språket är grunden i det mesta vi människor 

gör. I kommunikation i form av skrift eller tal med andra människor skapas en gemensam 

förståelse hos varandra. Säljö (2017) tolkar Vygotskijs förespråkande att vi formar vårt 

tänkande genom kommunikation med människor.   
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4. Metod och Material 

I det här avsnittet redogörs den valda metoden för insamlingen av det empiriska 

materialet, etiska överväganden samt bearbetning av det empiriska materialet.  

4.1 Metodval  

Studien baseras på kvalitativ metod, där intervjuer använts för insamling av empiri. 

Empirin bearbetas genom induktiv ansats. Eriksson Barajas et al. (2013) menar att 

induktiv ansats innebär att ”tolka och skapa mening och förståelse i människans 

subjektiva upplevelse av omvärlden” (Eriksson Barajas 2013 s. 53). Genom att dra 

slutsatser av empirin kan det senare kopplas till teorier. Kvalitativ metod möjliggjorde 

djupgående intervjuer med respondenterna vilket var mest gynnsamt för syftet med min 

studie. Eriksson Barajas et al. (2013) nämner att intervjuer är en metod för att samla in 

kvalitativa data där syftet är att få en djupare förståelse för det studerande problemet. 

Intervjuer ger även respondenter bredare möjlighet att svara detaljerat.  

Intervjuguiden formades utifrån semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerad 

intervjuform var mest lämplig eftersom den tillåter respondenterna att utveckla sina svar. 

Vid användning av semistrukturerade intervjuer har forskaren en färdig intervjuguide 

med frågor/ämnen som respondenterna besvarar. Ordningen av frågor och ämnen kan 

variera under intervjuer därmed kräver det att forskaren är flexibel för att låta 

respondenter svara i sin egen takt (Denscombe 2016).   

Intervjuerna utfördes individuellt. Denscombe (2016) skriver att individuella intervjuer 

är vanligt förekommande eftersom de är lätta att organisera. Individuella intervjuer 

underlättar för forskaren att fokusera på respondenten och forskaren kan ledsaga 

respondenten genom intervjun. En annan aspekt med individuella intervjuer är att det 

endast är en röst som hörs på ljudinspelaren vilket underlättar transkriberingen, jämfört 

med gruppintervju där flera röster hörs på ljudinspelaren. Nämnda aspekter har tagits i 

beaktning vid val av individuella intervjuer.    
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4.2 Urval  

I denna studie intervjuades fem behöriga idrottslärare i årskurs 4–6 från fem olika skolor. 

Skolorna ligger i två olika kommuner. Min intention var att besöka fem skolor för att få 

olika perspektiv på begreppen delaktighet och inflytande. Mitt urval är enligt Denscombe 

(2016) ett strategiskt urval då mina respondenter var handplockade och utvalda för ett 

specifikt syfte. Respondenterna har kunskaper och erfarenheter inom ämnet idrott och 

hälsa. För att hitta behöriga idrottslärare har jag via kontakter blivit informerad om två 

idrottslärare. Dessa lärare har jag sedan själv tagit kontakt med för att fråga om de var 

intresserade att delta i studien. De tre övriga idrottslärarna som har deltagit i studien 

känner jag sedan tidigare och genom Facebooks kommunikationsapp Messenger 

tillfrågades dem om de var intresserade av att ställa upp. Respondenterna som 

intervjuades är alla män och hade arbetat olika länge som idrottslärare. 

Arbetslivserfarenheten varierade från fyra till 17 år.  

4.3 Genomförande 

Jag kontaktade respondenterna via Messenger, mejl eller telefon där jag förklarade mitt 

syfte med studien samt om de var intresserade av att ställa upp. Under tiden förberedde 

jag ett skriftligt brev där studien förklarades och hur jag tog hänsyn till Vetenskapsrådets 

fyra huvudkrav för humanistisk forskning. När jag fick klartecken skickades brevet ut på 

mejl tillsammans med en samtyckesblankett till respondenterna. Samtyckesblanketten (se 

bilaga 2) gällande respondenternas medverkan ville jag ha påskrivna och tillbaka 

skickade till mig. Efter hand som jag fick tillbaka påskrivna samtyckesblanketter bokades 

tider för intervju. På grund av den rådande pandemin fick respondenterna möjlighet till 

att bestämma om intervjun skulle ske fysiskt eller digitalt.  

Inför intervjuerna förbereddes en intervjuguide (se bilaga 3) med frågor som jag skulle 

ställa till respondenterna. En pilotintervju genomfördes innan de riktiga intervjuerna med 

syfte att stämma av att intervjuguiden fungerade bra. 

I början av varje intervju förklarade jag vem jag var och frågade respondenten om den 

var medvetna kring de etiska principerna samt inspelning av intervjun. Inspelningen av 
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intervjun var inte obligatoriskt eftersom respondenterna hade möjlighet att säga nej till 

ljudinspelning men ja till deltagande. Fyra av intervjuerna genomfördes via Zoom och en 

via telefonsamtal.  

Tiden på intervjuerna varierade från 25 minuter till 32 minuter. Intervjuerna spelades in 

både via ljudinspelning på mobiltelefon och via Zoom. Med hänsyn till respondenternas 

integritet fördes intervjuerna därefter över på en USB-sticka.  

4.4 Bearbetning av data  

4.4.1 Transkribering 

Efter varje ljudinspelad intervju valde jag att transkribera den insamlade empirin för att 

synliggöra intervjuernas innehåll i skrift. När den insamlade empirin var transkriberad 

läste jag igenom intervjun för att hålla minnet levande. Därefter markerade jag det som 

jag ansåg mest relevant för min studie med hjälp av digital överstrykning. Denscombe 

(2016) nämner att transkriberingen är en viktig del i arbetet eftersom forskaren kommer 

närmare sitt insamlade material. Transkriberingen återupplivar även intervjun på nytt igen 

samt att materialet blir enklare att analysera. I min studie bearbetades empirin genom att 

kategorisera respondenternas svar i sub-kategori och huvudkategori för att synliggöra 

materialets likheter och skillnader. Det material som jag inte ansåg relevant för min studie 

togs bort i form av kondensering (Graneheim & Lundman 2004).   

4.4.2 Kvalitativ innehållsanalys  

Graneheim och Lundman (2004) nämner att det är viktigt att besluta vilken analysenhet 

man ska använda sig av för innehållsanalysen. De nämner ett antal analysenheter där en 

av dem är personer. I min studie har jag beslutat mig för användning av personer som 

analysenhet för min innehållsanalys. Graneheim och Lundman (2004) betonar även att 

intervjuer är en användbar analysenhet för att göra en innehållsanalys, vilket jag använde 

mig av. I en kvalitativ innehållsanalys nämner Graneheim och Lundman (2004) att 

skapandet av kategorier är kärnfunktionen. De menar att kategorierna ska ha ett 

gemensamt innehåll och tillräckligt uttömmande för att inte materialet ska hamna mellan 

två kategorier. Tillsammans med kvalitativ innehållsanalys har de teoretiska 
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utgångspunkterna, pragmatisk teori och sociokulturell teori, används i analysen för att 

skapa en djupare förståelse för empirin.   

För att analysera min insamlade empiri har jag använt mig av Graneheims och Lundmans 

(2004) tabell för kvalitativ innehållsanalys. Jag valde att göra en tabell för visa på hur jag 

har analyserat empirin.  

Tabell 1; Tabellen visar arbetsprocessen med den kvalitativa innehållsanalysens sortering 

och kategorisering.  

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Sub-kategori Kategori 

”inflytande känns för 

mig mer som att i 

planeringsstadiet och 

delaktighet är mer i 

själva i 

genomförandestadiet” 

Inflytande för mig är 

planeringsstadiet och 

delaktighet är 

genomförandestadiet. 

Inflytande är 

planering och 

delaktighet är 

genomförande. 

Förberedelse 

och aktivitet. 

Tolkning 

av 

begrepp. 

”Delaktighet handlar 

liksom om att jag 

påverkas i det jag är 

delaktig i och 

inflytande det är att 

min del i det att jag 

faktiskt kan påverka 

andra.” 

Påverkas när man är 

delaktig och kan 

påverka andra med 

inflytande. 

Påverkas och 

påverkan. 

Ansvar och 

reaktion. 

Tolkning 

av 

begrepp. 

”absolut viktigaste 

förutsättningen eller 

faktor för att de ska 

inflytande är ju 

planerande 

undervisande lärare.” 

Viktigaste faktorn för 

inflytande är 

planerande 

undervisande lärare. 

Planerande 

undervisande 

lärare. 

Förhållningssätt. Betydande 

faktorer 

för 

delaktighet 

och 

inflytande.  
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”Men just att de har 

koll på rutinerna och de 

vet vad begreppen 

betyder är väldigt 

viktigt så att jag kan 

trycka på” 

Att ha koll på rutinerna 

och begreppens 

innebörd är viktigt. 

Rutiner och 

begreppsinnebörd.  

Tydlighet och 

förståelse. 

Betydande 

faktorer 

för 

delaktighet 

och 

inflytande.  

 

4.5 Etiska övervägande  

Utifrån Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra huvudkrav på humanistisk forskning som 

jag behövt ta hänsyn till:  

Informationskravet:  

När jag kontaktade samtliga respondenter var jag noggrann med att ge tillräcklig 

information om studien och att det var frivilligt att medverka. Vetenskapsrådet skriver att 

deltagaren ska få tillräckligt med information om studiens syfte och att deltagandet är 

frivilligt (Vetenskapsrådet 2002).  

Samtyckeskravet:  

Innan respondenterna påbörjade sitt deltagande skickade jag ut ett informationsbrev (se 

bilaga 1) och en samtyckesblankett (se bilaga 2). I informationsbrevet blev 

respondenterna informerade om studiens syfte, frivilligt medverkande samt möjlighet att 

avbryta intervjun eller deltagandet om respondenten inte längre ville medverka. I 

samtyckesblanketten fick respondenterna skriva på för sin medverkan i studien. 

Vetenskapsrådet skriver att deltagaren ska få tillräckligt med information om studien för 

att själva kunna bestämma över sin medverkan (Vetenskapsrådet 2002).  

Konfidentialitetskravet:  

Jag har i denna studie nämnt för respondenterna att deras namn och skolor kommer att 

vara fingerade. Materialet har jag sedan förvarat på en USB- sticka. Vetenskapsrådet 
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skriver att allt material och alla personuppgifter ska lagras på ett säkert sätt så att ingen 

utomstående kan få tillgång till det samt avidentifieras (Vetenskapsrådet 2002).  

Nyttjandekravet:  

De uppgifter som jag samlat in under min studie får endast användas för detta 

forskningsändamål och inte lånas ut till andra författare. Vetenskapsrådet skriver att 

uppgifter som jag samlar in får inte lånas ut eller användas för kommersiellt bruk eller 

andra vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet 2002).   

En rekommendation som Vetenskapsrådet (2002) även nämner är att respondenter ska få 

ta del av studien innan den publiceras för att exempelvis få syn på tolkningar i studien. I 

mitt fall har jag frågat respondenterna om de vill ta del av studien innan publicering.   
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5. Analys och Resultat 

I det här avsnittet redogörs den insamlade empirin med tillhörande analys. Den kvalitativa 

innehållsanalysen resulterade i tre kategorier tolkning av begrepp, arbete med delaktighet 

och inflytande samt betydande faktorer för delaktighet och inflytande. Innehållsanalysen 

resulterande även i sju sub-kategorier delaktighet, inflytande, demokrati, kommunikation, 

fördelar och nackdelar, förhållningssätt samt förståelse. Kategorierna och sub-

kategorierna kommer att användas som stöd för presentationen av resultatet. I citaten 

förkortas respondenten till exempelvis R1.  

    

5.1 Resultat 

5.1.1 Tolkning av begrepp 

5.1.2 Delaktighet 

Resultatet visade att idrottslärarnas tolkning av begreppet delaktighet varierade och 

kunde betyda olika saker i olika sammanhang. För en del var begreppet starkt förknippat 

med elevers engagemang och närvaro i genomförandet av olika aktiviteter under 

lektionerna. Andra fokuserade istället på och belyste hur delaktighet gav möjligheter för 

eleverna att påverka undervisningen under idrottslektionerna.  

”Det skulle jag definiera begreppet delaktighet, att man är involverad 

och att man påverkas på något sätt av det som händer.”R1 

I intervjuerna framkom det också att begreppen delaktighet och inflytande kunde 

betraktas vara synonymer, men det vanligaste var ändå att respondenterna gav begreppen 

olika innebörd.  

”Men jag skulle ju säga som så, för mig är de synonymer så jag skulle 

nog inte säga att det är en direkt skillnad för mig. Så jag skulle nog ge 

samma beskrivning.” R4 
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5.1.3 Inflytande 

Resultatet från intervjuerna visade att idrottslärarnas tolkning av begreppet inflytande var 

liknande. Respondenterna definierade begreppet inflytande starkt med att elever skulle få 

möjlighet till att påverka ämnesinnehållet eller redovisningsmomentet i idrott och hälsa. 

De menade även att elever skulle få möjlighet till att påverka den situation de befann sig 

i genom att ta ansvar och göra aktiva val.  

”Att de behöver vara delaktiga på en väldigt hög grad samtidigt som 

de i arbetet får inflytande över sättet som dem då kan redovisas som 

jag sa eller av att välja vissa delar i arbetsområdet som de vill jobba 

med.”R3 

Respondenterna gav också uttryck för att begreppen delaktighet och inflytande hörde ihop 

på något sätt men att de fyllde olika funktioner. I intervjuerna framkom det även att 

elevinflytandet mestadels skedde i planeringen och delaktigheten i genomförandet.  

”Inflytande känns för mig mer som att i planeringsstadiet och 

delaktighet är mer i själva i genomförandestadiet och det tror jag 

hänger ihop med att jag jobbar på mellanstadiet.” R5 

5.2 Analys 

Utifrån resultatet tycker jag mig se skillnader när respondenterna beskriver begreppen 

delaktighet och inflytande. En del respondenter beskriver delaktighet och inflytande som 

två separata begrepp medan andra respondenter beskriver begreppen som synonymer till 

varandra. Respondenterna beskriver begreppen delaktighet och inflytande med olika 

termer, men att begreppen förknippas med demokratiska valmöjligheter. Med att 

begreppen delaktighet och inflytande förknippas med demokratiska valmöjligheter 

kopplar jag till det Säljös (2015) tolkning av Deweys pragmatiska syn på utbildning och 

demokrati. Citatet från respondent 3 beskriver att elever får möjlighet att välja och 

bestämma aktiviteter i arbetsområdet och därmed ges inflytande och delaktighet i 

undervisningen. Jag tolkar även det citatet från respondent 3 till Säljös (2015) tolkning 

av Deweys pragmatiska syn på demokrati och utbildning, där skolan ska vara en 
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demokratisk organisation och utövas genom demokratiska strukturer (Säljö 2015). Ordet 

påverkan benämndes frekvent av idrottslärarna när de beskrev begreppen, där elever 

skulle påverka ämnesinnehåll och redovisningsmoment. Säljö (2017) menar att Dewey 

strävade efter att undervisningen inte enbart ska ske teoretiskt utan även praktiskt, vilket 

jag kopplar till citat från respondent 1 och 5. Respondent 1 och 5 menar att elever påverkar 

och påverkas av det som händer praktiskt i undervisningen.   

5.3 Arbete med delaktighet och inflytande 

Resultatet visade att idrottslärarnas pedagogiska grundsyn till begreppen låg till grund för 

hur de valde att arbeta med delaktighet och inflytande i undervisningen av ämnet idrott 

och hälsa. Idrottslärares relationer till elever i klasser och arbetsområden var av betydelse 

för elevers delaktighet och inflytande. För andra hade elever inte mycket att säga till om 

när läraren gjorde sin grovplanering, utan resultatet visade att eleverna endast fick 

möjligheten till att påverka redovisningsformerna eller aktiviteter inom det redan 

planerade området. I intervjuerna framkom det dock att några lärare tänkte på eleverna 

när de planerade arbetsområdet genom att anpassa undervisningen utifrån eleverna. Det 

var inget som eleverna var medvetna om, utan mer av ett dolt inflytande.  

”Jag tänkte inte så mycket på eleverna vid grovplaneringen men dem 

är nog med i mina tankar mer än vad jag tror utan att jag själv vet om 

det.”R2 

I intervjuerna framkom det att respondenterna frågade sina elever vilka förväntningar, 

intresse och frågor de hade innan planerandet av arbetsområdet började. Respondenter 

nämnde olika aktiviteter som elever kunde välja mellan. I intervjuerna framkom det även 

att läraren kunde lära ut olika verktyg och redskap till elever som de kunde ha användning 

av, men att det var elevers val att välja vilket verktyg som passade bäst vid 

redovisningsmomentet. Därmed fick elever aktivt påverka det man var delaktig i samt det 

blev synligt och tydligt för dem.   
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De intervjuade menade dock att det var viktigt med tydliga ramar för att inte elever skulle 

sväva iväg och innehållet skulle tappa sin röda tråd. På grund av att elever kom med flera 

önskemål som ibland inte upplevdes relevanta eller möjliga från lärarens håll.  

”Med en årskurs 4 elever, ja men då får man ha väldigt tydliga ramar 

annars kan de sväva iväg väldigt mycket alltså svårt att förstå. För 

dem är idrott att vi går ner och att vi har kul och vi leker lite och 

därför kan det vara svårt i alla fall jag uppfattar det svårt att i en 4 

eller 5 att man ger dem för mycket inflytande får då kanske det tappar 

själva syftet från det hela egentligen.”R4 

5.3.1 Demokrati   

I intervjuerna framkom det att eleverna mestadels arbetade i grupper under lektioner, men 

att lektionerna var planerade utifrån elevers förutsättningar. Exempelvis valmöjligheter 

på moment samt nivå anpassat. Respondenterna gav uttryck för olika exempel på hur de 

arbetade med delaktighet och inflytande. De exempel som framkom var önskevecka och 

aktivitetslektioner. I önskeveckan fick elever demokratiskt välja vilka moment de ville 

göra utan lärarens medbestämmande. Samma gällde för aktivitetslektioner. I 

aktivitetslektioner var fokus på görande istället för lärande, eftersom läraren inte la någon 

större vikt vid elevers lärande. Aktivitetslektioner berodde främst på att aktiviteten var 

mellan två stora arbetsområden och därmed inte bedömande.    

”I mellanstora arbetsområden så kan vi ha lite paus eller vad man 

ska kalla det att vi ej har bedömning. Då slänger vi liksom in kanske 

några aktivitetslektioner bara roliga lektioner eller vad man nu kan 

kalla det och där kan eleverna få vara med liksom och styra direkt att 

vad ska vi göra här” R3 

5.3.2 Kommunikation  

I intervjuerna framkom det att elever försöker påverka ämnesinnehållet på olika sätt. 

Respondenterna nämnde främst att elever försöker påverka innehållet genom att dela med 

sig av sina tankar i form av dialoger med läraren. Respondenterna nämnde däremot att 
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elevers önskemål inte alltid togs i beaktning på grund av relevans. Gällande 

kommunikation nämner några respondenter vikten av att ha bra relationer med sina elever 

för att de ska känna att de vågar prata och uttrycka sig vad de tycker.  

”Själva innehållet får de alltid vara med och tycka och tänka,”R5 

Respondenterna gav uttryck för att det är viktigt att läraren synliggör för eleverna att de 

lyssnar och tar in de tankar som de kommer med, eftersom eleverna ska känna att de har 

möjlighet till inflytande. I intervjuerna framkom det att lärarna försökte möta alla elever 

utifrån deras behov angående inflytande. Om elever inte kände trygghet med att uttrycka 

sina tankar inför klassen kunde de kontakta läraren via mejl, lämna en lapp eller diskutera 

enskilt. Respondenterna nämnde även att elever försökte påverka ämnesinnehållet när de 

var missnöjda med kroppsspråk, attityd eller medvetna fel. Respondenterna uttryckte här 

att det var lärarens uppgift att uppfatta detta missnöje och därmed anpassa momenten för 

att göra det mer intressant för elever.  

”Det jag går på egentligen kalla det här dolda inflytandet det är 

också att se lite grann inställning, attityd, motivation när jag gör på 

det här sättet och lägger upp ett moment eller en lektion såhär, når 

jag dit jag vill nå, varför inte. Det är kanske för att de inte tycker det 

är inspirerande eller roligt. Allting är inte roligt men jag kan på 

något sätt göra det mer intressant för dem.”R1 

 

5.3.3 Fördelar och Nackdelar 

I intervjuerna gav respondenterna uttryck för en rad olika fördelar med delaktighet och 

inflytande. Majoriteten av respondenterna uttryckte att elevinflytande och delaktighet 

ökade elevernas motivation. Grunden till den ökade motivation berodde på att de blev 

hörda och sedda samt satte egna målsättningar som de själva hade varit med och bestämt 

menade respondenterna. Eleverna blev mer engagerade genom att välja innehåll och 

redovisningsform samt att de fick ett intresse för ämnet idrott och hälsa.  
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”Jag ser fördelar i genom att de kan vara delaktiga i val av visst 

innehåll och framför allt redovisningsmetoder så tror jag att de kan 

bli mer engagerade och de kan välja ett sätt som passar dem 

bättre”R3 

Nackdelarna som respondenterna gav uttryck för var att om elever fick för mycket 

inflytande kunde det leda till att innehållet tappade den röda tråden. Elever kunde också 

utnyttja mängden inflytande till att skaffa sig genvägar för att undvika tråkiga eller svåra 

moment i ämnesinnehållet och därmed inte ta eget ansvar över sin situation. Elevers 

förväntningar på inflytande och delaktighet kunde även vara en nackdel ur ett 

säkerhetsperspektiv och utifrån styrdokumenten eftersom en del av elevers önskemål 

hade för stor skaderisk.   

” Hindret är väl egentligen när dem om de har så höga förväntningar 

på sitt inflytande. Det tråkiga är att jag känner att begränsa det ur en 

säkerhetssynpunkt eller utifrån Styrdokumenten att dem är som hinder 

då i elevinflytandet.”R1 

 5.4 Analys 

Här tycker jag mig se att respondenterna arbetar med begreppen delaktighet och 

inflytande på praktiska sätt. Däremot ser arbetssätten olika ut, en del respondenter 

planerade grovplaneringen själva utan elevers åsikter, men respondenterna hade deras 

elever i åtanke under planeringen. Citatet från respondent 2 förtydligar hur elever finns 

med i respondents 2 tankar, trots att elever inte kommer med åsikter. Här tycker jag mig 

se en skillnad mellan respondenterna eftersom en del respondenter frågar sina elever vilka 

förväntningar och frågor de har i början av arbetsområdet. Elever får även möjlighet till 

att bestämma aktiviteter och redovisningsmoment. Dock förtydligar respondenterna 

vikten av tydliga ramar för att inte mista den röda tråden i arbetsområden eftersom elevers 

önskemål kan vara irrelevanta. Respondenterna uttryckte att under idrottslektioner arbetar 

elever ofta i grupper för att påverka planering av ämnesinnehåll. Nivåanpassade 

aktiviteter utifrån elevers förutsättningar beskrivs frekvent. Respondenter nämnde även 

två olika arbetssätt där elever demokratiskt fick välja aktiviteter och därmed få delaktighet 
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och inflytande över planeringen och genomförandet. Arbetssätten var önskevecka och 

aktivitetslektioner. De olika arbetssätt som idrottslärarna beskriver kopplar jag till Säljös 

(2015) tolkning av pragmatismen och Deweys devis ”learning by doing”. Dewey 

förespråkade att elevers arbete skulle bli mer centrerat samt anpassat utifrån deras 

förutsättningar. För att elever ska förstå hur man planerar och genomför lektioner behöver 

de praktiskt träna på det genom sina handlingar (Säljö 2017). Respondenterna betonar 

vikten av kommunikation vilket jag kopplar till Vygotskijs tankar kring språk och tanke, 

att kommunikation med människor formar ens tänkande. I kommunikationsavsnittet 

tolkar jag att elever vill påverka undervisningen genom att kommunicera sina tankar med 

läraren. Respondent 5 beskriver i citatet att elever alltid får vara med och påverka 

innehållet genom kommunikation. Elevers kommunikation med lärare kunde se olika ut, 

en del fick möjlighet till att skriva lappar eller diskutera enskilt. En del elever försökte 

kommunicera genom att visa missnöje med lektionen och därmed aktivt påverka 

innehållet. Här benämnde respondenterna att det var lärarens uppgift att uppfatta 

missnöjet och därmed ändra lektionen. Respondenterna benämnde det som det dolda 

inflytandet. Det kopplar jag till Säljös (2017) tolkning av Vygotskij, att språket är ett 

redskap eftersom språket är grunden i det mesta vi människor gör. I kommunikation, i 

form av skrift eller tal, med andra människor skapas en gemensam förståelse hos 

varandra. Genom att elever visar sitt missnöje eller skriver lappar försöker de 

kommunicera sina tankar för att få en gemensam förståelse för varandra, vilket utgör att 

elever får delaktighet och inflytande i planering och genomförande av undervisning.   

5.5 Betydande faktorer för delaktighet och inflytande 

5.5.1 Förståelse 

Resultatet visade att respondenterna nämnde flera faktorer som var av vikt för elevers 

förutsättningar för delaktighet och inflytande. För en del var den viktigaste 

förutsättningen att elever hade en förståelse kring begreppen och arbetssättet. Dialoger 

med elever var viktigt för att de skulle få förståelse när de ska vara delaktiga samt 

möjlighet att påverka ämnesinnehållet eller redovisningsmomentet. Nedan nämns ett 

exempel på hur en av respondenterna arbetar med att medvetandegöra begreppen 

delaktighet och inflytande för eleverna.  
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”Vet ni vad ni har haft under lektionen? Nej, svarade alla. Nu har ni 

varit med och påverkat, ni har haft inflytande under lektionen. Jaja, 

det var dem helt klara med men dem förstod nog inte från början att 

de hade det utan det var. De trodde nog bara att jag var snäll idag. 

Jag tror det är jätteviktigt att eleverna faktiskt vaknar upp och förstår 

vad inflytande är och när de har inflytande över någonting” R2 

5.5.2 Förhållningssätt  

En del respondenter tyckte att lärares förhållningssätt var viktigt, de belyste att läraren 

behövde vara planerande, reflekterande samt skapa trygga miljöer för elever för att 

möjliggöra delaktighet och inflytande. En reflekterande lärare kan ligga steget före, 

eftersom den reflekterar kring momenten i undervisningen.    

I intervjuerna framkom det även att de sociala färdigheterna såsom samarbeta, visa 

hänsyn och respekt kan spela stor roll på hur arbetet med delaktighet och inflytande går. 

Att elever har en tillräckligt hög mognadsnivå för att kunna påverka lektionsinnehållet är 

också viktigt nämner en av respondenterna.  

”Med en hög mognadsnivå kan de ha då har de ju bra förutsättningar 

för att lyckas med delaktighet och inflytande.”R5 

5.6 Analys 

Utifrån respondent 2 citat tycker jag mig se en koppling med Säljös (2017) tolkning av 

appropriering från Vygotskij. Elever behöver få en förståelse för begrepp som de inte 

möter i vardagen för att kunna tillägna sig begreppen i skolan och möjliggöra lärande. 

När elever får förståelse för begreppen delaktighet och inflytande blir elever medvetna 

om när elever varit delaktiga i planering samt förståelse av när de varit delaktiga och haft 

inflytande. Jag tycker mig också se att respondenterna betonar att de är lärarens uppgift 

att försöka få eleverna att bli mer bekanta med delaktighet och inflytande. Även det 

kopplar jag till appropriering, eftersom läraren är nyckeln för att elever ska få rätt 

förutsättningar utifrån kunskaperna (Säljö 2017). Respondenter uttryckte lärares 

förhållningssätt som en betydande faktor för delaktighet och inflytande. Respondenterna 

belyste att lärare behövde vara planerande och reflekterande. Genom att skapa trygga 
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miljöer möjliggör lärare delaktighet och inflytande för elever i undervisning. Respondent 

5 nämnde i sitt citat att elever behöver vara mogna för att ges bra förutsättningar med att 

lyckas med delaktighet och inflytande. Om elever kunde samarbeta, visa hänsyn samt 

respekt var det av betydelse för hur det gick med delaktighet och inflytande. Sociala 

färdigheter kopplar jag till Säljös (2017) tolkning av Vygotskij, att utveckling inte är 

begränsat till en viss ålder, utan människan är under konstant utveckling. Elever utvecklas 

hela tiden, vilket även förståelsen för delaktighet och inflytande gör.    
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6. Diskussion  

I det här avsnittet diskuteras resultatet av den insamlade empirin samt metodvalet. 

6.1 Resultatdiskussion  

I relation till forskningsfrågan om tolkning av begrepp upptäckte jag i resultatet att 

tolkningarna av begreppen delaktighet och inflytande skilde sig åt mellan respondenterna, 

eftersom de kunde betyda olika saker i olika sammanhang. Respondenterna tolkade 

begreppet inflytande som att elever ska få möjlighet till att påverka innehållet i 

undervisningen genom aktiva val. Jag kopplar detta till forskarnas tolkning av inflytande, 

där elever ska bli inkluderade och göra aktiva val i undervisningen (Jacobsson 2016; 

Hedegaard- Soerensen & Grumloese 2020 och Nilholm & Göranssons 2014). 

Respondenternas tolkning av begreppet delaktighet varierade eftersom det förknippades 

med engagemang, närvaro och påverkan över genomförandet av undervisningen. Det går 

att koppla till forskarnas beskrivning av begreppet delaktighet, eftersom de ansåg att 

delaktighet hörde till demokrati (Hedegaard- Soerensen & Grumloese 2020; Ahlström 

2019; Nilholm & Göranssson 2014 och Murtaza & Ali Akbar 2019). Respondenterna gav 

även uttryck för att begreppen delaktighet och inflytande stod nära varandra så pass 

mycket att några ansåg det vara synonymer medan andra tyckte att de hade olika 

innebörd.  

I relation till forskningsfrågan om hur lärare arbetar med delaktighet och inflytande visade 

resultatet att det såg olika ut beroende på respondenters pedagogiska grundsyn och 

förhållningssätt till begreppen. En del respondenter arbetade med att elever alltid fick 

tycka och tänka över innehållet i början av arbetsområdet samt nämna sina förväntningar, 

vilket stämmer överens med Jacobssons (2016) beskrivning av hur arbetet med inflytande 

skulle ske. Det vill säga att eleverna fick lämna sina synpunkter på vad de ville utveckla 

samt förväntningar på ämnet, och utifrån svaren formades lektionerna. Andra 

respondenter planerande arbetsområdet själv men hade eleverna i sina tankar vid val av 

aktiviteter. Aktivitetslektioner och önskevecka nämndes också som valda arbetssätt för 

att göra elever mer delaktiga och få inflytande över innehållet. Respondenternas olika 
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arbetssätt visar att det fanns flera sätt att arbeta med delaktighet och inflytande samt att 

det inte finns någon mall för hur arbetet med delaktighet och inflytande ska se ut. 

Respondenterna låter elever påverka ämnesinnehållet olika mycket vilket tenderar att 

elever får testa på att påverka undervisningen olika mycket beroende på vilken lärare 

eleverna har. De olika arbetssätten kan å andra sidan bero på hur klasserna ser ut hos 

respondenterna och vad de har för erfarenheter kring delaktighet och inflytande. Utifrån 

respondenters erfarenheter kan för mycket inflytande leda till att den röda tråden i 

lektionsinnehållet försvinner eftersom en del elever har svårt att ta eget ansvar över sin 

situation. Det kan göra det svårt för läraren att motivera sina val till att ge de elever mer 

inflytande över innehållet eftersom de inte behärskar det. Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet (2019) belyser att undervisningen ska individanpassas 

efter elever behov och förutsättningar. Därmed blir arbetet med delaktighet och inflytande 

varierande mellan klasser och skolor. Elevers olika förutsättningar påverkar alltså på 

vilket sätt delaktighet och inflytande används i undervisningen.  

Resultatet visade att lärarna arbetade mycket med delaktighet och inflytande i 

redovisningsmomenten. Elever skulle ges möjlighet att kunna påverka sin situation 

genom att göra aktiva val och att bedömningsmomentet anpassades efter elevers behov. 

Det går att koppla till Wickman och Karps (2017) studie, där de nämnde att en av lärarens 

viktigaste uppgift var att anpassa aktiviteterna utifrån elevernas behov.  

Salamancadeklarationen (Unesco 2006) betonar också att undervisningen ska inkludera 

elever med behov av särskilt stöd, där det är lärarens uppgift att hitta lösningar för 

inkludering av alla elever, vilket respondenter i min studie beskriver att de gör i 

redovisningsmomenten.   

Gemensamt för respondenternas svar var att de arbetade demokratiskt eftersom eleverna 

via kommunikation fick påverka lektionerna på olika sätt. En del fick påverka redan i 

planeringen av arbetsområdet medan vissa endast fick påverka vilka aktiviteter de ville 

göra och hur de ville redovisa det. Gällande demokrati nämnde studier i min 

litteraturgenomgång att utbildningen ska vara demokratisk för att förbereda elever inför 

det demokratiska samhället samt att lärare ska arbeta demokratiskt eftersom det ökar 

elevers delaktighet (Hedegaard- Soerensen & Grumloese 2020; Ahlström 2019; Nilholm 
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& Göranssson 2014 och Murtaza & Ali Akbar 2019). Styrdokumenten belyser också att 

elever ska få möjlighet till att planera och genomföra olika rörelseaktiviteter i ämnet idrott 

och hälsa (Skolverket 2019). Genom att respondenterna ger elever möjlighet till att 

planera och genomföra rörelseaktiviteter får elever med sina val demokratiskt påverka 

undervisningen. Därmed får elever uppleva demokrati och dess innebörd, vilket elever 

får användning för senare i livet.  

I relation till forskningsfrågan om betydande faktorer för elevers förutsättningar av 

delaktighet och inflytande upptäckte jag i resultatet att det fanns flera faktorer som var 

viktiga. De faktorer som respondenterna ansåg vara viktiga var de sociala färdigheterna, 

lärarens förhållningssätt samt förståelsen för begreppen och arbetssättet. Respondenterna 

nämnde att lärarens förhållningssätt var av betydelse för att planera och skapa trygga 

miljöer för att möjliggöra delaktighet och inflytande i undervisningen. I Hedegaard- 

Soerensen och Grumloese (2020) samt Nilholm och Göransson (2014) studier nämner de 

skolmiljön som en viktig aspekt när elever gjordes delaktig i undervisningen. Miljön och 

uppgifterna behöver anpassas efter elevers behov eftersom ingen elev ska få uteslutas från 

att utvecklas och skaffa sig erfarenheter.  

Gällande förståelsen av begreppen och arbetssättet ansåg respondenterna det viktigt att 

eleverna hade förståelse kring begreppen för att kunna ta till sig dem. Det kopplar jag till 

Jacobssons studie, där elever behöver känna relevans med innehållet i aktiviteten och 

därmed ta till sig den för ett hållbart lärande (Jacobsson 2016). För att idrottslärare ska 

leva upp till sin yrkesprofession krävs det att de är reflekterande över sina egna arbetssätt 

och tolkningar samt var öppna för andras arbetssätt och tolkningar. Respondenterna 

nämnde att elevers mognadsnivå var av betydelse för hur arbetet med delaktighet och 

inflytande lyckas. Mognadsnivå hos elever kan variera eftersom elever växer och mognar 

i olika faser. Exempelvis kan en elev vara mogen redan i årskurs 4 medan en annan elev 

inte mognar förens efter årskurs 6. Därmed blir arbetet med delaktighet och inflytande 

varierande beroende på elevers mognad genom lärares anpassning av undervisning till 

den aktuella elevgruppen. Lärares kompetens till att situationsanpassa undervisningen 

kommer här till hjälp för att forma lektioner och skapa möjligheter för att lyckas med 

delaktighet och inflytande.   
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Utifrån mina intervjuer ser jag att arbetet med delaktighet och inflytande är komplext. 

Det spelar ingen roll hur mycket en pedagog arbetar med delaktighet och inflytande i sin 

planering och undervisning eftersom det alltid kommer att finnas begränsningar i form av 

säkerhetsrisk, tid samt tydliga ramar för lektioners röda tråd. Trots att barnkonventionen 

(Unicef 2020) och skollagen (2010:800) är tydliga, då de betonar att elever ska ges 

inflytande över sin utbildning samt uttrycka sina åsikter kring den. Mitt resultat visar att 

elever får olika förutsättningar för delaktighet och inflytande på grund av att 

respondenterna tolkar begreppen olika och implementerar delaktighet och inflytande i 

varierad omfattning. Det leder till att elever får skilda förutsättningar för delaktighet och 

inflytande beroende på vilken lärare och vilken skola de går på. En del elever får 

möjlighet till att påverka undervisningen mer jämfört med andra elever. Det innebär i sin 

tur att skolan inte lever upp till ett av sina uppdrag, vilket är att främja individens lärande 

samt ges möjlighet att ta ansvar och initiativ (Skolverket 2019). Därmed blir skolans 

måluppfyllelse gällande likvärdig utbildning kring delaktighet och inflytande 

personberoende och mycket sårbar. Elever får inte likvärdiga förutsättningar till att 

påverka innehållet på lektionerna om en lärare inte låter elever komma med åsikter vid 

planering jämfört med en lärare som ständigt frågar sina elever och bjuder in till att 

försöka påverka undervisningen. Å andra sidan är det svårt att arbeta mot en likvärdig 

utbildning eftersom elever har olika behov och förutsättningar. Styrdokumenten blir en 

tolkningsfråga hos läraren beroende på hur mycket delaktighet och inflytande elever ska 

få samt hur de arbetar med delaktighet och inflytande.  

6.2 Metoddiskussion 

Insamlingen av det empiriska materialet anser jag gick enligt min plan. Jag valde att samla 

in materialet via individuella intervjuer eftersom jag använde mig av en kvalitativ studie. 

Genom att respondenterna besvarade mina frågor och gav sin syn på delaktighet och 

inflytande blev intervjuerna avslappnade och jag fick en djupare förståelse för deras 

arbete i vardagspraktiken, vilket jag såg som en styrka. 

Genomförandet av intervjuerna skedde via Zoom och telefon, vilket jag var förberedd på 

eftersom vi lever under pandemirestriktioner. Jag blev positivt överraskad hur bra 
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intervjuerna gick, trots mina mindre erfarenheter kring intervjusituationer. Här var min 

pilotintervju till stor hjälp då jag kunde testa min intervjuguide (se bilaga 3) utan stress 

för att få fram ett bra resultat. Mina intervjufrågor var riktade mot delaktighet och 

inflytande i undervisningen. Intervjufrågorna i intervjuguiden var riktad både mot 

genomförande och planering. Användandet av semistrukturerade intervjuer gav mig 

utrymme att ställa ytterligare frågor kring ämnet vid sidan om min intervjuguide. En av 

frågorna i intervjuguiden handlade om respondenternas bakgrund och pedagogiska 

grundsyn. Svaren på frågorna om respondenternas bakgrund och pedagogiska grundsyn 

var utförliga men svåra för mig att koppla till arbetet med delaktighet och inflytande. Om 

möjlighet funnits till att göra om intervjuguiden hade jag kopplat frågan om pedagogisk 

grundsyn till arbete med delaktighet och inflytande. Antalet frågor i intervjuguiden var 

bra eftersom jag fick mycket empiri som jag kunde ha användning av. Hade jag skrivit 

studien med en till student kunde intervjuguiden varit längre och möjliggjort för djupare 

empiri eftersom analysering av empirin underlättat om man varit två studenter.   Min 

saknande erfarenhet av att föra intervju medförde att jag hade svårt att fokusera på annat 

än respondenters svar. Ibland ställdes en fråga som respondenten redan pratat om i en 

tidigare fråga. Däremot blev min medvetenhet och fokus på respondenten bättre för varje 

intervju, vilket ledde till att jag inte behövde ställa vissa frågor i intervjuguiden. Jag ser 

stor vinning i att intervjuerna genomfördes via nätet. Tiden jag sparade in på transport 

använde jag istället till transkribering av empirin. Däremot upplevde jag att jag inte fick 

lära känna respondenterna på riktigt eftersom intervjuerna skedde via nätet. Om 

intervjuerna skett på plats hade jag möjligtvis fått en annan bild av hur respondenterna 

arbetade med delaktighet och inflytande. Intervjuernas längd hade möjligtvis varierat på 

grund av nervositet från mig. Transkriberingen av empirin var det som gick mindre bra 

utifrån tidsaspekten. I och med att jag arbetade själv la jag många timmar på 

transkriberingen av den insamlade empirin, vilket stoppade upp arbetet. Det var jag dock 

förberedd på när jag började min studie eftersom jag begränsade mitt urval till fem 

respondenter.   

Kontaktandet av respondenter var det jag var mest orolig för i början av min studie, 

eftersom jag inte kände till många behöriga idrottslärare i årskurs 4 – 6. Det visade sig 

också bli ett litet problem eftersom jag i början hade svårt att hitta behöriga idrottslärare. 
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Detta problem löstes via kontakter som hjälpte mig i sökandet efter respondenter. Jag 

skickade informationsbrevet (se bilaga 1) till åtta personer, där fem av dem var behöriga 

för årskurs 4–6. Två av dem var ej behöriga och kunde därmed inte medverka. Den sista 

jag kontaktade svarade inte alls på mitt mejl. Varför personen inte svarade på mejlet vet 

jag fortfarande inte.  

Den insamlade empirin hade möjligtvis sett annorlunda ut om jag hade intervjuat andra 

idrottslärare från andra delar av Skåne eller ett annat län. En nackdel som Denscombe 

(2016) nämner är att i intervjuerna kan deltagarna försköna sin egen uppfattning gällande 

arbetssätt. Hade jag valt en kvantitativ studie med enkäter från fler personer hade jag 

kunnat få en bredare bild kring möjliga arbetssätt med delaktighet och inflytande Däremot 

hade en risk kunnat vara att en del idrottslärare valt att inte svara på mina mejl, vilket jag 

fick erfara under arbetet. Mitt resultat är väl underbyggt eftersom valda teorier, begrepp 

och insamlad empiri varit relevant i min forskning. Till följd av relevanta teorier, begrepp 

och insamlad empiri har mitt resultat hög trovärdighet (Graneheim & Lundman 2004). 

Eftersom jag känner tre av respondenterna kan det ses som en svaghet. Vår etablerade 

relation kan ha påverkat intervjusituationen eftersom de möjligtvis kan ha svarat 

annorlunda jämfört med om de blivit intervjuade av någon de inte känt. Till följd av vår 

bekantskap kan min studie uppfattas ha låg tillförlitlighet. Jag förväntar mig dock att de 

respondenter jag känner var professionella och ärliga i min studie, vilket har ökat 

tillförlitligheten i respondenters svar. Studiens överförbarhet kan ses giltigt eftersom 

metodval, urval och resultat kan följas av utomstående (Graneheim & Lundman 2004). 

En till svaghet i min studie är att jag har arbetat själv och inte haft möjlighet att diskutera 

teorier, insamlad empiri eller strukturella frågor med en kamrat. Det har lett till att jag har 

haft fler frågor under handledningsmötena samt att arbetsprocessen har pausats under 

tiden. Analys av empiri har påverkats av att jag varit själv under arbetsprocessen. I 

analysen användes en kvalitativ innehållsanalys. Kvalitativ innehållsanalys var en 

främmande metod för mig, vilket innebar att jag la flera timmar på att skapa förståelse av 

analysen. Analysen fungerade bra, dock sågs analysen enbart från ett perspektiv eftersom 

jag genomfört studien själv. Hade studien genomförts med två studenter hade analysen 

möjligtvis sett annorlunda ut eftersom vi studenter kunnat diskutera empirin med 
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varandra. I studien användes en induktiv ansats, där empirins innehåll först fokuserats 

och därefter använts teori för att skapa en djupare förståelse för empirin. En subjektiv 

tolkning av empirin för att skapa förståelse om människans omvärld och erfarenheter har 

genomförts, vilket en kvalitativ metod kännetecknas av menar Eriksson Barajas et al. 

(2013). Jag känner att analysdelen har varit svårt i min arbetsprocess men att 

användningen av Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa innehållsanalys har gjort 

det möjligt att slutföra analysen genom att stegvis bearbeta empirin. Utifrån de etiska 

principerna har arbetet genomgående följt alla krav som Vetenskapsrådet nämner. 

Respondenterna var medvetna om etiska principerna och har visat ett stort förtroende för 

att jag följt dessa genom ett skriftligt undertecknat samtycke.   
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7. Slutsatser 

Utifrån min studie drar jag slutsatsen att elevers möjlighet till inflytande och delaktighet 

varierar, vilket kan bero på hur lärare uppfattar och väljer att arbeta med begreppen 

delaktighet och inflytande samt deras anpassning till elevers sociala färdigheter. 

Respondenterna i studien kan alla förhålla sig till begreppen och försöker skapa 

förutsättningar för delaktighet och inflytande på något sätt. Dock ligger lärares varierande 

tolkning av begreppen delaktighet och inflytande till grund för hur det implementeras i 

vardagspraktiken och hur mycket elever får vara med och påverka lektionsinnehållet. På 

grund av lärares varierande tolkningar av begreppen delaktighet och inflytande drar jag 

även slutsatsen att en gemensam förståelse mellan lärare och elev för begreppen 

delaktighet och inflytande bör diskuteras inom skolans ram, för att elever ska bli 

medvetna kring delaktighet och inflytande. Utifrån mina resultat föreslår jag därmed att 

delaktighet och inflytande bör diskuteras i arbetslag för att ge elever förutsättningar för 

delaktighet och inflytande i skolan utifrån deras behov. 

Förslag på fortsatt forskning inom elevers delaktighet och inflytande i planering och 

genomförande av undervisning utifrån mitt resultat skulle kunna vara att intervjua 

obehöriga idrottslärare i årskurs 4 – 6. Vid intervjuerna skulle jag få höra deras syn på 

arbetet med delaktighet och inflytande samt hur de tolkar begreppen. Genom att 

intervjua obehöriga lärare skulle jag kunna jämföra det resultatet mot min insamlade 

empiri för att söka efter skillnader i arbetet i relation till likvärdig skola.  
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Bilaga 1 

Brev 

Hej! 

Mitt namn är Albin Kromnow och jag studerar på högskolan i Kristianstad. Jag studerar 

åttonde terminen på grundlärarutbildningen åk 4–6 vilket innebär uppsatsskrivning på 

avancerad nivå.  

Studier visar att en hög delaktighet och inflytande bland eleverna har en positiv påverkan 

på elevernas betyg samt som framtida samhällsmedborgare. Därmed ligger det i mitt 

intresse att undersöka hur idrottslärare arbetar med delaktighet och inflytande. Mitt syfte 

är att undersöka hur lärare arbetar med elevers delaktighet och inflytande vid planering 

och genomförande av idrottslektioner, samt hur de beskriver begreppen delaktighet och 

inflytande. Idén grundar sig i att jag under den verksamhetsförlagda utbildningen har sett 

skillnader i hur idrottslärare arbetar med elevers delaktighet och inflytande. Jag har tänkt 

intervjua idrottslärare på grundskolenivå för att få inblick i hur elever görs delaktiga och 

får inflytande i undervisningen.  

I min studie önskar jag att behöriga idrottslärare som bedriver idrottsundervisning i 

årskurs 4–6, deltar i studien. Deltagandet är frivilligt och intervjun kan när som helst 

avbrytas utan några konsekvenser. Deltagarna i undersökningen kommer att vara 

anonyma eftersom deras namn kommer att bli fingerade och svaren kommer behandlas 

konfidentiellt genom en USB- sticka som bara jag, handledare och bedömande lärare 

kommer att ha tillgång till. Namnet på skolan kommer inte heller nämnas.      

Tanken är att intervjun antingen kommer att ske visuellt eller digitalt beroende på 

deltagarens önskan. Intervjun kommer att spelas in via ljudfil, men raderas när uppsatsen 

är klar. Intervjun beräknas ta cirka 30 minuter. 

Hör av dig till mig om du är intresserad av att delta eller om du har några frågor kring 

studien.  

Albin Kromnow  
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0733 – 708120 

 Albin.kromnow0012@stud.hkr.se 
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Bilaga 2 

Samtyckesblankett 

Projektets titel: (ifylles av student) 

Elevers delaktighet och inflytande i skolämnet idrott 

och hälsa. 

Datum: (ifylles av student) 

2021-04-19 

 

 

Namn: Albin Kromnow 

 

Mejladress: albin.kromnow0012@stud.hkr.se 

 

Handledarens namn: Åsa Bringsen  

 

 

Studerar vid Högskolan 

Kristianstad 

 

Utbildning: 

Grundlärarutbildning åk 4-6 

 

 

Jag har muntligen informerats om studien och tagit del av bifogad skriftlig 

information.  

Jag är medveten om att mitt deltagande är frivilligt och att jag när som helst och 

utan närmare förklaring kan avbryta mitt deltagande. 
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Jag lämnar härmed mitt samtycke till att delta i ovanstående undersökning: 

 

Datum: …………………………………………………………………………….. 

 

Deltagarens underskrift: ………………………………………………………… 
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Bilaga 3 

Intervjuguide 

Innan vi börjar vill jag bara fråga att du är medveten om de etiska principerna gällande 

din medverkan samt samtycke till intervjun.  

Bakgrundsinformation 

Vilka är dina erfarenheter som idrottslärare? Hur länge har du arbetat som idrottslärare? 

Hur trivs du med att vara idrottslärare? Har du några andra erfarenheter från annan 

pedagogisk verksamhet? 

Hur ser du på din roll som idrottslärare? Vad är din pedagogiska grundsyn och hur 

omsätts den i praktiken? 

Nu kommer vi gå in på begreppen delaktighet och inflytande.  

-Vad innebär begreppet delaktighet för dig? 

-Vad innebär begreppet inflytande för dig? 

Innan vi fortsätter kommer jag nämna vad jag menar med planeringen så att vi 

pratar om samma sak. Med planering menar jag ett planerat område inom ett 

tema exempelvis bollsporter.  

Hur arbetar du med att göra eleverna delaktiga i planeringen av undervisningen?  

På vilket sätt gör du eleverna delaktiga i planeringen? (Grupp /individuellt) 

Hur arbetar du med elevers inflytande vid planeringen, exempel? 

Hur tar du vara på elevernas tankar och erfarenheter? 

Hur visar eleverna att de vill påverka undervisningen? 

Får eleverna själva bestämma när de ska vara delaktiga eller bestäms det gemensamt?  
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Vilka fördelar ser du med elevinflytande i din vardagspraktik? 

Vilka hinder upplever du med elevinflytande i din vardagspraktik? 

Vilka faktorer är viktiga för elevers förutsättningar för delaktighet och inflytande? 

 

 

 


